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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 wydatkowaniem środków finansowych 

pozostających w dyspozycji Zarządu Głównego NSZZ Policjantów na cele niezgodne ze Statutem NSZZ 
Policjantów wnosimy o zobowiązanie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów do natychmiastowego 
pozbycia się dalekomorskiej łodzi MI-6, odzyskania włożonych w nią środków i przeznaczenie ich na 
sfinansowanie pozwów zbiorowych dla członków NSZZ Policjantów znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji materialnej.     

 

 

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

 

 Wniosek o podobnej treści był już wnoszony pod obrady Zarządu Głównego NSZZ Policjantów 

jednak nie zyskiwał akceptacji. U jego podstaw legła ostra krytyka formułowana przez działaczy 

związkowych funkcjonujących na najniższych szczeblach struktury NSZZ Policjantów. W ich ocenie 

wejście, niby za darmo, w posiadanie luksusowej łodzi dalekomorskiej typu MI-6, na którą wydatkowano 

kwotę – bagatela – 86 395,01 zł., jest decyzją kuriozalną, nie mającą nic wspólnego z działalnością 

statutową Związku. W dodatku sposób wejścia w posiadanie tej luksusowej rzeczy budzi poważne 

zastrzeżenia również natury formalnej. Patrząc na treść decyzja Prezydium ZG nr 66/VI/2014 z dnia 8 

września 2014 r., łódź została przyjęta w darowiźnie bez podstawy wynikającej chociażby z podobnej 

decyzji. Decyzja Prezydium ZG dotyczyła jedynie pokrycia kosztów, które już zostały przez ZG poniesione 

na załadunek, transport, przegląd oraz remont tej jednostki pływającej. Z przeprowadzeniem tej operacji 

nie czekano, jak zwykle, na zatwierdzenie decyzji przez Zarząd Główny, do czego zobowiązuje § 28 ust. 4 

Statutu NSZZ Policjantów, szczególnie jeśli chodzi o decyzje aż tak kosztowne. Kulisy związane z 

darowizną, umowami m.in. na remont w dalszym ciągu pozostają owiane tajemnicą. Pan 

przewodniczący Nems niechętnie informuje o źródłach sfinansowania tego podejrzanego 

przedsięwzięcia. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 18 listopada 2014 r. stwierdził, że 

pieniądze wydatkowane na łódź pochodziły częściowo z PZU. Pan przewodniczący nie zdaje sobie sprawy 

z powagi sytuacji. Nie ma bowiem świadomości, że gdyby nawet przysłowiowa ciotka z Ameryki wpłaciła 

pieniądze na konto Zarządu Głównego, to tych pieniędzy nie może wydatkować w dowolny sposób i na 

dowolny cel. Nawet gdyby to była jego ciotka, przekazane środki powiększają fundusz statutowy a ten, 

jak wszyscy doskonale wiemy, zwolniony jest od opodatkowania, ale tylko pod warunkiem, że 

gospodarowanie środkami pochodzącymi z darowizny odbywa się w trybie określonym przez Statut i 

wyłącznie na cele z nim związane. 
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