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Niezale ny Samorz dny Zwi zek Zawodowy Policjantów

Statut 
tekst jednolity 

ROZDZIA  I 
Nazwa, teren dzia ania i siedziba Zwi zku 

§ 1 
Zwi zek nosi nazw : „Niezale ny Samorz dny Zwi zek Zawodowy 

Policjantów” i zwany jest w dalszych postanowieniach Statutu „Zwi zkiem”. 

§ 2 
Terenem dzia ania Zwi zku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3 
Siedzib  organów krajowych Zwi zku jest miasto Warszawa. 

§ 4
1. Oznakami zewn trznymi Zwi zku s :

a) sztandar Zwi zku,
b) znak graficzny Zwi zku.

2. Nazwa i oznaki zewn trzne Zwi zku stanowi  wy czn  w asno  Zwi zku
i podlegaj , zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ochronie prawnej. 

ROZDZIA  II 
Postanowienia ogólne 

§ 5
1. Zwi zek jest ogólnokrajow , dobrowoln , samorz dn  organizacj  zawodow

zrzeszaj c  policjantów, emerytów i rencistów Policji, powo an  do 
reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. 

2.  Zwi zek w swojej dzia alno ci statutowej jest organizacj  niezale n  od 
kierownictwa s u bowego, organów administracji rz dowej i samorz du
terytorialnego oraz innych organizacji. 

3. Zwi zek dzia a poprzez organy i jednostki organizacyjne wymienione w 
Statucie. 

§ 6
Zwi zek realizuje cele i zadania okre lone Statutem oraz inne zgodne z  

Konstytucj  RP, innymi ustawami i mi dzynarodowymi umowami i konwencjami 
ratyfikowanymi przez Rzeczpospolit  Polsk .
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§ 7
1. Zwi zek oraz jego jednostki organizacyjne: wojewódzkie, szkolne i terenowe 

posiadaj  osobowo  prawn .
2. Zarz d G ówny nie odpowiada za zobowi zania jednostek organizacyjnych 

ni szego szczebla. 
3. Jednostki organizacyjne Zwi zku posiadaj ce osobowo  prawn  ponosz

pe n  odpowiedzialno  za swoje zobowi zania.

§ 8 
1. Zwi zek ma prawo tworzenia i wst powania do krajowych i 

mi dzynarodowych organizacji pracowniczych o pokrewnych celach i 
zadaniach.

2. Wojewódzkie organizacje Zwi zku mog  uczestniczy  w pracach organizacji, o 
których mowa w ust. 1, po uzyskaniu zgody Zarz du G ównego. 

ROZDZIA  III 
Cele i zadania Zwi zku 

§ 9
Celami Zwi zku s  obrona praw, godno ci oraz interesów policjantów, 

emerytów i rencistów Policji, w szczególno ci poprzez: 
1) ochron  policjantów i ich rodzin oraz emerytów i rencistów przed 

obni eniem poziomu ycia; 
2) ochron  prawn  policjantów;
3) wp ywanie na polityk  kszta towania korzystnych warunków s u by i 

p acy oraz innych wiadcze  na rzecz policjantów; 
4) nadzór nad realizacj  zada  z zakresu bhp i medycyny pracy, profilaktyki 

medycznej; 
5) kierowanie Spo eczn  Inspekcj  Pracy oraz wspó dzia anie z Pa stwow

Inspekcj  Pracy; 
6) realizowanie przedsi wzi  zmierzaj cych do zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych policjantów; 
7) uprawianie kultury fizycznej, zapewnianie wypoczynku po s u bie i  dla 

rodzin;
8) ochron  interesów i wiadcze  zdrowotnych policjantów, emerytów, 

rencistów i ich rodzin; 
9) zapewnianie w a ciwych wiadcze  emerytalno-rentowych; 
10) inicjowanie i popieranie dzia a  na rzecz stworzenia policjantom 

warunków podnoszenia kwalifikacji i adaptacji spo eczno – zawodowej; 
11) inicjowanie i popieranie dzia alno ci profilaktyczno-edukacyjnej w ród

policjantów, emerytów i rencistów Policji oraz ich rodzin; 
12) kultywowanie tradycji policyjnych i zwi zkowych w celu integracji 

rodowiska;  
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13) wspó organizowanie z kierownictwem s u bowym dzia alno ci kulturalnej 
i sportowej w strukturach Policji oraz zwi zkowych, w tym stworzenie 
warunków do uprawiania ró nych dyscyplin sportowych;  

14) realizowanie przedsi wzi  maj cych na celu integracj rodowiska 
policjantów, emerytów i rencistów oraz ich rodzin; 

15) dzia ania zmierzaj ce do podnoszenia zaufania spo ecze stwa do Policji i 
policjantów;

16) przygotowanie i realizacj  programów obejmuj cych ubezpieczenia 
grupowe policjantów, emerytów, rencistów oraz cz onków ich rodzin; 

17) inne dzia ania maj ce istotny wp yw na ochron  zawodowych i socjalnych 
interesów policjantów, emerytów, rencistów oraz ich rodzin. 

§ 10 
Zwi zek realizuje swoje cele mi dzy innymi poprzez:  

1) reprezentowanie swoich cz onków wobec kierownictwa s u bowego, 
organów administracji rz dowej i samorz du terytorialnego, 
parlamentarzystów, mediów, innych organizacji, s dów administracyjnych 
i powszechnych w ramach uprawnie  zawartych w przepisach prawa, 

2) opiniowanie oraz aktywne kszta towanie za o e  i projektów ustaw i 
aktów wykonawczych dotycz cych bezpiecze stwa i porz dku
publicznego oraz kszta tuj cych prawa i obowi zki policjantów, emerytów 
i rencistów Policji oraz ich rodzin, 

3) podejmowanie dzia a  zmierzaj cych do wydania lub zmiany ustaw oraz 
innych aktów prawnych w zakresie, o którym mowa w ust. 2 za 
po rednictwem pos ów lub organów posiadaj cych inicjatyw
ustawodawcz  lub w innym trybie przewidzianym w art. 118 Konstytucji 
RP, 

4) prezentowanie stanowiska wobec kierownictwa s u bowego, organów 
w adzy publicznej, administracji rz dowej i gospodarczej, samorz du
terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, 

5) sprawowanie kontroli nad gospodark  mieszkaniow , rozdzia em 
skierowa  na leczenie profilaktyczno-rehabilitacyjne oraz innych 
wiadcze  socjalno - bytowych na zasadach przewidzianych w ustawie o 

zwi zkach zawodowych i innych aktach prawnych, 
6) wydawanie opinii oraz zajmowanie stanowisk w sprawach kadrowych na 

zasadach okre lonych ustawami oraz innymi aktami prawnymi i 
porozumieniami, w tym udzia  w post powaniach kwalifikacyjnych oraz 
w innych post powaniach maj cych na celu wy onienie kandydatów na 
stanowiska s u bowe, 

7) uzgadnianie zasad wynagradzania, przyznawania nagród i zapomóg, a 
tak e uznaniowych sk adników uposa enia, kszta towanie regulaminów 
dotycz cych podzia u rodków z funduszy nagrodowych, motywacyjnych, 
zapomogowych i socjalnych, 

8) uzgadnianie zasad przyznawania odznacze  pa stwowych i resortowych w 
jednostkach Policji oraz sprawowanie kontroli nad przyznawaniem tych 
odznacze ,
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9) uczestniczenie w kszta towaniu dyscypliny s u bowej poprzez 
opiniowanie propozycji kar i wyró nie ,

10) organizowanie akcji, imprez, szkole , wakacyjnego wypoczynku dzieci i 
m odzie y, a tak e przedsi wzi  maj cych na celu prowadzenie dzia a
profilaktycznych z zakresu zapobiegania patologii spo ecznej w ród
policjantów, emerytów i rencistów Policji oraz ich rodzin, 

11) prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych, 
12) wspó prac  z organizacjami spo ecznymi i zawodowymi, 
13) prowadzenie dzia alno ci gospodarczej i charytatywnej na rzecz cz onków 

Zwi zku i ich rodzin. 

§ 11 

Organy Zwi zku w kontaktach z Ministrem w a ciwym ds. Wewn trznych, 
Komendantem G ównym Policji lub innymi instytucjami i organizacjami szczebla 
centralnego przestrzegaj  nast puj cych zasad post powania:

1. uprawnionymi do bezpo redniego kontaktowania si  z tymi 
instytucjami s  organy od szczebla wojewódzkiego, 

2. zarz dy wojewódzkie w przypadkach okre lonych w ust. 1 maj
obowi zek w pierwszej kolejno ci powiadomi  Prezydium ZG, 

3. w sprawie, w której ZG reprezentuje i broni praw i interesów 
wojewódzkiej organizacji zwi zkowej, na danie jej zarz du jest 
obowi zany wycofa  spraw  w ka dym stadium trwania, 

4. w sporach zbiorowych z wniosku Zarz du Wojewódzkiego do udzia u w 
rokowaniach z Ministrem w a ciwym ds. Wewn trznych lub 
Komendantem G ównym Policji oraz w post powaniu mediacyjnym lub 
arbitra owym nale y w czy  przedstawiciela ZG. 

ROZDZIA  IV 
Cz onkowie, ich prawa i obowi zki 

§ 12 

1. Cz onkostwo Zwi zku jest dobrowolne i uzyskuje si  je z chwil
przyj cia deklaracji cz onkowskiej przez Zarz d Terenowy w a ciwy
ze wzgl du na miejsce pe nienia s u by lub zamieszkania, op acenie
wpisowego i pierwszej sk adki cz onkowskiej. 

2. W przypadku odmowy przyj cia, zainteresowanemu s u y prawo 
odwo ania do Zarz du Wojewódzkiego, którego decyzja ma charakter 
ostateczny i nie podlega zaskar eniu.

3. Cz onek Zwi zku nie mo e by  jednocze nie cz onkiem innego 
zwi zku zawodowego. 
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§ 13 
Cz onek Zwi zku ma prawo: 

1) wybiera  i by  wybieranym do organów Zwi zku,
2) korzysta  z pomocy Zwi zku w obronie swych praw, 
3) korzysta  z pomocy socjalnej i mienia b d cego w dyspozycji 

Zwi zku,
4) w uzasadnionych przypadkach otrzyma  od Zwi zku pomoc 

finansow ,
5) wyst powa  z wnioskami i postulatami do organów Zwi zku

wszystkich szczebli za po rednictwem w a ciwych organów Zwi zku,
6) bra  udzia  w zebraniach, podczas których organy Zwi zku podejmuj

uchwa y dotycz ce jego osoby, przy czym organ jest zobowi zany
powiadomi  pisemnie cz onka o terminie tego zebrania, 

7) do informacji o wszelkich decyzjach i innych dzia aniach organów 
Zwi zku,

8) korzysta  z ochrony prawnej na zasadach okre lonych w przepisach 
prawa.

