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Zwołany w Warszawie w dniach 17 – 18 grudnia 2014 roku Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Delegatów 
NSZZ Policjantów w ramach szóstej kadencji zakończył swoje obrady wieczorem 17 grudnia. 
 
Zakończenie zjazdu nastąpiło na wniosek złożony po tym, gdy część delegatów de facto 
uniemożliwiała jego prowadzenie i mimo ponawianych próśb przewodniczącego obrad nie chciała 
wrócić na swoje miejsca, blokując stół prezydialny i mównicę oraz zagłuszając odczytywane w tym 
czasie sprawozdanie z działalności ZG. W tej sytuacji padł wniosek o zamknięcie obrad, przyjęty przez 
delegatów bardzo wyraźną większością głosów. 
 
Wcześniej delegaci mogli zapoznać się z prezentacją, przypominającą najważniejsze wydarzenia 
pierwszej połowy obecnej kadencji. Każdy z delegatów otrzymał w materiałach zjazdowych obszerne 
sprawozdanie z działalności ZG w tym okresie, wszyscy delegaci dysponowali również sprawozdaniem 
finansowym. Zarówno sprawozdanie z działalności, jak i finansowe zostały przyjęte przez Zarząd 
Główny podczas krótkiego posiedzenia poprzedzającego obrady zjazdu. 
 
Próbując ostudzić pojawiające się tu i ówdzie emocje, przypomnijmy, że statut NSZZ Policjantów nie 
wymaga przyjmowania sprawozdania przez zjazd sprawozdawczy. Każdy z delegatów otrzymał 
stosowne dokumenty i mógł się z nimi zapoznać, sprawozdanie z działalności ZG zostało także 
przesłane do zarządów wojewódzkich i szkolnych drogą mailową. Prezydium zjazdu dopełniło 
wszelkich formalności i starań, by zrealizować porządek obrad. To nie prezydium zjazdu ani 
członkowie obecnych władz Związku zakłócali obrady, a ich zakończenie przegłosowano w zaistniałej 
sytuacji niemal jednomyślnie. Tym samym wymóg statutowy został spełniony i zgodnie ze statutem w 
połowie kadencji odbył się zjazd sprawozdawczy. 
 
Kierunki działania władz Związku na kolejną połowę kadencji zostały wyraźnie nakreślone w 
przygotowanym na zjazd sprawozdaniu z działalności ZG, dostępnym obecnie dla wszystkich 
zainteresowanych również na naszej stronie internetowej. Przede wszystkim kontynuować będziemy 
realizację przyjętych przez Prezydium ZG priorytetów, w tym starania o jak najszybsze wejście w życie 
zmian zasad przyznawania dodatku stażowego oraz podwyżkę płac policjantów, a także wnioski do 
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie art. 15a ustawy emerytalnej i art. 115a ustawy o Policji. 
Skierowaliśmy właśnie wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ustawy o L-4 i 
przyjęliśmy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego na temat tej samej ustawy. Trwa zbieranie 
podpisów pod inicjatywą obywatelską dotyczącą płatnych nadgodzin, stawki finansowej za służbę 
pełnioną w porze nocnej, niedziele i święta oraz 90-dniowego okresu ochronnego przy zwolnieniach 
lekarskich. Przed nami trudny rok 2015, podczas którego odbędą się wybory prezydenckie i 
parlamentarne,  to chyba dobra okazja, by działać wspólnie dla dobra naszej formacji i wszystkich jej 
funkcjonariuszy. 
 
Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów 
 
http://www.nszzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5130:po-zjedzie-
sprawozdawczym&catid=1:aktualnoci-nszz-policjantow&Itemid=30 
 

http://www.nszzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5130:po-zjedzie-sprawozdawczym&catid=1:aktualnoci-nszz-policjantow&Itemid=30
http://www.nszzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5130:po-zjedzie-sprawozdawczym&catid=1:aktualnoci-nszz-policjantow&Itemid=30

