NiezaleĪny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
Statut
tekst jednolity

ROZDZIAà I
Nazwa, teren dziaáania i siedziba Związku
§1
Związek nosi nazwĊ: „NiezaleĪny Samorządny Związek Zawodowy
Policjantów” i zwany jest w dalszych postanowieniach Statutu „Związkiem”.

§2
Terenem dziaáania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§3
Siedzibą organów krajowych Związku jest miasto Warszawa.

§4
1. Oznakami zewnĊtrznymi Związku są:
a) sztandar Związku,
b) znak graficzny Związku.
2. Nazwa i oznaki zewnĊtrzne Związku stanowią wyáączną wáasnoĞü Związku
i podlegają, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ochronie prawnej.

ROZDZIAà II
Postanowienia ogólne
§5
1. Związek jest ogólnokrajową, dobrowolną, samorządną organizacją zawodową
zrzeszającą policjantów, emerytów i rencistów Policji, powoáaną do
reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.
2. Związek w swojej dziaáalnoĞci statutowej jest organizacją niezaleĪną od
kierownictwa sáuĪbowego, organów administracji rządowej i samorządu
terytorialnego oraz innych organizacji.
3. Związek dziaáa poprzez organy i jednostki organizacyjne wymienione w
Statucie.

§6
Związek realizuje cele i zadania okreĞlone Statutem oraz inne zgodne z
Konstytucją RP, innymi ustawami i miĊdzynarodowymi umowami i konwencjami
ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską.
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§7
1. Związek oraz jego jednostki organizacyjne: wojewódzkie, szkolne i terenowe
posiadają osobowoĞü prawną.
2. Zarząd Gáówny nie odpowiada za zobowiązania jednostek organizacyjnych
niĪszego szczebla.
3. Jednostki organizacyjne Związku posiadające osobowoĞü prawną ponoszą
peáną odpowiedzialnoĞü za swoje zobowiązania.

§8
1. Związek

ma prawo tworzenia i wstĊpowania do krajowych i
miĊdzynarodowych organizacji pracowniczych o pokrewnych celach i
zadaniach.
2. Wojewódzkie organizacje Związku mogą uczestniczyü w pracach organizacji, o
których mowa w ust. 1, po uzyskaniu zgody Zarządu Gáównego.

ROZDZIAà III
Cele i zadania Związku
§9
Celami Związku są obrona praw, godnoĞci oraz interesów policjantów,
emerytów i rencistów Policji, w szczególnoĞci poprzez:
1) ochronĊ policjantów i ich rodzin oraz emerytów i rencistów przed
obniĪeniem poziomu Īycia;
2) ochronĊ prawną policjantów;
3) wpáywanie na politykĊ ksztaátowania korzystnych warunków sáuĪby i
páacy oraz innych ĞwiadczeĔ na rzecz policjantów;
4) nadzór nad realizacją zadaĔ z zakresu bhp i medycyny pracy, profilaktyki
medycznej;
5) kierowanie Spoáeczną Inspekcją Pracy oraz wspóádziaáanie z PaĔstwową
Inspekcją Pracy;
6) realizowanie przedsiĊwziĊü zmierzających do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych policjantów;
7) uprawianie kultury fizycznej, zapewnianie wypoczynku po sáuĪbie i dla
rodzin;
8) ochronĊ interesów i ĞwiadczeĔ zdrowotnych policjantów, emerytów,
rencistów i ich rodzin;
9) zapewnianie wáaĞciwych ĞwiadczeĔ emerytalno-rentowych;
10) inicjowanie i popieranie dziaáaĔ na rzecz stworzenia policjantom
warunków podnoszenia kwalifikacji i adaptacji spoáeczno – zawodowej;
11) inicjowanie i popieranie dziaáalnoĞci profilaktyczno-edukacyjnej wĞród
policjantów, emerytów i rencistów Policji oraz ich rodzin;
12) kultywowanie tradycji policyjnych i związkowych w celu integracji
Ğrodowiska;
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13) wspóáorganizowanie z kierownictwem sáuĪbowym dziaáalnoĞci kulturalnej
i sportowej w strukturach Policji oraz związkowych, w tym stworzenie
warunków do uprawiania róĪnych dyscyplin sportowych;
14) realizowanie przedsiĊwziĊü mających na celu integracjĊ Ğrodowiska
policjantów, emerytów i rencistów oraz ich rodzin;
15) dziaáania zmierzające do podnoszenia zaufania spoáeczeĔstwa do Policji i
policjantów;
16) przygotowanie i realizacjĊ programów obejmujących ubezpieczenia
grupowe policjantów, emerytów, rencistów oraz czáonków ich rodzin;
17) inne dziaáania mające istotny wpáyw na ochronĊ zawodowych i socjalnych
interesów policjantów, emerytów, rencistów oraz ich rodzin.