§ 14 

Cz onek Zwi zku jest obowi zany:
1. przestrzega  postanowie  Statutu i uchwa  organów Zwi zku,
2. regularnie i terminowo op aca  sk adk  cz onkowsk  w wysoko ci i 

terminie ustalonym przez Zarz d G ówny.  
3. bra  czynny udzia  w yciu Zwi zku,
4. uczestniczy  w akcjach podejmowanych przez Zwi zek,
5. prowadzi  wszelkie formy dzia alno ci zmierzaj cej do konsolidacji 

rodowiska zawodowego. 

§ 15 
1. Za dzia alno  zwi zkow  cz onek Zwi zku mo e by  wyró niony 

dyplomem uznania, odznak  honorow  lub nagrod  rzeczow .
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za dzia alno  na rzecz 

reprezentowanego przez Zwi zek rodowiska, ZG z w asnej
inicjatywy lub na wniosek zarz dów wojewódzkich i szkolnych nadaje 
cz onkostwo honorowe wg odr bnie ustanowionego regulaminu. 

3. Uchwa  o udzieleniu wyró nienia i jego rodzaju podejmuj  organy 
wykonawcze Zwi zku.

§ 16 
1. Cz onek Zwi zku, który uporczywie nie wykonuje obowi zków 

cz onkowskich lub dzia a na jego szkod , mo e by  pozbawiony 
cz onkostwa. 

2. O zastosowaniu rodka wymienionego w ust.1 decyduje w drodze 
uchwa y zarz d terenowy lub w przypadku szkó  zarz d szkolny.  
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3. Od uchwa y, o której mowa w ust. 2, podj tej w pierwszej instancji 
przez zarz d terenowy przys uguje odwo anie do zarz du
wojewódzkiego, a w przypadku podj cia przedmiotowej uchwa y
przez zarz d szkolny odwo anie do Zarz du G ównego. 

4. Cz onkowi przys uguje odwo anie do organu drugiej instancji w 
terminie 14 dni od daty otrzymania uchwa y. 

5. Organ odwo awczy podejmuje uchwa  w tej sprawie w ci gu 30 dni 
od wniesienia odwo ania, a jego decyzja jest ostateczna.

§ 17 
1. Cz onkostwo Zwi zku ustaje w razie: 

a) mierci cz onka,
b) pisemnej rezygnacji z o onej do zarz du terenowego, 
c) zawinionego nieop acenia sk adek cz onkowskich ponad 3 

miesi ce.
2. Z chwil  ustania cz onkostwa wygasaj  wszelkie roszczenia wobec 

Zwi zku.

§ 18 
1. Cz onek Zwi zku nie mo e ponosi  ujemnych nast pstw z powodu 

przynale no ci do Zwi zku lub pe nienia w nim funkcji. 
2. Cz onek Zwi zku pe ni cy funkcj  z wyboru w czasie trwania 

mandatu oraz w okresie roku po jego wyga ni ciu korzysta ze 
szczególnej ochrony, a ze s u by w Policji mo e zosta  zwolniony za 
zgod  komendanta g ównego Policji oraz organu Zwi zku, w którym 
pe ni lub pe ni  funkcj .

3. Cz onkowi Zwi zku, pe ni cemu funkcj  z wyboru, w czasie trwania 
mandatu nie mo na zmieni  na niekorzy  warunków s u by lub 
uposa enia.

4. Cz onek Zwi zku zwolniony z obowi zku wiadczenia s u by do 
pe nienia funkcji, po wyga ni ciu mandatu ma prawo do powrotu na 
poprzednio zajmowane stanowisko, a w przypadku, gdy powrót na to 
stanowisko nie jest mo liwy, na inne o analogicznych warunkach 
s u by i uposa enia.

5. Przed wydaniem orzeczenia o ukaraniu cz onka Zwi zku, na jego 
danie w a ciwy organ Zwi zku powinien wyda  o nim opini  i 

dor czy  prowadz cemu post powanie lub wskazanemu s dowi. 

§ 19
1. Cz onek Zwi zku skierowany na przeszkolenie do szko y policyjnej 

zachowuje cz onkostwo macierzystej organizacji zwi zkowej. 
2. Interesy cz onków przebywaj cych w szkole reprezentuje w a ciwy

zarz d szkolny.  
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ROZDZIA  V 
Struktura i organy Zwi zku 

§ 20
1. W jednostkach organizacyjnych i komórkach Policji tworzy si :

a) ko o, je eli grupuje nie mniej ni  10 cz onków, na podstawie 
uchwa y w a ciwego zarz du terenowego, 

b) organizacj  terenow , je eli grupuje nie mniej ni  50 cz onków, na 
podstawie uchwa y w a ciwego zarz du wojewódzkiego, 

c) organizacje wojewódzkie, jako zak adowe w rozumieniu prawa, 
tworzy si  na terenie dzia ania komend wojewódzkich Policji, 
Komendy G ównej Policji, Komendy Sto ecznej Policji i szkó
Policji.

2. Organizacja ogólnokrajowa – jako mi dzyzak adowa w rozumieniu 
prawa – w sprawach, w których komendant g ówny Policji lub 
minister w a ciwy ds. wewn trznych wyst puj  jako pracodawcy 
wszystkich policjantów, pe ni rol  organizacji zak adowej. 

3. Emeryci i renci ci Policji mog  tworzy  ko a i organizacje terenowe 
na zasadach okre lonych w ust. 1. 

4. Zarz d wojewódzki mo e podj  decyzj  o obni eniu liczb, o których 
mowa w ust. 1 lit „a” do 5 cz onków, a w ust. 1 lit „b”- do 20 
cz onków. 

5. Organizacje, o których mowa w ust. 1, mog  by  rozwi zane na 
wniosek uprawnionych komisji rewizyjnych. 

6. Uprawnienie do rozwi zania organizacji zwi zkowych przys uguje:
a) krajowemu zjazdowi delegatów — do rozwi zywania organizacji 

wojewódzkich i szkolnych, 
b) wojewódzkiej konferencji delegatów — do rozwi zywania

organizacji terenowych, 
c) zarz dowi szkolnemu – do rozwi zywania kó ,
d) terenowej konferencji delegatów (walnemu zebraniu) - do 

rozwi zywania kó .

§ 21
1. Organami Zwi zku, na odpowiednich szczeblach organizacyjnych, s :

a) krajowy zjazd delegatów (Zjazd), 
b) Zarz d G ówny (ZG), 
c) Prezydium Zarz du G ównego (Prezydium ZG),  
d) G ówna Komisja Rewizyjna (GKR), 
e) wojewódzka konferencja delegatów (WKD), 
f) zarz d wojewódzki (ZW), 
g) prezydium zarz du wojewódzkiego (Prezydium ZW), 
h) wojewódzka komisja rewizyjna (WKR), 
i) walne zebranie / terenowa konferencja delegatów, 
j) zarz d terenowy (ZT), w tym ko a,
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k) prezydium zarz du terenowego (Prezydium ZT), 
l) terenowa komisja rewizyjna (TKR). 

2. Kadencja organów Zwi zku trwa 4 lata. 

§ 22
1. Organy Zwi zku dzia aj  kolegialnie. 
2. Za realizacj  zada  statutowych i programowych oraz wykonanie 

uchwa  odpowiadaj  organy Zwi zku.
3. Organy Zwi zku s  obowi zane wspó pracowa  z w a ciwymi 

komisjami rewizyjnymi oraz niezw ocznie rozpatrywa  ich wnioski, 
uwagi i zalecenia. 

4. Organy Zwi zku mog  powo ywa  organy pomocnicze – zespo y i 
komisje. 

§ 23
1. Pracami organów Zwi zku kieruj  przewodnicz cy. 
2. Przewodnicz cy jest uprawniony do: 

a) reprezentowania Zwi zku w zakresie swoich uprawnie ,
b) podejmowania w porozumieniu z wiceprzewodnicz cymi decyzji 

w sprawach niecierpi cych zw oki,
c) o podj tych w porozumieniu z wiceprzewodnicz cymi decyzjach 

w sprawach niecierpi cych zw oki przewodnicz cy informuje na 
najbli szym posiedzeniu organu, a decyzje przekraczaj ce zakres 
zwyk ego zarz du podlegaj  zatwierdzeniu.

3. Przewodnicz cy zarz dów terenowych odpowiedzialni s  za z o enie
w wyznaczonych terminach sprawozda  finansowych (ze 
szczególnym uwzgl dnieniem sprawozda  z dzia alno ci
gospodarczej) zarz dowi wojewódzkiemu, a przewodnicz cy
zarz dów wojewódzkich - Zarz dowi G ównemu. 

Krajowy zjazd delegatów 

§ 24
1. Do kompetencji krajowego zjazdu delegatów nale y:

a) uchwalanie Statutu i dokonywanie w nim zmian; 
b) uchwalanie ogólnego programu dzia ania Zwi zku;
c) uchwalanie regulaminu dzia ania Zjazdu; 
d) rozpatrywanie sprawozda  ZG i GKR oraz udzielenie 

absolutorium ust puj cemu ZG i ust puj cej GKR. Po udzieleniu 
absolutorium nast puje przyznanie mandatów delegata cz onkom 
ust puj cych organów, tj. przewodnicz cemu i 
wiceprzewodnicz cym ZG oraz przewodnicz cemu, 
wiceprzewodnicz cemu i cz onkom GKR, tylko na ten Zjazd; 

e) wybór przewodnicz cego ZG; 
f) ustalenie liczby i wybór wiceprzewodnicz cych ZG; 
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g) wybór przewodnicz cego i wiceprzewodnicz cego GKR - spo ród
delegatów nieb d cych cz onkami Zarz du G ównego, 

h) ustalenie liczby i wybór cz onków GKR - spo ród delegatów 
nieb d cych cz onkami Zarz du G ównego, 

i) przed u anie kadencji organów Zwi zku.
2. Liczb  delegatów na Zjazd ustala si  wg zasady:

- do 150 cz onków – 1 delegat, 
- do 300 cz onków – 2 delegatów, 
- do 500 cz onków – 3 delegatów, 
- za ka de nast pne rozpocz te 500 cz onków – 1 delegat. 

3. Organizacje wojewódzkie zalegaj ce powy ej 3 miesi cy z 
odprowadzaniem nale nej cz ci sk adek cz onkowskich do ZG maj
prawo do 1 mandatu na krajowym zje dzie delegatów niezale nie od 
liczby delegatów. 

4. W przypadku podejmowania uchwa  o zmianach w statucie Zwi zku,
obowi zuje zwyk a wi kszo  g osów delegatów uprawnionych do 
udzia u w Zje dzie.

5. Do podj cia uchwa y o likwidacji Zwi zku wymagana jest wi kszo
2/3 g osów delegatów uprawnionych do udzia u w Zje dzie.

