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RZECZPOSPOLITA POLSKA
KoMENDANT cł-ÓwNy PoLIcJI NSZZPOLICJANTOW

Za|ącznik do porozumienia z 30 lipca 2008 roku

PRoToKoŁ RoZBIEZNOSCI

w sporze zbiorowym pomiędzy Komendantem Glównym Policji i Niezależnym
Samorządnym Zlviązkiem Zawodowym Policjantów' ustalony w dniu 30 lipca 2008 roku

w Warszawie

$ l. Na podstawie art. 9 ustawy z 23 maja 1991 roku o rozwiązy.waniu sporów
zbiorowych. w wyniku przeprowadzonych w dniach 23 i 30 lipca 2008 roku rokowań,
Stronv sporu zbiorowego pomiędzy Komendantem Głównym Policji i Niezależnym
Samorządnym Zw.iązkiem Zawodowym Policjantów przyjęły niniejszy protokół jako
za]tączn\k do protokołu porozumienia z 30 lipca 2008 roku.

$ f.| . Zarząd Główny NSZZ Policjantów wyraia aprobatę dla tych decyzji i deklaracj i
Komendanta Głównego Policji. które spełniają Żądanie uzgadniania z organizacją
związkową przeznaczenia środków z niepełnego zatrudnienia.

2. Zarząd Główny NSZZ Policjantów sprzeciwia się decyzjom o przeznaczarńu tych
środków na wydatki rzeczowe.

3. Komendant Główny Policji deklaruje wolę wspótpracy z NSZZ Policjantów
w sprawie przeznaczania środków planowanych na wydatki osobowe, zachowując
prawo przysługujące dysponentowi środków budżetu państwa do podejmowania
ostatecznych decyzji dotyczących gospodarowania powierzonymi środkami
pienięŹnymi, w z:wiązku z ponoszoną odpowiedzia|nością na zasadach jednoznacznie
określonych w ustawie o finansach publicznych.



$ 3. L' ZarządGłówny NSZZ Policjantów oczekuje od Komendanta Głównego Policji

* ..yoi" pilnym wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

o piy,n^i" Policji środków z rezelw celowej na pokrycie wydatków rzeczowych

niezbędnych do funkcjonowania Policji.

2. Komendant Główny Policji deklaruje podjąć przygotowania do złoŻenia wniosku,

o którym mowa w ust 1, po wyczerpaniu przesłanek formalnych i merytorycznych
pozwalających oczekiwaó poz1.tywnej decyzji.

$ 5. |. Zarząd Główny NSZZ Policjantóiv oczekuje od Komendanta Głównego Policji

źłozenia wniosku o zrłiększenie budżetu Policji na 2009 rok o 240 mln złotych w celu

zapewnienia wzrostu mnożnika wielokrotności kwoty bazowej o 0,30 z 2,48 na2,78.

2 'KomendantGłównyPo l i c j iuzna jeżądan iaNSZZPo l i c jantówwte jkwest i i
za słuszne i uzasadnionó, Iecz jako kierownik urzędu centralnego jęst zobowiązany

do respektowania decyzji i priorytetów ustalanych przez Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji oraz Radę Ministrów.
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'Warszawa,3o lipca zooS roku.