§ 10
Związek realizuje swoje cele miĊdzy innymi poprzez:
1) reprezentowanie swoich czáonków wobec kierownictwa sáuĪbowego,
organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
parlamentarzystów, mediów, innych organizacji, sądów administracyjnych
i powszechnych w ramach uprawnieĔ zawartych w przepisach prawa,
2) opiniowanie oraz aktywne ksztaátowanie zaáoĪeĔ i projektów ustaw i
aktów wykonawczych dotyczących bezpieczeĔstwa i porządku
publicznego oraz ksztaátujących prawa i obowiązki policjantów, emerytów
i rencistów Policji oraz ich rodzin,
3) podejmowanie dziaáaĔ zmierzających do wydania lub zmiany ustaw oraz
innych aktów prawnych w zakresie, o którym mowa w ust. 2 za
poĞrednictwem posáów lub organów posiadających inicjatywĊ
ustawodawczą lub w innym trybie przewidzianym w art. 118 Konstytucji
RP,
4) prezentowanie stanowiska wobec kierownictwa sáuĪbowego, organów
wáadzy publicznej, administracji rządowej i gospodarczej, samorządu
terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji,
5) sprawowanie kontroli nad gospodarką mieszkaniową, rozdziaáem
skierowaĔ na leczenie profilaktyczno-rehabilitacyjne oraz innych
ĞwiadczeĔ socjalno - bytowych na zasadach przewidzianych w ustawie o
związkach zawodowych i innych aktach prawnych,
6) wydawanie opinii oraz zajmowanie stanowisk w sprawach kadrowych na
zasadach okreĞlonych ustawami oraz innymi aktami prawnymi i
porozumieniami, w tym udziaá w postĊpowaniach kwalifikacyjnych oraz
w innych postĊpowaniach mających na celu wyáonienie kandydatów na
stanowiska sáuĪbowe,
7) uzgadnianie zasad wynagradzania, przyznawania nagród i zapomóg, a
takĪe uznaniowych skáadników uposaĪenia, ksztaátowanie regulaminów
dotyczących podziaáu Ğrodków z funduszy nagrodowych, motywacyjnych,
zapomogowych i socjalnych,
8) uzgadnianie zasad przyznawania odznaczeĔ paĔstwowych i resortowych w
jednostkach Policji oraz sprawowanie kontroli nad przyznawaniem tych
odznaczeĔ,
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9) uczestniczenie w ksztaátowaniu dyscypliny sáuĪbowej poprzez
opiniowanie propozycji kar i wyróĪnieĔ,
10) organizowanie akcji, imprez, szkoleĔ, wakacyjnego wypoczynku dzieci i
máodzieĪy, a takĪe przedsiĊwziĊü mających na celu prowadzenie dziaáaĔ
profilaktycznych z zakresu zapobiegania patologii spoáecznej wĞród
policjantów, emerytów i rencistów Policji oraz ich rodzin,
11) prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych,
12) wspóápracĊ z organizacjami spoáecznymi i zawodowymi,
13) prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej i charytatywnej na rzecz czáonków
Związku i ich rodzin.

§ 11
Organy Związku w kontaktach z Ministrem wáaĞciwym ds. WewnĊtrznych,
Komendantem Gáównym Policji lub innymi instytucjami i organizacjami szczebla
centralnego przestrzegają nastĊpujących zasad postĊpowania:
1. uprawnionymi do bezpoĞredniego kontaktowania siĊ z tymi
instytucjami są organy od szczebla wojewódzkiego,
2. zarządy wojewódzkie w przypadkach okreĞlonych w ust. 1 mają
obowiązek w pierwszej kolejnoĞci powiadomiü Prezydium ZG,
3. w sprawie, w której ZG reprezentuje i broni praw i interesów
wojewódzkiej organizacji związkowej, na Īądanie jej zarządu jest
obowiązany wycofaü sprawĊ w kaĪdym stadium trwania,
4. w sporach zbiorowych z wniosku Zarządu Wojewódzkiego do udziaáu w
rokowaniach z Ministrem wáaĞciwym ds. WewnĊtrznych lub
Komendantem Gáównym Policji oraz w postĊpowaniu mediacyjnym lub
arbitraĪowym naleĪy wáączyü przedstawiciela ZG.