Wojewódzka konferencja delegatów 

§ 25
1. Wojewódzka konferencja delegatów jest najwy szym organem 

wojewódzkiej organizacji zwi zkowej. Bior  w niej udzia  delegaci 
terenowych organizacji zwi zkowych wybrani na walnych zebraniach 
lub konferencjach terenowych. 

2. Liczb  delegatów na konferencj  wojewódzk  ustala ZW. 
3. Organizacje terenowe zalegaj ce powy ej 3 miesi cy z 

odprowadzaniem nale nej cz ci sk adek cz onkowskich do ZW maj
prawo do 1 mandatu na wojewódzkiej konferencji delegatów 
niezale nie od liczby delegatów. 

4. Do kompetencji wojewódzkiej konferencji delegatów nale y: 
a) uchwalanie regulaminu dzia ania konferencji, 
b) rozpatrywanie sprawozda  ZW i WKR oraz udzielanie absolutorium 

ust puj cemu ZW i ust puj cej WKR. Po udzieleniu absolutorium 
nast puje przyznanie mandatów delegata cz onkom ust puj cych
organów tj. przewodnicz cemu i wiceprzewodnicz cym ZW oraz 
przewodnicz cemu, wiceprzewodnicz cemu i cz onkom WKR, tylko 
na t  konferencj ;

c) uchwalenie programu dzia ania wojewódzkiej organizacji 
zwi zkowej, 

d) wybór przewodnicz cego ZW, 
e) ustalenie liczby i wybór wiceprzewodnicz cych ZW, 
f) wybór przewodnicz cego, wiceprzewodnicz cego WKR - spo ród

delegatów nieb d cych cz onkami zarz du wojewódzkiego, 
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g) ustalenie liczby i wybór cz onków WKR - spo ród delegatów 
nieb d cych cz onkami zarz du wojewódzkiego, 

h) wybór delegatów na krajowy zjazd delegatów. 
5. W organizacjach zwi zkowych dzia aj cych na terenach szkó  Policji 

obowi zuj  zasady wyborcze i kompetencje walnych zebra .

Terenowa konferencja delegatów – walne zebranie 

§ 26
1. Najwy szym organem terenowej organizacji zwi zkowej jest 

terenowa konferencja delegatów. 
2. W organizacji terenowej, w której strukturach nie dzia aj  ko a,

odbywaj  si  walne zebrania. 
3. Liczb  delegatów na konferencj  terenow  ustala ZT. 
4. Do kompetencji terenowej konferencji delegatów – walnego zebrania 

nale y: 
a) uchwalanie regulaminu dzia ania konferencji – walnego zebrania, 
b) rozpatrywanie sprawozda  ZT i TKR oraz udzielanie absolutorium 

ust puj cemu ZT i ust puj cej TKR. Po udzieleniu absolutorium 
nast puje przyznanie mandatów delegata cz onkom ust puj cych
organów, tj. przewodnicz cemu i wiceprzewodnicz cym ZT oraz 
przewodnicz cemu, wiceprzewodnicz cemu i cz onkom TKR, tylko 
na t  konferencj ;

c) uchwalenie programu dzia ania terenowej organizacji zwi zkowej, 
d) wybór przewodnicz cego ZT, 
e) ustalenie liczby i wybór wiceprzewodnicz cych ZT, 
f) ustalenie liczby i wybór cz onków ZT - w przypadku walnego 

zebrania,
g)  ustalenie liczby i wybór cz onków prezydium ZT - w przypadku 

walnego zebrania, 
h) wybór przewodnicz cego, wiceprzewodnicz cego TKR - spo ród

delegatów nieb d cych cz onkami zarz du terenowego, 
i) ustalenie ilo ci i wybór cz onków TKR - spo ród delegatów 

nieb d cych cz onkami zarz du terenowego, 
j) wybór delegatów na wojewódzk  konferencj  delegatów. 

5. Je eli walne zebranie nie ma kworum, nale y zwo a  je ponownie w 
terminie 14 dni. Walne zebranie zwo ane w drugim terminie ma 
kworum, o ile na zebranie zaproszono zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami, mo e podejmowa  uchwa y i dokonywa  wyborów 
zwyk  wi kszo ci  g osów. 

6. Postanowienia zapisu ust. 4 lit. „a”, „b”, „c”, „d” „e”, „f”, „j” stosuje 
si  odpowiednio do kó .
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Zarz d G ówny

§ 27
1. Zarz d G ówny jest organem nadrz dnym wobec jednostek 

organizacyjnych Zwi zku.
2. Zarz d G ówny stanowi :

a) przewodnicz cy wraz z wiceprzewodnicz cymi, 
b) po dwóch przedstawicieli zarz dów wojewódzkich, tj. 

przewodnicz cy i jeden z wiceprzewodnicz cych, a w przypadku 
nieobecno ci przewodnicz cego upowa niony przez niego cz onek
zarz du wojewódzkiego, 

c) przewodnicz cy zarz dów szkó  Policji, a w przypadku ich 
nieobecno ci    upowa nieni przez nich cz onkowie zarz dów. 

3. W przypadku zalegania przez zarz dy wojewódzkie z odprowadzeniem na 
rzecz Zarz du G ównego nale nej cz ci sk adek na zasadach okre lonych 
w § 51 ust. 4, ich przedstawiciele w Zarz dzie G ównym zostaj
pozbawieni prawa g osu do czasu uregulowania zaleg o ci, a w przypadku 
zaleg o ci si gaj cych powy ej 6 miesi cy, zawiesza si  ich udzia  w 
pracach ZG.  

4. ZG dzia a na podstawie Statutu w celu realizacji zada  okre lonych w 
Statucie, uchwa ach zjazdów i w asnych, w szczególno ci:
a)  reprezentowania Zwi zku wobec w adz i organów administracji 

rz dowej i gospodarczej, a tak e innych organizacji i instytucji, 
b) zwo ywania zjazdów, 
c)  wyboru i odwo ywania cz onków Prezydium ZG, 
d) zatwierdzania decyzji Prezydium ZG, 
e)  rozpoznawania odwo a  od uchwa  zarz dów 

wojewódzkich/szkolnych, 
f) uchwalania opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawiania 

wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa, 
g) rozporz dzania i zarz dzania maj tkiem ZG, 
h) uchwalania bud etu ZG, 
i)  uchwalania regulaminu dzia ania Zarz du G ównego, Prezydium 

Zarz du G ównego, 
j)  powo ywania i kierowania pracami komisji problemowych, sta ych lub 

dora nych, okre lania ich celów i zada ,
k) zlecania bie cych zada  dla Prezydium i przewodnicz cego ZG, 
l)  podejmowania decyzji o akcjach ogólnokrajowych, 
)  podejmowania uchwa  w sprawach niezastrze onych w Statucie dla 

innych organów, a   dotycz cych dzia alno ci Zwi zku.
5. ZG odbywa swe posiedzenia na podstawie ogólnych zasad zebra  i 

posiedze  uj tych w § 33 niniejszego Statutu. 
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6. W celu zapewnienia obs ugi Zarz du G ównego Zwi zku, w tym przede 
wszystkim w zakresie finansowo-ksi gowym i dokumentacyjnym, tworzy 
si  biuro Zarz du G ównego (biuro ZG). 

7. Uchwa y podj te przez ZG s  ostateczne, a zakwestionowane przez GKR 
z uwagi na niezgodno  z przepisami prawa musz  by  poddane 
ponownemu rozpatrzeniu, za  w przypadku potwierdzenia niezgodno ci z 
przepisami prawa musz  zosta  niezw ocznie uchylone.  

8. Dla w a ciwego informowania cz onków Zwi zku oraz publicznego 
wyra ania opinii, ZG mo e powo a  rzecznika prasowego oraz 
publikowa  biuletyny informacyjne. 

9. ZG organizuje szkolenia dla cz onków Zwi zku.
10. Przepisy ust. 3 – 9 stosuje si  odpowiednio do zarz dów ni szego

szczebla.

§ 28
1. Prezydium Zarz du G ównego stanowi :

a) przewodnicz cy ZG, 
b) wiceprzewodnicz cy ZG, 
c) cz onkowie w liczbie okre lonej przez ZG wybrani spo ród cz onków 

ZG. 
2. Prezydium wykonuje czynno ci nale ce do zakresu dzia ania ZG 

wymienione w § 27 ust. 4 lit. a, f, g, j. 
3. Prezydium podejmuje decyzje kolegialnie zwyk  wi kszo ci  g osów. 
4. Decyzje Prezydium podlegaj  zatwierdzeniu na najbli szym posiedzeniu 

ZG. 
5. Niezatwierdzenie decyzji Prezydium przez ZG powoduje jej uchylenie. 
6. Prezydium koordynuje, bilansuje i prowadzi sprawozdawczo  z 

dzia alno ci Zwi zku, w tym gospodarczej i finansowej. 

§ 29
1. Przewodnicz cy Zarz du G ównego kieruje pracami Zarz du G ównego i 

Prezydium Zarz du G ównego oraz okre la zakres obowi zków ka dego z 
wiceprzewodnicz cych.

2. Przewodnicz cy jest odpowiedzialny, w rozumieniu § 23 niniejszego 
Statutu, za realizacj  zada  wynikaj cych z jego kompetencji, w tym za 
realizacj  zada  powierzonych wiceprzewodnicz cym. Zobowi zany jest 
do nadzoru i egzekwowania wykonywania obowi zków przez cz onków 
zarz du i jego prezydium. Dla pracowników zatrudnionych przez zarz d
przewodnicz cy jest pracodawc  w rozumieniu kodeksu pracy. 

Zarz d wojewódzki 

§ 30
1. Zarz d wojewódzki stanowi :

a) przewodnicz cy wraz z wiceprzewodnicz cymi, 
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b) przewodnicz cy zarz dów terenowych, a w razie ich nieobecno ci
upowa nieni przez nich wiceprzewodnicz cy danych zarz dów 
terenowych. 

2. Zarz d wojewódzki powo uje prezydium, dzia aj ce odpowiednio na zasadach 
okre lonych § 28 niniejszego statutu, które stanowi :

a) przewodnicz cy ZW, 
b) wiceprzewodnicz cy ZW, 
c) cz onkowie w liczbie okre lonej przez ZW  wybrani spo ród cz onków 

ZW. 
3. Prezydium ZW, analogicznie jak Prezydium ZG, wykonuje czynno ci nale ce

do zakresu dzia ania ZW.  
4. Zarz d wojewódzki mo e tworzy  biuro zarz du na zasadach okre lonych w § 
27 ust. 6 niniejszego Statutu. 
5. Zarz d wojewódzki odbywa swe posiedzenia na podstawie ogólnych zasad 
zebra  i posiedze  uj tych w § 33 niniejszego Statutu. 

