
RZECZPOSPOLITA POLSKA 
KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI 

NSZZ POLICJANTÓW 

PROTOKÓŁ 

porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji i Niezależnym 
Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów w dniu 30 lipca 2008 roku w Warszawie 

W związku ze sporem zbiorowym, wszczętym 9 czerwca 2008 roku przez Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, w dniach 23 i 30 lipca 2008 roku odbyły się dwie 
rundy rokowań pomiędzy stronami sporu reprezentowanymi przez Zespół powołany przez 
Komendanta Głównego Policji i Komisję Negocjacyjną Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Policjantów. 

Stronę służbową reprezentowali: 

- nadinsp. Henryk Tusiński - Zastępca Komendanta Głównego Policji; 
- podinsp. Krzysztof Łaszkiewicz - Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji ; 
- ml. insp. Krzysztof Perkowski - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prawnego Komendy Głównej 
Policji; 
- nadkom. Adam Kall - Zastępca Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Policji; 
- podinsp. Witold Ufnal - radca w Biurze Finansów Komendy Głównej Policji; 
- mł. insp. Jan Gaładyk - Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów 
ze związkami zawodowymi. 

Stronę związkową reprezentowali: 

- asp. sztab. Antoni Duda - Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ; 
- podinsp. Andrzej Szary - Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ; 
- podinsp. Jerzy Hołownia - Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ; 
- podinsp. Tomasz Krzemieński - Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ; 
- asp. sztab. Józef Partyka - członek Komisji Negocjacyjnej NSZZ Policjantów. 

W wyniku rokowań, na podstawie art. 9 ustawy z 23 maja 1991 roku 
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, strony przyjęły niniejszy protokół w następującym 
brzmieniu: 

§ 1. Przedmiotem rokowań, prowadzonych zgodnie z procedurą określoną w ustawie 
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, było rozpatrzenie żądań zgłoszonych przez Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, w wystąpieniu skierowanym do Komendanta 
Głównego Policji /i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji/ w dniu 9 czerwca 2008 roku. 



§ 2. Strony sporu postanowiły przyjąć uzgodnione wspólnie ustalenia odnoszące się 
do żądań NSZZ Policjantów. 

§ 3. W sprawie żądania zapisanego w punkcie pierwszym: „Przeznaczenia całości środków 
pochodzących z niepełnego zatrudnienia w roku 2008 wyłącznie na wydatki osobowe oraz uzgodnienia 
z NSZZ Policjantów zasad ich podziału" ustalono, że: 

- w terminie do 31 sierpnia 2008 roku Komendant Główny Policji przekaże do podległych 
dysponentów środki zarezerwowane w ustawie modernizacyjnej na nagrody roczne w kwocie 
19 min złotych. Sposób wykorzystania tych środków i zasady ich podziału, przełożeni właściwi 
w sprawach osobowych uzgodnią z zarządami wojewódzkimi i szkolnymi NSZZ Policjantów, 

- Biuro Finansów w terminie do 31 sierpnia 2008 roku roku przekaże Zarządowi Głównemu 
NSZZ Policjantów informację o potrzebach Policji zgłoszonych na 2008 rok, 

- Biuro Finansów w terminie do 15 sierpnia 2008 roku przekaże Zarządowi Głównemu NSZZ 
Policjantów informację o realizacji budżetu Policji w I półroczu 2008 roku, 

- Biuro Finansów w terminie do 15 września 2008 roku przekaże Zarządowi Głównemu NSZZ 
Policjantów informację o niezbędnych potrzebach finansowych jednostek Policji które muszą 
być zrealizowane w II półroczu 2008 roku, 

- Biuro Kadr i Szkolenia w terminie do 15 sierpnia 2008 roku przekaże Zarządowi Głównemu 
NSZZ Policjantów informację o ilości wakatów w poszczególnych jednostkach Policji 
i o realizacji przyjęć do służby w Policji, 

- Biuro Kadr i Szkolenia w terminie do 15 sierpnia 2008 roku przekaże Zarządowi Głównemu 
NSZZ Policjantów informację o deklarowanych odejściach ze służby w 2008 roku, 

- Komendant Główny Policji uznaje za istotny postulat przeznaczania środków z niepełnego 
zatrudnienia na wydatki osobowe i uzgadniania zasad podziału z organizacją związkową. 
Decyzje w sprawie dysponowania tymi środkami będą uzgadniane w trybie art. 27 
ust. 3 ustawy o związkach zawodowych z właściwymi organizacjami NSZZ Policjantów, 

- Ze względu na to, że Komendant Główny Policji nie może spełnić żądania NSZZ Policjantów 
w całości postanowiono, że stanowisko w tej sprawie zostanie umieszczone również 
w protokole rozbieżności. 

§ 4. W sprawie punktu drugiego, który brzmi: „Gwarancji podwyższenia płac policjantów 
w 2009 roku, poprzez wzrost wielokrotności kwoty bazowej z 2,48 do 2,78" 

przyjęto oświadczenie przedstawicieli strony służbowej, według którego żądanie N S Z Z 
Pol ic jantów przekracza kompetencje i możliwości Komendanta Głównego Policji. 
W związku z podtrzymaniem swego stanowiska przez przedstawicieli związku zawodowego 
policjantów postanowiono, że kwestia ta zostanie umieszczona w protokole rozbieżności. 