ROZDZIAà IV
Czáonkowie, ich prawa i obowiązki
§ 12
1. Czáonkostwo Związku jest dobrowolne i uzyskuje siĊ je z chwilą
przyjĊcia deklaracji czáonkowskiej przez Zarząd Terenowy wáaĞciwy
ze wzglĊdu na miejsce peánienia sáuĪby lub zamieszkania, opáacenie
wpisowego i pierwszej skáadki czáonkowskiej.
2. W przypadku odmowy przyjĊcia, zainteresowanemu sáuĪy prawo
odwoáania do Zarządu Wojewódzkiego, którego decyzja ma charakter
ostateczny i nie podlega zaskarĪeniu.
3. Czáonek Związku nie moĪe byü jednoczeĞnie czáonkiem innego
związku zawodowego.
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§ 13
Czáonek Związku ma prawo:
1) wybieraü i byü wybieranym do organów Związku,
2) korzystaü z pomocy Związku w obronie swych praw,
3) korzystaü z pomocy socjalnej i mienia bĊdącego w dyspozycji
Związku,
4) w uzasadnionych przypadkach otrzymaü od Związku pomoc
finansową,
5) wystĊpowaü z wnioskami i postulatami do organów Związku
wszystkich szczebli za poĞrednictwem wáaĞciwych organów Związku,
6) braü udziaá w zebraniach, podczas których organy Związku podejmują
uchwaáy dotyczące jego osoby, przy czym organ jest zobowiązany
powiadomiü pisemnie czáonka o terminie tego zebrania,
7) do informacji o wszelkich decyzjach i innych dziaáaniach organów
Związku,
8) korzystaü z ochrony prawnej na zasadach okreĞlonych w przepisach
prawa.

§ 14
Czáonek Związku jest obowiązany:
1. przestrzegaü postanowieĔ Statutu i uchwaá organów Związku,
2. regularnie i terminowo opáacaü skáadkĊ czáonkowską w wysokoĞci i
terminie ustalonym przez Zarząd Gáówny.
3. braü czynny udziaá w Īyciu Związku,
4. uczestniczyü w akcjach podejmowanych przez Związek,
5. prowadziü wszelkie formy dziaáalnoĞci zmierzającej do konsolidacji
Ğrodowiska zawodowego.

§ 15
1. Za dziaáalnoĞü związkową czáonek Związku moĪe byü wyróĪniony
dyplomem uznania, odznaką honorową lub nagrodą rzeczową.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za dziaáalnoĞü na rzecz
reprezentowanego przez Związek Ğrodowiska, ZG z wáasnej
inicjatywy lub na wniosek zarządów wojewódzkich i szkolnych nadaje
czáonkostwo honorowe wg odrĊbnie ustanowionego regulaminu.
3. UchwaáĊ o udzieleniu wyróĪnienia i jego rodzaju podejmują organy
wykonawcze Związku.

§ 16
1. Czáonek Związku, który uporczywie nie wykonuje obowiązków
czáonkowskich lub dziaáa na jego szkodĊ, moĪe byü pozbawiony
czáonkostwa.
2. O zastosowaniu Ğrodka wymienionego w ust.1 decyduje w drodze
uchwaáy zarząd terenowy lub w przypadku szkóá zarząd szkolny.
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3. Od uchwaáy, o której mowa w ust. 2, podjĊtej w pierwszej instancji
przez zarząd terenowy przysáuguje odwoáanie do zarządu
wojewódzkiego, a w przypadku podjĊcia przedmiotowej uchwaáy
przez zarząd szkolny odwoáanie do Zarządu Gáównego.
4. Czáonkowi przysáuguje odwoáanie do organu drugiej instancji w
terminie 14 dni od daty otrzymania uchwaáy.
5. Organ odwoáawczy podejmuje uchwaáĊ w tej sprawie w ciągu 30 dni
od wniesienia odwoáania, a jego decyzja jest ostateczna.

§ 17
1. Czáonkostwo Związku ustaje w razie:
a) Ğmierci czáonka,
b) pisemnej rezygnacji záoĪonej do zarządu terenowego,
c) zawinionego nieopáacenia skáadek czáonkowskich ponad 3
miesiące.
2. Z chwilą ustania czáonkostwa wygasają wszelkie roszczenia wobec
Związku.