6. Do szczególnych zada  zarz du wojewódzkiego nale y: 
a) kierowanie dzia alno ci  wojewódzkiej organizacji zwi zkowej, 
b) wypracowanie stanowiska wojewódzkiej organizacji zwi zkowej na 

posiedzenia ZG oraz krajowy zjazd delegatów, 
c) reprezentowanie interesów cz onków wojewódzkiej organizacji 

zwi zkowej wobec kierownictwa s u bowego, organów w adzy i 
administracji rz dowej oraz samorz du terytorialnego, a tak e
kierownictw zak adów pracy, instytucji pa stwowych, spo ecznych i
s dów, 

d) sk adanie sprawozda  ze swej dzia alno ci na wojewódzkiej 
konferencji delegatów, 

e) rozpatrywanie sprawozda  i wniosków przewodnicz cego zarz du
wojewódzkiego oraz terenowych organizacji zwi zkowych i 
wojewódzkiej komisji rewizyjnej, 

f) uchwalanie rocznych planów pracy i bud etu,
g) podejmowanie uchwa  w sprawach nieobj tych Statutem, a 

dotycz cych dzia alno ci wojewódzkiej organizacji zwi zkowej, 
h) organizowanie i koordynowanie dzia alno ci gospodarczej 

wojewódzkiej organizacji zwi zkowej,  
i) zwo ywanie konferencji wojewódzkich. 
7. Zarz d Wojewódzki mo e powo a  rzecznika prasowego oraz 

publikowa  biuletyn informacyjny w celu informowania cz onków 
Zwi zku i spo ecze stwa o yciu zwi zkowym. 

8. W stosunku do przewodnicz cego ZW stosuje si  odpowiednio § 29. 

Zarz d terenowy 

§ 31
1. Zarz d terenowy stanowi :

a) przewodnicz cy wraz z wiceprzewodnicz cymi, 
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b) przewodnicz cy kó , a w przypadku gdy w strukturach organizacji 
terenowej nie dzia aj  ko a, cz onkowie wybrani na walnym 
zebraniu w liczbie ustalonej przez to zebranie. 

2. Zarz d terenowy powo uje prezydium dzia aj ce na zasadach 
okre lonych w § 28 niniejszego statutu, które stanowi :
a) przewodnicz cy ZT, 
b) wiceprzewodnicz cy ZT, 
c) cz onkowie w liczbie okre lonej przez ZT i wybrani spo ród

cz onków ZT. 
3. Prezydium, analogicznie jak Prezydium ZG, wykonuje czynno ci z 

zakresu dzia ania ZT. 
4. Do szczególnych zada  zarz du terenowego nale y: 

a) przyjmowanie cz onków do Zwi zku, prowadzenie rejestru 
cz onków i wydawanie legitymacji cz onkowskich, 

b) reprezentowanie interesów cz onków terenowej organizacji 
zwi zkowej wobec kierownictwa s u bowego, organów w adzy i 
administracji rz dowej na terenie województwa oraz samorz du
terytorialnego, a tak e wobec kierownictw zak adów pracy, 
instytucji pa stwowych, spo ecznych i s dów, 

c) utrzymywanie w nale ytym stanie mienia stanowi cego w asno
Zwi zku,

d) zwo ywanie terenowych konferencji lub walnych zebra  i 
sk adanie sprawozda  z dzia alno ci,

e) uchwalanie regulaminu dzia ania, planów pracy i bud etu,
f) gospodarowanie funduszami przeznaczonymi na potrzeby 

terenowej organizacji zwi zkowej, zgodnie z przyj tym bud etem, 
g) regularne zbieranie sk adek cz onkowskich oraz innych 

nale no ci,
h) terminowe przekazywanie nale nych cz ci sk adek

cz onkowskich do zarz du wojewódzkiego, 
i) prowadzenie rachunkowo ci i sprawozdawczo ci oraz innej 

niezb dnej dokumentacji zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
j) zarz dzanie innymi sprawami terenowej organizacji zwi zkowej, 

w tym prowadzenie dzia alno ci gospodarczej, 
k) udzielanie pomocy cz onkom Zwi zku w formach i wysoko ci

ustalonej przez zarz d,
l) wypracowanie stanowiska terenowej organizacji zwi zkowej na 

posiedzenia ZW oraz wojewódzk  konferencj  delegatów. 
5. Zarz d terenowy odbywa swe posiedzenia na podstawie ogólnych 

zasad zebra  i posiedze  uj tych w § 33 niniejszego Statutu. 
6. W stosunku do przewodnicz cego ZT stosuje si  odpowiednio § 29. 
7. Zapisy ust. 1, ust. 4 lit. „b”, „c”, „d” oraz ust. 5 niniejszego paragrafu 

stosuje si  odpowiednio do kó .
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Komisje rewizyjne 

§ 32 
1. Komisje rewizyjne realizuj  zadania okre lone w Statucie oraz 

przepisach prawa dotycz cych zwi zków zawodowych. 
2. Cz onkowie komisji rewizyjnych nie mog  pe ni  funkcji 

zwi zkowych w zarz dach i prezydiach na tym samym szczeblu.  
3. Odpowiednie komisje rewizyjne posiadaj  uprawnienia do kontroli: 

a) wszystkich organów Zwi zku - G ówna Komisja Rewizyjna 
(GKR),

b) wojewódzkich i terenowych organów Zwi zku – wojewódzka 
komisja rewizyjna (WKR), 

c) terenowych organów Zwi zku - terenowa komisja rewizyjna 
(TKR).

4. Do kompetencji komisji rewizyjnych nale y: 
a) kontrola dzia alno ci organów Zwi zku, ze szczególnym 

uwzgl dnieniem dzia alno ci gospodarczej, 
b) udzielanie pomocy komisjom rewizyjnym ni szego szczebla, 
c) zwo ywanie nadzwyczajnych zjazdów, konferencji, walnych 

zebra  w przypadku okre lonym w § 33 ust 1 lit. „d”, 
d) wnioskowanie podczas obrad sprawozdawczo-wyborczych o 

udzielenie absolutorium ust puj cym zarz dom i komisjom 
rewizyjnym, 

e) kontrolowanie prawid owo ci podejmowania oraz realizacji 
uchwa  w adz Zwi zku pod wzgl dem zgodno ci z zapisami 
Statutu oraz obowi zuj cymi przepisami prawa, 

f) informowanie organów Zwi zku o wynikach kontroli oraz 
stawianie wniosków, 

g) kontrolowanie sprawozda  finansowych sporz dzanych przez 
zarz dy, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz realizacji 
preliminarza, 

h) opracowywanie wytycznych i inicjowanie dzia a  kontrolnych 
komisji rewizyjnych ni szego szczebla, 

i) przeprowadzanie przy udziale komisji rewizyjnych ni szego
szczebla czynno ci kontrolnych na terenie ich dzia ania,

j) uchwalanie regulaminu dzia ania komisji, 
k) rozpatrywanie indywidualnych odwo a  cz onków Zwi zku od 

decyzji innych organów statutowych, z zastrze eniem § 16 ust. 2, 
l) komisje rewizyjne rozpatruj  indywidualne skargi i wnioski 

cz onków Zwi zku w trybie okre lonym w dziale VIII kpa, 
m) organem naczelnym w rozumieniu art. 18 ust. 3 kpa uprawnionym 

do rozpatrywania skarg i wniosków cz onków Zwi zku, w 
rozumieniu przepisów dzia u VIII kpa, jest GKR, której decyzje s
ostateczne.

5. W granicach kompetencji wynikaj cych z ust. 3 niniejszego paragrafu, 
komisje rewizyjne maj  prawo: 
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a) uczestnictwa w posiedzeniach organów Zwi zku,
b) wnioskowania do w a ciwego zarz du o zwo anie

nadzwyczajnego zjazdu, konferencji, walnego zebrania w wyniku 
uchwa y podj tej wi kszo ci  2/3 g osów jej sk adu,

c) sk adania wniosków o wstrzymanie realizacji uchwa  podj tych 
przez organy Zwi zku w przypadku stwierdzenia ich niezgodno ci
ze Statutem i przepisami prawa dotycz cymi zwi zków 
zawodowych. Z o one w tym trybie wnioski organ rozpatruje 
niezw ocznie,

d) w zakresie swoich kompetencji reprezentowa  Zwi zek na 
zewn trz.

6. Przewodnicz cy komisji rewizyjnej lub upowa niony przez niego 
cz onek komisji ma prawo do zg aszania wniosków i projektów 
uchwa  na posiedzeniach organów Zwi zku.

7. Komisje rewizyjne ni szego szczebla powiadamiaj  komisje 
wy szego szczebla o stwierdzonych nieprawid owo ciach w dzia aniu
kontrolowanego organu Zwi zku.

Ogólne zasady zebra  i posiedze

§ 33
1. Krajowe zjazdy delegatów, wojewódzkie i terenowe konferencje 

delegatów oraz walne zebrania zwo ywane s  przez w a ciwy organ 
Zwi zku i dziel  si  na: 
a) sprawozdawczo-wyborcze – zwo ywane co 4 lata, 
b) sprawozdawcze – zwo ywane w po owie kadencji, 
c) nadzwyczajne – zwo ywane w ci gu 3 miesi cy od daty z o enia

wniosku przez 1/3 cz onków w a ciwego organu lub w a ciw
komisj  rewizyjn ,

d) je eli w a ciwe organy nie zwo aj  obrad w terminach 
okre lonych w powy szych punktach, to zwo uj  je odpowiednie 
komisje rewizyjne. 

2. Prawo do udzia u w zjazdach, konferencjach i walnych zebraniach 
przys uguje:
a) delegatom, 
b) przewodnicz cym i wiceprzewodnicz cym ust puj cych organów 

Zwi zku oraz cz onkom ust puj cej komisji rewizyjnej, 
c) go ciom zaproszonym przez uprawniony organ Zwi zku.

3. Przygotowanie i sprawdzenie list delegatów oraz wydanie mandatów 
delegatom na zjazd, konferencj  oraz stwierdzenie kworum nale y do 
obowi zków komisji rewizyjnej. W odniesieniu do zjazdów i 
konferencji sprawozdawczo-wyborczych obowi zek ten spoczywa na 
ust puj cej komisji rewizyjnej. 

4. Obrady zjazdów, konferencji, walnych zebra  oraz posiedzenia 
zarz dów organów Zwi zku s  wa ne, je eli zostanie stwierdzone 
kworum, które stanowi obecno  co najmniej po owy uprawnionych 
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do g osowania plus 1 , z wyj tkiem sytuacji okre lonej w  § 26 ust. 5 
Statutu. 

5. Prawo do g osowania podczas obrad i posiedze  przys uguje jedynie 
uprawnionym delegatom, cz onkom organów oraz cz onkom 
organizacji terenowej w przypadku walnych zebra .