§ 5. W sprawie punktu trzeciego: „Wprowadzenia w trybie pilnym przepisów gwarantujących 
waloryzację wysokości świadczeń ustawowych należnych policjantom oraz opracowania zasad 
rejestracji czasu służby, norm z tym związanych, wynagradzania z tytułu pełnienia służby ponad 
przyjętą normę a także rekompensaty za służbę w godzinach nocnych oraz dniach wolnych od pracy" 
ustalono, że: 



- decyzją Komendanta Głównego Policji zostaną powołane dwa robocze zespoły z udziałem 
przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, które przygotują raporty rekomendujące 
propozycje rozwiązań w zakresach stanowiących przedmiot żądania NSZZ Policjantów 
opisanego w punkcie 3 wystąpienia z 9 czerwca 2008 roku, 

- zespół do spraw świadczeń sporządzi w terminie do 15 października 2008 roku wyczerpujący 
katalog świadczeń przysługujących policjantom z uwzględnieniem ich opisu, dotychczasowych 
uwarunkowań które miały wpływ na ich wysokość, stosowanych mechanizmów 
waloryzacyjnych i dokona analizy w aspekcie możliwości ich zmiany lub uproszczenia, 
na podstawie której przygotuje raport rekomendujący proponowane rozwiązania w tym zakresie, 

- zespół do rozpatrzenia żądania Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w sprawie 
„opracowania zasad rejestracji czasu służby, norm z tym związanych, wynagradzania z tytułu 
pełnienia służby ponad przyjętą normę a także rekompensaty za służbę w godzinach nocnych 
oraz dniach ustawowo wolnych od pracy", w terminie do 30 listopada 2008 roku dokona 
analizy obowiązujących regulacji i przygotuje raport uwzględniający ewentualne nowe 
rozwiązania w tym zakresie, 

- w przypadku aprobaty raportów, Komendant Główny Policji wystąpi do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o wyrażenie zgody na podjęcie prac przygotowawczych do 
ewentualnych zmian dotyczących świadczeń i przysługujących policjantom równoważników 
oraz zmiany przepisów regulujących czas służby policjantów. 

§ 6. W sprawie punktu czwartego: „Wprowadzenia do ustawy o Policji przepisów 
nakładających obowiązek zwrotu przez państwo kosztów pomocy prawnej policjantom, wobec 
których wszczęto postępowanie karne o przestępstwo w związku ze służbą, które zostało 
umorzone lub w przypadku uniewinnienia policjanta w postępowaniu sądowym" ustalono, 
że Komendant Główny Policji złoży wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
o wyrażenie zgody na podjęcie prac w zakresie szczegółowego zapisu w ustawie o Policji 
dającego prawo do zwrotu kosztów ochrony prawnej. 

§ 7. W sprawie punktu piątego: „Uzgadniania z NSZZ Policjantów zasad tworzenia i planowania 
budżetu Policji" ustalono, że: 

- ze względu na to, że projektowanie budżetu należy do kategorii spraw publicznych i finansów 
publicznych, które z zasady są sprawami jawnymi, postulat zostanie uwzględniony w zakresie 
bieżącego informowania NSZZ Policjantów o wykonywanych w Komendzie Głównej Policji 
pracach nad założeniami budżetowymi, 

- w związku z powyższym Biuro Finansów KGP będzie systematycznie przekazywać Zarządowi 
Głównemu NSZZ Policjantów bieżące informacje o postępach prac prowadzonych 
w Komendzie Głównej Policji nad założeniami do nowych budżetów Policji, 

- Biuro Finansów KGP w terminie do 15 sierpnia 2008 roku przekaże Zarządowi Głównemu 
NSZZ Policjantów informacje o potrzebach Policji przedstawionych w I etapie planowania 
budżetu Policji na 2009 rok. 



§ 8. W sprawie punktu szóstego:,przestrzegania w Policji przepisów prawa dotyczących 
funkcjonowania społecznej inspekcji pracy" ustalono, że: 

- strony zgadzają się, że postulat ten jest słuszny i wymaga nowelizacji lub doprecyzowania 
interpretacji przepisów ustawy o społecznej inspekcji pracy, 

- Biuro Prawne KGP dokona analizy opinii prawnych sporządzonych na zamówienie Zarządu 
Głównego NSZZ Policjantów i odniesie się do nich w aspekcie możliwości zmiany własnych 
opinii wydanych w tej sprawie, 

- Komendant Główny Policji wyraża aprobatę dla podjętych przez Zarząd Główny NSZZ 
Policjantów działań, efektem których będzie inicjatywa poselska zmierzająca 
do znowelizowania ustawy o społecznej inspekcji pracy tak aby jej zapisy nie budziły 
kontrowersji w zakresie uprawnień przysługujących w tej dziedzinie związkom zawodowym 
działającym w służbach mundurowych, 

- Komendant Główny Policji nie wnosi zastrzeżeń do podjętych przez Zarząd Główny NSZZ 
Policjantów prac zmierzających do wydania na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o społecznej 
inspekcji pracy wytycznych do działania społecznych inspektorów pracy w Policji. 

§ 9. W związku z brakiem możliwości pełnego porozumienia w kwestiach w których nie 
ustalono wspólnego stanowiska, sporządzono protokół rozbieżności stanowiący załącznik 
do niniejszego protokołu. 

§ 10. Uzgodniono, że przedstawiciele stron sporu w terminie do 30 września 2008 roku oraz do 
31 października 2008 roku i 30 listopada 2008 roku dokonywać będą oceny stanu realizacji 
zawartego porozumienia. 

§ 1 1 . Tekst protokołu zostanie opublikowany na stronach internetowych KGP (www.policja.pl) 
i NSZZ Policjantów (www.nszzp.pl), a także przekazany przewodniczącym zarządów 
wojewódzkich i szkolnych NSZZ Policjantów oraz przełożonym właściwym w sprawach 
osobowych wraz z zobowiązaniem zapoznania z nim wszystkich policjantów. 

PRZEWODNICZĄCY ZGNSZZ POIIGJANTÓW KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI 

Warszawa, 30 l ipca 2008 roku. 

http://www.policja.pl
http://www.nszzp.pl