§ 18
1. Czáonek Związku nie moĪe ponosiü ujemnych nastĊpstw z powodu
przynaleĪnoĞci do Związku lub peánienia w nim funkcji.
2. Czáonek Związku peániący funkcjĊ z wyboru w czasie trwania
mandatu oraz w okresie roku po jego wygaĞniĊciu korzysta ze
szczególnej ochrony, a ze sáuĪby w Policji moĪe zostaü zwolniony za
zgodą komendanta gáównego Policji oraz organu Związku, w którym
peáni lub peániá funkcjĊ.
3. Czáonkowi Związku, peániącemu funkcjĊ z wyboru, w czasie trwania
mandatu nie moĪna zmieniü na niekorzyĞü warunków sáuĪby lub
uposaĪenia.
4. Czáonek Związku zwolniony z obowiązku Ğwiadczenia sáuĪby do
peánienia funkcji, po wygaĞniĊciu mandatu ma prawo do powrotu na
poprzednio zajmowane stanowisko, a w przypadku, gdy powrót na to
stanowisko nie jest moĪliwy, na inne o analogicznych warunkach
sáuĪby i uposaĪenia.
5. Przed wydaniem orzeczenia o ukaraniu czáonka Związku, na jego
Īądanie wáaĞciwy organ Związku powinien wydaü o nim opiniĊ i
dorĊczyü prowadzącemu postĊpowanie lub wskazanemu sądowi.

§ 19
1. Czáonek Związku skierowany na przeszkolenie do szkoáy policyjnej
zachowuje czáonkostwo macierzystej organizacji związkowej.
2. Interesy czáonków przebywających w szkole reprezentuje wáaĞciwy
zarząd szkolny.
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ROZDZIAà V
Struktura i organy Związku
§ 20
1. W jednostkach organizacyjnych i komórkach Policji tworzy siĊ:
a) koáo, jeĪeli grupuje nie mniej niĪ 10 czáonków, na podstawie
uchwaáy wáaĞciwego zarządu terenowego,
b) organizacjĊ terenową, jeĪeli grupuje nie mniej niĪ 50 czáonków, na
podstawie uchwaáy wáaĞciwego zarządu wojewódzkiego,
c) organizacje wojewódzkie, jako zakáadowe w rozumieniu prawa,
tworzy siĊ na terenie dziaáania komend wojewódzkich Policji,
Komendy Gáównej Policji, Komendy Stoáecznej Policji i szkóá
Policji.
2. Organizacja ogólnokrajowa – jako miĊdzyzakáadowa w rozumieniu
prawa – w sprawach, w których komendant gáówny Policji lub
minister wáaĞciwy ds. wewnĊtrznych wystĊpują jako pracodawcy
wszystkich policjantów, peáni rolĊ organizacji zakáadowej.
3. Emeryci i renciĞci Policji mogą tworzyü koáa i organizacje terenowe
na zasadach okreĞlonych w ust. 1.
4. Zarząd wojewódzki moĪe podjąü decyzjĊ o obniĪeniu liczb, o których
mowa w ust. 1 lit „a” do 5 czáonków, a w ust. 1 lit „b”- do 20
czáonków.
5. Organizacje, o których mowa w ust. 1, mogą byü rozwiązane na
wniosek uprawnionych komisji rewizyjnych.
6. Uprawnienie do rozwiązania organizacji związkowych przysáuguje:
a) krajowemu zjazdowi delegatów — do rozwiązywania organizacji
wojewódzkich i szkolnych,
b) wojewódzkiej konferencji delegatów — do rozwiązywania
organizacji terenowych,
c) zarządowi szkolnemu – do rozwiązywania kóá,
d) terenowej konferencji delegatów (walnemu zebraniu) - do
rozwiązywania kóá.

§ 21
1. Organami Związku, na odpowiednich szczeblach organizacyjnych, są:
a) krajowy zjazd delegatów (Zjazd),
b) Zarząd Gáówny (ZG),
c) Prezydium Zarządu Gáównego (Prezydium ZG),
d) Gáówna Komisja Rewizyjna (GKR),
e) wojewódzka konferencja delegatów (WKD),
f) zarząd wojewódzki (ZW),
g) prezydium zarządu wojewódzkiego (Prezydium ZW),
h) wojewódzka komisja rewizyjna (WKR),
i) walne zebranie / terenowa konferencja delegatów,
j) zarząd terenowy (ZT), w tym koáa,
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k) prezydium zarządu terenowego (Prezydium ZT),
l) terenowa komisja rewizyjna (TKR).
2. Kadencja organów Związku trwa 4 lata.