6. Obrady zjazdu, konferencji oraz walnego zebrania otwiera 
przewodnicz cy w a ciwego zarz du.

7. Otwieraj cy obrady zarz dza wybór prezydium obrad sk adaj cego si
z przewodnicz cego, wiceprzewodnicz cych i sekretarzy. Prezydium 
obrad wybierane jest w g osowaniu jawnym zwyk  wi kszo ci
g osów, a w jego sk ad mog  wchodzi  wy cznie uprawnieni do 
udzia u w obradach. 

8. Do wa no ci uchwa  podejmowanych podczas obrad, posiedze  i 
zebra  niezb dny jest udzia  w g osowaniu co najmniej po owy liczby 
obecnych uprawnionych do g osowania. 

9. Uchwa y zapadaj  zwyk  wi kszo ci  g osów w g osowaniu jawnym. 
10. G osowanie tajne lub imienne prowadz cy obrady zarz dza na 

wniosek co najmniej 1/3 obecnych uprawnionych do g osowania. 
Karty do g osowania tajnego powinny by  opatrzone piecz ci
w a ciwego organu Zwi zku.

11. Przez zwyk  wi kszo  g osów rozumie si  wi cej g osów oddanych 
„za” ni  „przeciw”. 

12. Przez bezwzgl dn  wi kszo  g osów rozumie si  wi cej ni  po ow
g osów „za” bior cych udzia  w g osowaniu. 

13. W g osowaniach jawnych g osy wstrzymuj ce si  s  g osami 
oddanymi i wa nymi. 

14. Podczas obrad, zebra  i posiedze  g osu poza kolejno ci  udziela si
tylko w sprawach formalnych. Za wnioski w sprawach formalnych 
uwa a si  wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i g osowania, 
w szczególno ci dotycz ce: zamkni cia dyskusji, zarz dzenia przerwy 
w obradach, sprawdzenia kworum, ograniczenia czasu wypowiedzi. 

15. Zarz dy odbywaj  swe posiedzenia w miar  potrzeby, jednak nie 
rzadziej ni  raz na 3 miesi ce.

ROZDZIA  VI 
Zasady wyboru do organów Zwi zku 

§ 34
1. Organy Zwi zku pochodz  z wyboru. Wybory poprzedza kampania 

sprawozdawczo-wyborcza, której termin rozpocz cia i zako czenia
okre la Zarz d G ówny. 

2. Kadencja w organach Zwi zku trwa 4 lata. 
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys uguje wy cznie cz onkom 

Zwi zku.
4. Ka demu cz onkowi Zwi zku przys uguje jeden g os.
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5. Liczba kandydatów na poszczególne funkcje w organach Zwi zku jest 
nieograniczona.

6. Prawo do zg aszania kandydatów na funkcje z wyboru przys uguje
uprawnionym cz onkom Zwi zku, przy czym : 
a) do zg oszenia kandydatur na przewodnicz cego i 

wiceprzewodnicz cych wymagane jest pisemne poparcie co 
najmniej 10% uprawnionych uczestników obrad; 

b) przed umieszczeniem na li cie wyborczej kandydat musi wyrazi
zgod  na kandydowanie; 

c) wniesienie sprzeciwu wraz z uzasadnieniem wobec kandydata 
zostaje odnotowane w protokole obrad, jednak nie mo e
skutkowa  skre leniem kandydata z listy; 

d) list  kandydatów zamyka si  z chwil  zako czenia prezentacji 
przez wszystkich kandydatów. 

7. List  kandydatów sporz dza si  w porz dku alfabetycznym. 
8. G osuje si  na poszczególnych kandydatów. 
9. Wybory do wszystkich organów Zwi zku s  tajne. 
10. Wybrany przewodnicz cy proponuje liczb  wiceprzewodnicz cych

oraz ma prawo zg oszenia na te funkcje po owy kandydatów, którzy 
wybierani s  w pierwszej kolejno ci w odr bnym g osowaniu. 

11. W przypadku, je eli nie zostan  wybrani kandydaci zg oszeni przez 
przewodnicz cego, ma on prawo powtórnego zg oszenia na te funkcje 
innych kandydatów w liczbie odpowiadaj cej uzupe nieniu
przys uguj cego mu limitu. 

12. Ponowne odrzucenie kandydatów zg oszonych przez 
przewodnicz cego powoduje zwi kszenie o t  liczb  kandydatów na 
wiceprzewodnicz cych wybieranych spo ród wszystkich obecnych 
uprawnionych do udzia u w obradach.  

13. Pozosta ych wiceprzewodnicz cych wybiera si  spo ród wszystkich 
obecnych uprawnionych do udzia u w obradach. 

14. Normy przedstawicielstwa delegatów na konferencj  wojewódzk
okre laj  zarz dy wojewódzkie, a na konferencj  terenow  – zarz dy 
terenowe, proporcjonalnie do liczby cz onków poszczególnych 
jednostek organizacyjnych oraz prawa do reprezentowania na 
konferencji ka dej jednostki organizacyjnej. 

15. Nie mo na czy  funkcji z wyboru w organach Zwi zku na tym 
samym szczeblu. 

16. Odwo ania cz onka Zwi zku z funkcji pe nionej z wyboru mo e
dokona  tylko organ, który go wybra  i w takim samym trybie. 

17. Mandat pe nienia funkcji z wyboru wygasa przed up ywem kadencji w 
przypadku rezygnacji, odwo ania z funkcji, ustania cz onkostwa, 
skazania prawomocnym wyrokiem s du za przest pstwo umy lne
cigane z oskar enia publicznego. 

18. W przypadku wyboru przewodnicz cego do pe nienia funkcji z 
wyboru w organie wy szego szczebla, zwi zanej ze zmian
dotychczasowego miejsca pe nienia funkcji zwi zkowej, w a ciwy
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organ powierza pe nienie tej funkcji jednemu z 
wiceprzewodnicz cych.

19. Organy Zwi zku mog  uchwali  votum nieufno ci wobec swoich 
cz onków pe ni cych funkcj  z wyboru. Wniosek o votum nieufno ci
wraz z uzasadnieniem powinien by  z o ony na pi mie i poparty co 
najmniej przez 1/3 uprawnionych. 

20. Uchwa  o votum nieufno ci podejmuje si  kwalifikowan
wi kszo ci  2/3 g osów uprawnionych do g osowania. 

21. Uchwalenie votum nieufno ci skutkuje zawieszeniem cz onka tego 
organu w pe nieniu funkcji do czasu zwo ania organu, który go 
wybra .

22. Je eli liczba cz onków danego organu Zwi zku pe ni cych funkcj  z 
wyboru zmniejszy si  do stanu poni ej 50 % sk adu, przeprowadza si
wybory uzupe niaj ce. Dotyczy to równie  kó .

23. Protoko y z wyborów przekazuje si  do organu wy szego szczebla. 
24. Komisja skrutacyjna: 

a) zadaniem komisji skrutacyjnej jest sprawdzenie wymaganego 
kworum, przygotowanie list wyborczych kandydatów 
pretenduj cych do pe nienia funkcji zwi zkowych, przygotowanie 
kart do g osowania, przeprowadzenie g osowania, sporz dzenie
dwóch egzemplarzy protoko u g osowania i przedstawienie 
zebranym wyniku g osowania w kolejno ci wed ug ilo ci
uzyskanych g osów, 

b) liczb  cz onków komisji skrutacyjnej ustalaj  uprawnieni do 
udzia u w obradach, 

c) komisj  skrutacyjn  wybiera si  spo ród uprawnionych do udzia u
w obradach zwyk  wi kszo ci  g osów w g osowaniu jawnym, 

d) cz onkiem komisji skrutacyjnej nie mo e by  osoba kandyduj ca
na funkcje zwi zkowe pe nione z wyboru, 

e) komisja skrutacyjna przekazuje przewodnicz cemu obrad 
protoko y z przeprowadzonych wyborów wraz z zabezpieczonymi 
kartami g osowania,  

f) komisja skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz cego i 
sekretarza.

25. G osowanie : 
a) wybór przewodnicz cych, wiceprzewodnicz cych, cz onków 

zarz dów i komisji rewizyjnych oraz delegatów na zjazdy i 
konferencje jest wa ny w przypadku uzyskania zwyk ej
wi kszo ci g osów, przy udziale co najmniej ½ liczby 
uprawnionych do g osowania, 

b) za wybranych uwa a si  tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno 
najwy sz  liczb  g osów, 

c) prawo do mandatu delegata przys uguje osobom, które uzyska y
kolejno najwi ksz  liczb  g osów ; w przypadku utraty prawa 
delegata do reprezentowania swojej organizacji, mandat delegata 
uzyskuje kolejna osoba z listy, 

– 21 –



– 20 –

d) w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej ilo ci
g osów na jedno lub wi cej miejsc mandatowych, zarz dza si
ponowne g osowanie z udzia em tych kandydatów, 

e) g osowanie odbywa si  na kartach do g osowania 
ostemplowanych piecz ci  w a ciwego zarz du lub komisji 
rewizyjnej,

f) karty do g osowania s  odr bne w przypadku wyboru : 
• przewodnicz cego zarz du,
• wiceprzewodnicz cych zarz du,
• cz onków zarz du,
• cz onków prezydium zarz du,
• przewodnicz cego komisji rewizyjnej, 
• wiceprzewodnicz cego komisji rewizyjnej, 
• cz onków komisji rewizyjnej, 
• delegatów na konferencj ,
• delegatów na zjazd, 

g) na karcie do g osowania umieszcza si  nazwiska i imiona 
kandydatów w porz dku alfabetycznym, 

h) nazwisko kandydata, na którego wyborca g osuje, nale y
pozostawi  na karcie do g osowania nieskre lone,

i) g os jest wa ny wówczas, gdy wyborca pozostawia na karcie do 
g osowania liczb  nieskre lonych nazwisk równ  lub mniejsz  od 
ustalonej liczby osób na poszczególne funkcje, 

j) g os jest wa ny równie  wtedy, gdy wyborca skre li nazwiska 
wszystkich kandydatów umieszczonych na li cie,

k) g os jest niewa ny w przypadku dopisania na karcie do 
g osowania nazwiska kandydatów uprzednio niezg oszonych lub 
pozostawienia nazwisk nieskre lonych w liczbie wi kszej od 
ustalonej liczby osób na poszczególne funkcje. 

ROZDZIA  VII 
Formy protestu 

§ 35
1. W przypadku naruszenia uprawnie  Zwi zku lub praw albo interesów 

policjantów, rencistów, emerytów Policji, okre lonych w ustawie o Policji, 
ustawie o zwi zkach zawodowych, ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy i ich rodzin oraz innych aktach prawnych, a tak e niniejszym 
Statucie, je eli spór nie zosta  rozstrzygni ty w drodze rokowa , Zwi zek
podejmuje przys uguj ce mu formy protestu okre lone w Statucie.

2. danie poci gni cia do odpowiedzialno ci winnych naruszenia praw 
wymienionych w ust. 1 mo e by  przedmiotem sporu, rokowa  lub protestu.

3. Protest nie mo e narusza  porz dku prawnego i zasad wspó ycia spo ecznego.
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§ 36 
Protest mo e przyj w szczególno ci form  akcji ostrzegawczej lub 

protestacyjnej.

§ 37 
Akcja ostrzegawcza polega m.in. na wywieszaniu flag oraz transparentów z 

has ami na budynkach jednostek Policji i oznakowanych pojazdach s u bowych 
oraz kolporta u hase  protestacyjnych. 

§ 38 
1. Akcja protestacyjna mo e polega  mi dzy innymi na: 

a) opublikowaniu w rodkach masowego przekazu listu protestacyjnego, 
b) wykorzystaniu b d cych w s u bie oznakowanych pojazdów 

s u bowych, wyposa onych w aparatur  nag a niaj c , do 
przekazywania informacji o akcji, 

c) zorganizowaniu manifestacji lub pikiety w miejscu publicznym, 
d) innych dzia aniach zmierzaj cych do osi gni cia zak adanych przez 

Zwi zek celów, w tym zw aszcza na okre lonym sposobie 
wykonywania czynno ci s u bowych. 

2. Wymienione w ust. 1 formy protestu mog  by  stosowane oddzielnie lub cznie.
3. W czasie akcji protestacyjnej siedziby jednostek Policji oraz oznakowane 
pojazdy s u bowe oflagowuje si  jak w akcji ostrzegawczej. 
4. Je eli wymienione w Statucie formy protestu nie odnosz  skutku, Zwi zek mo e
zwróci  si  do innych organizacji zwi zkowych o poparcie akcji protestacyjnej, do 
strajku solidarno ciowego w cznie.
5. Zwi zek mo e udzieli  poparcia innemu zwi zkowi zawodowemu w formie 
oflagowania jednostek Policji. 

§ 39 
1. Natychmiastowy protest bez prowadzenia rokowa  mo e by  podj ty przez 

wszystkie organy Zwi zku w sprawach o naruszenie praw i wolno ci
zwi zkowych, a w szczególno ci w razie zastosowania represji wobec 
cz onków organów Zwi zku z przyczyn prowadzonej dzia alno ci zwi zkowej.

2. O podj tych w tych sprawach decyzjach powiadamia si  Prezydium ZG. 

§ 40 
1. Je eli przyczyn  akcji protestacyjnej jest konflikt na obszarze dzia ania

terenowej organizacji zwi zkowej, akcj  protestacyjn  mo na podj  po 
bezskutecznych rokowaniach i mediacji bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów przy 
obecno ci co najmniej ¾  sk adu zarz du terenowego. 

2. Decyzj  o rozpocz ciu akcji protestacyjnej na obszarze województwa, po
bezskutecznych rokowaniach i mediacjach, podejmuje zarz d wojewódzki 
bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów przy obecno ci co najmniej ¾  swego sk adu.
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3. O podj ciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej decyduje Zarz d G ówny, po 
bezskutecznych rokowaniach, bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów przy 
obecno ci, co najmniej ¾ cz onków. 

4. Decyzje o akcji ostrzegawczej podejmowane s  zwyk  wi kszo ci  g osów 
przy obecno ci, co najmniej ¾  cz onków w a ciwych organów. 

ROZDZIA  VIII 
Zwi zkowa ochrona prawna 

§ 41 
Ochrona prawna Zwi zku wynika z obowi zuj cych przepisów prawa. 

§ 42 
1. Zwi zek zapewnia ochron  prawn  swym cz onkom. Ochron  t  realizuj

organy Zwi zku, a wykonywana jest przez osoby uprawnione przez te organy. 
2. Do udzielenia ochrony prawnej uprawniony jest organ Zwi zku dzia aj cy w 

imieniu organizacji zwi zkowej, której cz onkiem jest uczestnik zdarzenia 
b d cego przedmiotem post powania. 

3. Udzia  Zwi zku w zakresie ochrony prawnej realizuje si  na pisemny wniosek 
zainteresowanego.

§ 43 
1. Ochrona prawna przys uguje:

a) cz onkowi Zwi zku, który wype nia swe statutowe obowi zki,
b) rodzinie cz onka Zwi zku je eli roszczenia wynikaj  z jego mierci, nie 

pó niej jednak ni  przed up ywem 12 miesi cy od zgonu, 
c) innym osobom na podstawie obowi zuj cej ustawy o zwi zkach

zawodowych. 
§ 44

1. Ochrona prawna obejmuje m.in.: 
d) doradztwo prawne, 
e)  udzia  w post powaniach karnym, cywilnym, administracyjno-

prawnym, dyscyplinarnym wynikaj cych ze stosunku s u by, 
f) spory wynikaj ce z zachowa  cz onków niemaj cych zwi zku z 

wykonywaniem przez nich czynno ci s u bowych, 
g) spory wynikaj ce ze statutowej dzia alno ci Zwi zku,
h) spory odszkodowawcze. 

2. W celu realizacji zada  okre lonych w § 42 – 45 ust 1 mo na tworzy
fundusze ochrony prawnej (FOP), którymi dysponuj  zarz dy wojewódzkie 
NSZZ Policjantów. rodki gromadzone w FOP pochodz  z odr bnych sk adek.

4. Sposób dysponowania rodkami FOP okre laj  poszczególne zarz dy 
wojewódzkie w przyj tych regulaminach, w których mo na równie
regulowa  kwesti  ponoszenia w ca o ci lub w cz ci kosztów i op at
s dowych oraz op at za czynno ci adwokackie. 
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§ 45 
1. Organ Zwi zku przyznaj c ochron  prawn  cz onkowi Zwi zku kieruje si

nast puj cymi kryteriami: 
a)  charakterem sprawy, 
b) ochron  interesów zainteresowanego, 
c)  stopniem zawinienia, 
d) interesem Zwi zku,
e)  specyfik  zawodu policjanta, 
f) zasadami wspó ycia spo ecznego.

2. Odmow  udzielenia ochrony prawnej organ Zwi zku przedstawia 
zainteresowanemu pisemnie  wraz z uzasadnieniem. 

3. Na decyzj  organu Zwi zku w tym przedmiocie wnioskodawcy nie 
przys uguje rodek odwo awczy. 

§ 46 
Organ Zwi zku po przyznaniu ochrony prawnej mo e j  na ka dym etapie 

post powania cofn , a zainteresowanego poinformowa  o przyczynach. 

§ 47 
1. Organ Zwi zku pozostawia zainteresowanemu dowolno  w wyborze 

pe nomocnika procesowego, przy czym przed udzieleniem ochrony prawnej 
zainteresowany winien poinformowa  ten organ o zamierzonej osobie 
pe nomocnika i przypuszczalnych kosztach. 

2. Wydatki Zwi zku na koszty i op aty s dowe oraz op aty za czynno ci
adwokackie ustala si  na podstawie aktualnych przepisów. 

§ 48 
Obj cie ochron  prawn  zobowi zuje zainteresowanego do cis ej

wspó pracy z organem Zwi zku podczas post powania. 

§ 49 
Niezale ny Samorz dny Zwi zek Zawodowy Policjantów nie ingeruje w 

spory pracowników, które dotycz  ich poprzedniego miejsca zatrudnienia innego 
ni  Policja. 

ROZDZIA  IX 
Maj tek i fundusze Zwi zku 

§ 50
1. Maj tek Zwi zku stanowi  nieruchomo ci, ruchomo ci, prawa, gotówka i 

papiery warto ciowe.
2. Fundusze Zwi zku tworzone s  z: 
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a) sk adek cz onkowskich i wpisowego, 
b) darowizn, zapisów i dotacji, 
c) dochodów z maj tku Zwi zku,
d) dzia alno ci gospodarczej, 
e) dzia alno ci wydawniczej, 
f) lokat bankowych. 

3. Maj tek i fundusze Zwi zku s u  realizacji i finansowaniu dzia alno ci
statutowej. 

4. Dysponentem maj tku i funduszy Zwi zku s  jego organy w granicach 
przys uguj cych im uprawnie .

5. Za w a ciwe dysponowanie i zarz dzanie maj tkiem oraz funduszami Zwi zku
odpowiedzialno  ponosz  osoby dzia aj ce z upowa nienia odpowiednich 
organów Zwi zku.

6. Do sk adania o wiadcze  woli w sprawach maj tkowych uprawnieni 
odpowiednio s : przewodnicz cy Zarz du G ównego, przewodnicz cy zarz du
wojewódzkiego, przewodnicz cy zarz du terenowego oraz inne osoby 
upowa nione przez ZG, zarz d wojewódzki lub zarz d terenowy w zakresie 
przys uguj cych im uprawnie .

Do sk adania tych o wiadcze  wymagane jest dzia anie czne dwóch osób.
7. Dzia alno  gospodarcz  mog  prowadzi  jednostki organizacyjne posiadaj ce

osobowo  prawn .
8. W sprawach przekraczaj cych zakres zwyk ego zarz du wymagana jest 

uchwa a w a ciwego organu  Zwi zku. Zarz d maj tkiem i funduszami 
Zwi zku nie mo e narusza  ogólnie obowi zuj cych przepisów finansowych. 

9. Gospodarka finansowa Zwi zku jest jawna. 
10. Wydatkowanie rodków finansowych odbywa si  na podstawie bud etów

obejmuj cych rok kalendarzowy. 
11.Nadzór nad prawid owym wykorzystaniem funduszu i maj tku Zwi zku

sprawuj  komisje rewizyjne. 

§ 51 
1. Wysoko  wpisowego i sk adek cz onkowskich ustala kwotowo Zarz d

G ówny, ustanawiaj c je dla emerytów i rencistów na poziomie 50% stawki 
okre lonej dla policjantów. 

2. Zmiany wysoko ci sk adki cz onkowskiej ZG mo e dokonywa  nie cz ciej
ni  raz w roku, z dniem 1-go stycznia. 

3. Ustala si  nast puj cy procentowy podzia  sk adki pomi dzy Zarz d G ówny, 
zarz dy wojewódzkie i szkolne oraz zarz dy terenowe: 

a) zarz d terenowy - 70 % 
b) zarz d wojewódzki - 15 % 
c) Zarz d G ówny - 15 % 
d) zarz d szkolny - 85 %  

4. Zarz dy terenowe przekazuj  nale n  cz  sk adek cz onkowskich do 
w a ciwego zarz du wojewódzkiego nie pó niej ni  do ko ca miesi ca,
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natomiast zarz dy wojewódzkie przekazuj  Zarz dowi G ównemu nale n
cz  sk adek cz onkowskich nie pó niej ni  do ko ca nast pnego miesi ca.