§ 22
1. Organy Związku dziaáają kolegialnie.
2. Za realizacjĊ zadaĔ statutowych i programowych oraz wykonanie
uchwaá odpowiadają organy Związku.
3. Organy Związku są obowiązane wspóápracowaü z wáaĞciwymi
komisjami rewizyjnymi oraz niezwáocznie rozpatrywaü ich wnioski,
uwagi i zalecenia.
4. Organy Związku mogą powoáywaü organy pomocnicze – zespoáy i
komisje.

§ 23
1. Pracami organów Związku kierują przewodniczący.
2. Przewodniczący jest uprawniony do:
a) reprezentowania Związku w zakresie swoich uprawnieĔ,
b) podejmowania w porozumieniu z wiceprzewodniczącymi decyzji
w sprawach niecierpiących zwáoki,
c) o podjĊtych w porozumieniu z wiceprzewodniczącymi decyzjach
w sprawach niecierpiących zwáoki przewodniczący informuje na
najbliĪszym posiedzeniu organu, a decyzje przekraczające zakres
zwykáego zarządu podlegają zatwierdzeniu.
3. Przewodniczący zarządów terenowych odpowiedzialni są za záoĪenie
w wyznaczonych terminach sprawozdaĔ finansowych (ze
szczególnym
uwzglĊdnieniem
sprawozdaĔ
z
dziaáalnoĞci
gospodarczej) zarządowi wojewódzkiemu, a przewodniczący
zarządów wojewódzkich - Zarządowi Gáównemu.

Krajowy zjazd delegatów
§ 24
1. Do kompetencji krajowego zjazdu delegatów naleĪy:
a)
b)
c)
d)

uchwalanie Statutu i dokonywanie w nim zmian;
uchwalanie ogólnego programu dziaáania Związku;
uchwalanie regulaminu dziaáania Zjazdu;
rozpatrywanie sprawozdaĔ ZG i GKR oraz udzielenie
absolutorium ustĊpującemu ZG i ustĊpującej GKR. Po udzieleniu
absolutorium nastĊpuje przyznanie mandatów delegata czáonkom
ustĊpujących
organów,
tj.
przewodniczącemu
i
wiceprzewodniczącym
ZG
oraz
przewodniczącemu,
wiceprzewodniczącemu i czáonkom GKR, tylko na ten Zjazd;
e) wybór przewodniczącego ZG;
f) ustalenie liczby i wybór wiceprzewodniczących ZG;
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2.

3.

4.
5.

g) wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego GKR - spoĞród
delegatów niebĊdących czáonkami Zarządu Gáównego,
h) ustalenie liczby i wybór czáonków GKR - spoĞród delegatów
niebĊdących czáonkami Zarządu Gáównego,
i) przedáuĪanie kadencji organów Związku.
LiczbĊ delegatów na Zjazd ustala siĊ wg zasady:
- do 150 czáonków – 1 delegat,
- do 300 czáonków – 2 delegatów,
- do 500 czáonków – 3 delegatów,
- za kaĪde nastĊpne rozpoczĊte 500 czáonków – 1 delegat.
Organizacje wojewódzkie zalegające powyĪej 3 miesiĊcy z
odprowadzaniem naleĪnej czĊĞci skáadek czáonkowskich do ZG mają
prawo do 1 mandatu na krajowym zjeĨdzie delegatów niezaleĪnie od
liczby delegatów.
W przypadku podejmowania uchwaá o zmianach w statucie Związku,
obowiązuje zwykáa wiĊkszoĞü gáosów delegatów uprawnionych do
udziaáu w ZjeĨdzie.
Do podjĊcia uchwaáy o likwidacji Związku wymagana jest wiĊkszoĞü
2/3 gáosów delegatów uprawnionych do udziaáu w ZjeĨdzie.