ROZDZIA  X 
Przepisy ko cowe

§ 52 
Zwi zek u ywa oznak, barw i odznak organizacyjnych, sztandaru, 

proporca i flag oraz piecz ci zgodnie z ogólnie obowi zuj cymi przepisami. 

§ 53 
W sprawach nieobj tych postanowieniami niniejszego Statutu lub 

spornych decyzje podejmuj  uprawnione organy Zwi zku.

§ 54 
1. Rozwi zanie Zwi zku nast puje w drodze referendum, je li opowie si  za tym 

60 % cz onków Zwi zku.
2. Decyzj  o przeprowadzeniu referendum w sprawie rozwi zania Zwi zku

podejmuje krajowy zjazd delegatów, w obecno ci co najmniej 3/4 liczby 
delegatów uprawnionych do g osowania. Do wa no ci uchwa y o rozwi zaniu
Zwi zku wymagana jest wi kszo  ¾  g osów. 

3. Czynno ci zwi zanych z likwidacj  Zwi zku dokonuje komisja likwidacyjna 
powo ana przez krajowy zjazd delegatów. 

4. Sprawozdanie z dzia alno ci tej komisji sk ada si  w S dzie Rejonowym dla m. 
st. Warszawy. 

§ 55 
Na zasadach przewidzianych w ustawie kierownictwo s u bowe zapewnia 

pomieszczenia, urz dzenia techniczne oraz inne rodki do dzia alno ci statutowej 
Zwi zku.

§ 56
NSZZ Policjantów zawiadamia niezw ocznie S d Rejonowy dla m.st. 

Warszawy o zmianach w Statucie. 

§ 57
Po zarejestrowaniu w S dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy zmian w Statucie 
NSZZ Policjantów, uchwalonych na VIII Nadzwyczajnym Zje dzie NSZZ 
Policjantów, zmiany dotycz ce zasad wyborczych obowi zuj  od daty rozpocz cia
kampanii sprawozdawczo-wyborczej, natomiast przepisy dotycz ce organów 
Zwi zku obowi zuj  od daty ich wyboru. 
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BARWA I ZNAK ZWI ZKU, PIECZ  NAG ÓWKOWA 

1. Barw  Zwi zku jest kolor munduru policyjnego (jasnogranatowy-
ciemnoniebieski; nr tech. wg BAASF-1300). 

2. Znak Zwi zku stanowi równoboczny o miok t o wkl s ych bokach, którego pole 
centralne o niebieskiej barwie (policyjnej) zawiera srebrzyste litery drukowane 
du e „NSZZP” w dwu uko nych rz dach od prawej górnej kraw dzi do lewej 
dolnej kraw dzi (górny rz d litery „NS” – w dolnym: „ZPP”). Pole to jest 
otoczone czerwonym kr giem z srebrzystymi kropkami rozmieszczonymi na 
przeciw k tów, z którymi czy je osiem promieni srebrnych. Pomi dzy nimi jest 
po cztery pary promieni krótszych w ci gu malej co-wzrastaj cym. Ca kowita 
wielko  odznaki równa jest rednicy wynosz cej 16 mm w tym: promie  d ugi
= 4 mm; kropka (szer. Kr gu) = 1 mm; pole centralne, rednica = 6 mm; d ugo
par promieni odpowiednio = 3,5 – 3 – 2,5 – 2. Znak podlega ochronie prawnej i 
jest zastrze ony w Urz dzie Patentowym RP za nr zg oszenia: Z-102975. 

3. Flag  Zwi zku stanowi strona „B” proporca; 
a) dopuszcza si  stosowanie formy uproszczonej bez pe nej nazwy Zwi zku i 

koloru czerwonego – rozdzielnie lub cznie
4. * Proporzec Zwi zku stanowi  dwa p aty p ótna o wymiarach 80 x 95 cm 

obszyte z trzech stron srebrnymi fr dzlami o d ugo ci 10 cm; 
a) p at „A” stanowi  barwy narodowe (flaga). Centralnie umieszczony jest 

wizerunek or a pa stwowego okolony stylizowanym wie cem li ci
d bowych w kolorze z otym przewi zanym w swej dolnej cz ci szarf
koloru policyjnego. Orze  jest srebrny, a koron , dziób i szpony ma z ote. Na 
czerwonym polu pomi dzy kraw dzi , a wie cem poziomo rozmieszczona 
jest nazwa województwa z du ych liter drukowanych w kolorze srebrnym w 
mianowniku liczby pojedynczej (dotyczy KGP). 

b) p at „B” stanowi barwa Zwi zku. Centralnie umieszczony jest znak Zwi zku
wg opisu z pkt. 2. Dooko a p atu w odleg o ci 5 cm od kraw dzi,
rozmieszczona jest pe na nazwa Zwi zku wykonana du ymi, drukowanymi 
literami koloru srebrnego w taki sposób, e w rogach górnych p atu jest 
zaokr glony, a wyraz „POLICJANTÓW” jest przy dolnej kraw dzi.

c) drzewce proporca zwie czone jest or em policyjnym z metalu koloru 
srebrzystego. 

5. ** Zwi zek posiada trzystopniow  odznak  honorow , której znakiem jest 
o mioramienna gwiazda o o miu 7 mm d ugo ci promieniach, zawieraj cych
mi dzy sob  w porz dku malej co-wzrastaj cym po cztery pary krótszych, o 
d ugo ci odpowiednio: 6,5 – 6 – 5,5 – 5 mm. Zale nie od stopnia odznaki, 
promienie te s  koloru br zowego – srebrnego – z otego. Tarcz  gwiazdy stanowi 
ko o o rednicy 15 mm podzielone poziomo rednic  na pó kola w barwach 
narodowych (bia a u góry, czerwona do em). Na pó kolu bia ym du e,
drukowane litery „NSZZ” w porz dku poziomym. Na pó kolu czerwonym, 
równolegle do uku, wyraz „POLICJANTÓW” z liter identycznego jak „NSZZ” 
kszta tu i wielko ci; litery koloru srebrnego. Tarcza w swym górnym uku pola 
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bia ego trzymana jest w z otych szponach stylizowanego srebrzystego or a w 
z otej koronie, z rozpostartymi skrzyd ami tak, i  zas ania on sob  skierowany w 
gór  d ugi promie  gwiazdy i symetrycznie po cztery krótsze promienie. Znak 
posiada ca kowite wymiary zewn trzne 45 x 30 mm. 
a) miniatur  znaku stanowi trzykrotne pomniejszenie, bez barw narodowych, w 

kolorze odpowiadaj cym stopniowi odznaki. 
6. Zwi zek u ywa piecz ci nag ówkowej w kszta cie prostok tnym o tre ci:

„Niezale ny Samorz dny Zwi zek Zawodowy Policjantów (Zarz d G ówny / 
G ówna Komisja Rewizyjna ; Zarz d Wojewódzki / Wojewódzka Komisja 
Rewizyjna; Zarz d Terenowy / Terenowa Komisja Rewizyjna w ...). Dopuszcza 
si  stosowanie znaku Zwi zku z lewej strony piecz ci.

7. Postanowienia ko cowe:
a) za produkcj  i rozpowszechnianie znaku Zwi zku odpowiada Prezydium ZG 

– u ytkowanie znaku w celach handlowych wy cznie za zgod  Prezydium 
ZG

b) dotychczas u ytkowany znak Zwi zku – w ró nych wersjach wzoru 
podstawowego, przyj tego przez I Zjazd – przestaje obowi zywa  z dniem 
08.XI.1991 r. i jako wzór znaku odznaki honorowej zastrze on  staje si  jego 
produkcja oraz rozpowszechnianie wy cznie dla organów Zwi zku
okre lonych Regulaminem. 

c) proporce Zwi zku wykonane przed dniem 31.XII.1991 r. pozostawia si  bez 
zmian w u ytkowaniu tych organizacji, które je posiadaj

d) Organizacje Wojewódzkie pragn ce posiada  i u ytkowa  proporzec po 
wy ej okre lonym terminie obowi zane s  uzyska  zgod  Prezydium 
akceptowan  przez ZG. 

UWAGI:
*. Celem dostosowania do obowi zuj cego stanu prawnego, przyj te uchwa

I Zjazdu NSZZP znak i proporzec, KKW w dniu 13.06.1991 r. zmieni a
ustanawiaj c jednocze nie odznak  honorow  wg wzoru przyj tego przez 
I Zjazd jako znak Zwi zku

**. Po opracowaniu regulaminu oraz rejestracji (uzyskania zgody MSW oraz 
Prezydenta RP) wprowadzony jako zastrze ony przez Zwi zek w Urz dzie
Patentowym RP. 

– 29 –



– 30 –



– 31 –



– 32 –



Warszawa, 30 marca 2005 roku 

REGULAMIN
przyznawania cz onkom Zwi zku i innym osobom 

ODZNAKI HONOROWEJ 
przez Zarz d G ówny Niezale nego Samorz dnego Zwi zku Zawodowego 

Policjantów
przyj ty w dniu 30 marca 2005 roku uchwa  nr 43/IV/2005 ze zmian

wprowadzon  uchwa  nr 70/IV/2005 ZG NSZZ Policjantów 

§ 1 

ODZNAKA HONOROWA mo e by  przyznana cz onkowi NSZZ P oraz 
osobie nieb d cej cz onkiem NSZZ P za zas ugi stanowi ce wk ad w 
rozwijanie dzia alno ci statutowej Zwi zku i rodowiska policyjnego, a w 
szczególno ci za:

1) aktywno  i osobiste zaanga owanie w realizacj  dzia alno ci statutowej 
Zwi zku,
2) d ugoletni sta  zwi zkowy – cz onkom NSZZ P, 
3) pe nienie funkcji we w adzach Zwi zku na szczeblu ko a, organizacji 
terenowej, szkolnej, wojewódzkiej i w Zarz dzie G ównym NSZZ P, 
4) aktywnie wspieraj cym dzia ania NSZZ P, prze o onym Policji, 
5) finansowe wspieranie dzia alno ci Zwi zku, darczy com, 
6) aktywnie wspieraj cym dzia ania Zwi zku, pos om, senatorom, organom 
administracji rz dowej. 

§ 2 

1. ODZNAKA HONOROWA dla cz onków Zwi zku jest trzystopniowa : 
a) br zowa – po 5 latach cz onkostwa, 
b) srebrna – po 10 latach cz onkostwa, 
c) z ota – po 15 latach cz onkostwa, 
d) przy przyznawaniu odznaki zachowuje si  kolejno  w stopniach, 
e) w wyj tkowych przypadkach mo na przyzna  odznak  cz onkowi 

Zwi zku mimo, e nie spe nia powy szych wymogów i z pomini ciem 
kolejno ci w stopniach, 

f) odznaka tego samego stopnia mo e by  przyznana tej samej osobie 
jeden raz. 

2. ODZNAKA HONOROWA dla osób nieb d cych cz onkami Zwi zku ma 
form  medalu. 
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§ 3 

ODZNAKA HONOROWA przyznawana jest uchwa  Zarz du G ównego NSZZ 
Policjantów na wniosek Kapitu y ODZNAKI HONOROWEJ ZG NSZZ P lub w 
szczególnych przypadkach Prezydium ZG NSZZ Policjantów. 

§ 4 

1. Kapitu a ODZNAKI HONOROWEJ ZG NSZZ P powo ywana jest 
uchwa  Zarz du G ównego NSZZ Policjantów spo ród cz onków 
Zwi zku w sk adzie 7-osobowym : 2 cz onków Prezydium ZG NSZZ P i 
5 przedstawicieli zarz dów wojewódzkich. 

2. Kapitu a decyzj  o przyznaniu odznaki podejmuje zwyk  wi kszo ci
g osów na pisemny wniosek w a ciwego zarz du NSZZ P, skierowany 
do Kapitu y.

3. Kapitu a odbywa posiedzenia w zale no ci od potrzeb, nie rzadziej ni
raz na pó  roku, z których sporz dza protokó  oraz rozpatruje wnioski o 
przyznanie b d  nieprzyznanie ODZNAKI HONOROWEJ. 

§ 5 

Wniosek o przyznanie ODZNAKI HONOROWEJ powinien zawiera  : 
1) nazw  wnioskodawcy, 
2) nazw  adresata – Kapitu a ODZNAKI HONOROWEJ ZG NSZZ P, 
3) imi  i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek, 
4) funkcj  w Zwi zku lub miejsce pracy, 
5) informacj  dotycz c  stopnia ODZNAKI HONOROWEJ, 
6) uzasadnienie wniosku ze wskazaniem konkretnych zas ug na rzecz 

Zwi zku.

§ 6 

1. ODZNAKA HONOROWA wr czana jest w sposób uroczysty podczas 
zjazdów Zwi zku, konferencji wojewódzkich i terenowych, posiedze
ZG, ZW, ZS, ZT oraz na akademiach w zwi zku ze wi tem Policji. 

2. ODZNAKA HONOROWA wraz z legitymacj  wr czana jest przez 
cz onka Prezydium Zarz du G ównego NSZZ P lub inn  upowa nion
przez Prezydium osob .

§ 7 

1. Wzór legitymacji stanowi za cznik nr 1 do regulaminu. 
2. Wzór wniosku o nadanie ODZNAKI HONOROWEJ stanowi za cznik

nr 2. 
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§ 8 

Ewidencja osób wyró nionych ODZNAK  HONOROW  jest prowadzona przez 
Biuro Zarz du G ównego NSZZ Policjantów w formie wykazu tych osób. 

§ 9 

W przypadku zgubienia lub zniszczenia ODZNAKI HONOROWEJ albo 
legitymacji, na wniosek osoby wyró nionej, wydaje si  wtórniki. 

Opis  odznak  NSZZ  Policjantów

1 Odznaka “Z ota” o rednicy 50 mm, srebrzona oksydowana, z nak adk , z 

elementami z oconymi i emali .

2 Odznaka “Srebrna” o rednicy 50 mm, srebrzona oksydowana, z nak adk , z 

emali .

3 Odznaka “Br zowa” o rednicy 50 mm, srebrzona oksydowana, z nak adk , z 

elementami patynowanymi i emali .

4 Odznaka “Honorowa” o rednicy 50 mm, srebrzona oksydowana, z nak adk , z 

elementami z oconymi i emali .

Modele i wzory odznak znajduj si  w Mennicy Polskiej w Warszawie przy ul. 

Pereca 21. 

Odznaka „Honorowa”Odznaka „Złota”Odznaka „Srebrna”Odznaka „Brązowa”

Wzory odznak przyznawanych przez NSZZ P
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Za cznik nr 1 

Wzór legitymacji 
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Za cznik nr 2 

WNIOSEK
O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ 

Wnioskodawca:_____________________________________________________ 
(wpisa  nazw  ZG NSZZP, ZW, ZS, ZT) 

__________________________________________________________________

Wnosimy o nadanie _________________________________ Odznaki Honorowej 
(z ota, srebrna, br zowa)

________________________________________________________________ za
(wpisa  komu: imi , nazwisko z podaniem funkcji, tytu u, nazwy firmy, stanowiska)

__________________________________________________________________
(wpisa  jeden z powodów okre lonych regulaminem)

UZASADNIENIE 

__________________________________________________________________
(krótko opisa  motywy przyznania odznaki honorowej) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________
(piecz  i podpis Przewodnicz cego   ZG NSZZP, ZW, ZS, ZT) 
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Decyzje Kapitu y ds. Odznaki Honorowej 
przy Zarz dzie G ównym NSZZ Policjantów 

1) Kapitu a ds. Odznaki Honorowej ZG NSZZP wnosi o nadanie Uchwa  ZG 

NSZZ Policjantów Odznaki Honorowej _______________________________ 
(z otej, srebrnej, br zowej)

__________________________________________________________________
(komu) 

______________________________
(podpis Przewodnicz cego Kapitu y)

2) Kapitu a ds. Odznaki Honorowej ZG NSZZP wnosi o nie nadanie Uchwa  ZG 

NSZZ Policjantów Odznaki Honorowej _______________________________ 
(z otej, srebrnej, br zowej)

__________________________________________________________________
(komu) 

Z powodu   _____________________________________________________________________
(wpisa  powód i krótko uzasadni  motywy negatywnej decyzji) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________
(podpis Przewodnicz cego Kapitu y)

3)   Decyzja Zarz du G ównego NSZZ Policjantów Uchwa  nr _______________ 

Zarz d G ówny NSZZ Policjantów nadaje (komu)__________________________ 

_________________________________________________ Odznak  Honorow .
(z ot , srebrn , br zow )

_______________________________
Piecz  i podpis  Przewodnicz cego ZG NSZZ Policjantów 

– 38 –



– 31 –

UMOWA 

zawarta w dniu 15.02.2002 r. w Warszawie, pomi dzy: 
Komendantem G ównym Policji nadinspektorem Antonim Kowalczykiem, 
zwanym dalej Stron  S u bow , a Krajow  Komisj  Wykonawcz  NSZZ 

Policjantów, reprezentowan  przez: 
Przewodnicz cego KKW NSZZ Policjantów Antoniego Dud  i I 

Wiceprzewodnicz cego Janusza liwi skiego, zwan  dalej Stron  Zwi zkow ,
o nast puj cej tre ci:

ROZDZIA  I 
U yczenie pomieszcze

§ 1 
8. Strona S u bowa zobowi zuje si  do bezp atnego u yczenia Stronie Zwi zkowej 

pomieszcze  biurowych znajduj cych si  w budynku Komendy G ównej Policji 
przy ul. Pu awskiej 148/150 w Warszawie, wraz z wyposa eniem techniczno-
biurowym. 

9. Wskazanie pomieszcze  przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i ich 
szczegó owy stan techniczny, okre la protokó  zdawczo-odbiorczy stanowi cy
za cznik do tej umowy. 

§ 2 
Strona S u bowa u yczy Stronie Zwi zkowej 4 (cztery) aparaty telefoniczne 
przy czone do centrali resortowej i umo liwiaj ce czno  z jednostkami 
organizacyjnymi Policji, jeden aparat telefoniczny przy czony do centrali 
miejskiej umo liwiaj cy czno  z abonentami cywilnymi oraz fax przy czony 
do centrali resortowej z mo liwo ci  „wyj cia” do sieci cywilnej, za korzystanie z 
których Strona Zwi zkowa b dzie op aca  abonament oraz rozmowy licznikowe 
telefonu „miejskiego”, pocz wszy od dnia sporz dzenia protoko u zdawczo-
odbiorczego, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy. 

§ 3 
1. Strona Zwi zkowa zobowi zuje si  do utrzymania przedmiotu umowy w 

nale ytym stanie technicznym oraz do przestrzegania przepisów ochrony 
przeciwpo arowej.

2. Strona Zwi zkowa o wiadcza, i  przedmiot umowy b dzie u ywa  zgodnie z 
jego przeznaczeniem i nie b dzie go oddawa  w u yczenie ani najem osobie 
trzeciej.
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§ 4 
Wszelkie naprawy sprz tu w czasie trwania umowy przeprowadzi na w asny koszt 
Strona Zwi zkowa, która zwróci przedmiot u yczenia w stanie niepogorszonym. 

ROZDZIA  II 

§ 5 
1. Strona S u bowa zobowi zuje si  przeznaczy  na zakwaterowanie cz onków 

w adz KKW NSZZ Policjantów na czas kadencji trzy tymczasowe kwatery, 
wyposa one w standardowy sprz t kwaterunkowy. Wykaz sprz tu dla ka dej z 
kwater okre la protokó  zdawczo-odbiorczy. 

2. Przekazanie tymczasowych kwater na rzecz funkcjonariuszy wskazanych przez 
Stron  Zwi zkow  nast pi na podstawie indywidualnych decyzji 
administracyjnych o przydziale oraz protoko ów zdawczo-odbiorczych. 

3. Strona Zwi zkowa zobowi zuje si  do ponoszenia kosztów zakwaterowania w 
tymczasowych kwaterach oraz utrzymania ich w nale nym stanie technicznym, 
dokonywania drobnych napraw a w razie opró nienia – zwrotu w stanie 
niepogorszonym. Przez koszty zakwaterowania nale y rozumie  kaucj , czynsz 
najmu oraz op aty za energi  elektryczn , energi  ciepln , gaz, wod , za odbiór 
nieczysto ci sta ych i p ynnych, wind , anten  zbiorcz  oraz domofon. 

ROZDZIA  III 

§ 6 
Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, jednak e ka dej ze stron 
przys uguje prawo rozwi zania tej umowy, z zachowaniem trzymiesi cznego
okresu wypowiedzenia. 

§ 7 
Zmiany warunków umowy wymagaj  formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow , w odniesieniu do rozdzia u I 
stosuje si  przepisu Kodeksu cywilnego, a w odniesieniu do rozdzia u II – nadto 
ustaw  z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji i wydane na jej podstawie przepisy 
wykonawcze oraz ustaw  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. 
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§ 9 
Ewentualne spory wynikaj ce z zawartej umowy rozstrzyga  b dzie S d
Powszechny w a ciwy ze wzgl du na siedzib  Strony S u bowej. 

§ 10 
Umow  sporz dzono w czterech jednobrzmi cych egzemplarzach. Strona 
S u bowa otrzymuje trzy egzemplarze, natomiast jeden egzemplarz otrzymuje 
Strona Zwi zkowa. 
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