Wojewódzka konferencja delegatów
§ 25
1. Wojewódzka konferencja delegatów jest najwyĪszym organem
wojewódzkiej organizacji związkowej. Biorą w niej udziaá delegaci
terenowych organizacji związkowych wybrani na walnych zebraniach
lub konferencjach terenowych.
2. LiczbĊ delegatów na konferencjĊ wojewódzką ustala ZW.
3. Organizacje terenowe zalegające powyĪej 3 miesiĊcy z
odprowadzaniem naleĪnej czĊĞci skáadek czáonkowskich do ZW mają
prawo do 1 mandatu na wojewódzkiej konferencji delegatów
niezaleĪnie od liczby delegatów.
4. Do kompetencji wojewódzkiej konferencji delegatów naleĪy:
a) uchwalanie regulaminu dziaáania konferencji,
b) rozpatrywanie sprawozdaĔ ZW i WKR oraz udzielanie absolutorium
ustĊpującemu ZW i ustĊpującej WKR. Po udzieleniu absolutorium
nastĊpuje przyznanie mandatów delegata czáonkom ustĊpujących
organów tj. przewodniczącemu i wiceprzewodniczącym ZW oraz
przewodniczącemu, wiceprzewodniczącemu i czáonkom WKR, tylko
na tĊ konferencjĊ;
c) uchwalenie programu dziaáania wojewódzkiej organizacji
związkowej,
d) wybór przewodniczącego ZW,
e) ustalenie liczby i wybór wiceprzewodniczących ZW,
f) wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego WKR - spoĞród
delegatów niebĊdących czáonkami zarządu wojewódzkiego,
– –9 11
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g) ustalenie liczby i wybór czáonków WKR - spoĞród delegatów
niebĊdących czáonkami zarządu wojewódzkiego,
h) wybór delegatów na krajowy zjazd delegatów.
5. W organizacjach związkowych dziaáających na terenach szkóá Policji
obowiązują zasady wyborcze i kompetencje walnych zebraĔ.

Terenowa konferencja delegatów – walne zebranie
§ 26
1.
2.
3.
4.

5.

6.

NajwyĪszym organem terenowej organizacji związkowej jest
terenowa konferencja delegatów.
W organizacji terenowej, w której strukturach nie dziaáają koáa,
odbywają siĊ walne zebrania.
LiczbĊ delegatów na konferencjĊ terenową ustala ZT.
Do kompetencji terenowej konferencji delegatów – walnego zebrania
naleĪy:
a) uchwalanie regulaminu dziaáania konferencji – walnego zebrania,
b) rozpatrywanie sprawozdaĔ ZT i TKR oraz udzielanie absolutorium
ustĊpującemu ZT i ustĊpującej TKR. Po udzieleniu absolutorium
nastĊpuje przyznanie mandatów delegata czáonkom ustĊpujących
organów, tj. przewodniczącemu i wiceprzewodniczącym ZT oraz
przewodniczącemu, wiceprzewodniczącemu i czáonkom TKR, tylko
na tĊ konferencjĊ;
c) uchwalenie programu dziaáania terenowej organizacji związkowej,
d) wybór przewodniczącego ZT,
e) ustalenie liczby i wybór wiceprzewodniczących ZT,
f) ustalenie liczby i wybór czáonków ZT - w przypadku walnego
zebrania,
g) ustalenie liczby i wybór czáonków prezydium ZT - w przypadku
walnego zebrania,
h) wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego TKR - spoĞród
delegatów niebĊdących czáonkami zarządu terenowego,
i) ustalenie iloĞci i wybór czáonków TKR - spoĞród delegatów
niebĊdących czáonkami zarządu terenowego,
j) wybór delegatów na wojewódzką konferencjĊ delegatów.
JeĪeli walne zebranie nie ma kworum, naleĪy zwoáaü je ponownie w
terminie 14 dni. Walne zebranie zwoáane w drugim terminie ma
kworum, o ile na zebranie zaproszono zgodnie z obowiązującymi
przepisami, moĪe podejmowaü uchwaáy i dokonywaü wyborów
zwykáą wiĊkszoĞcią gáosów.
Postanowienia zapisu ust. 4 lit. „a”, „b”, „c”, „d” „e”, „f”, „j” stosuje
siĊ odpowiednio do kóá.
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Zarząd Gáówny
§ 27
1. Zarząd Gáówny jest organem nadrzĊdnym wobec jednostek
organizacyjnych Związku.
2. Zarząd Gáówny stanowią:
a) przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącymi,
b) po
dwóch
przedstawicieli
zarządów
wojewódzkich,
tj.
przewodniczący i jeden z wiceprzewodniczących, a w przypadku
nieobecnoĞci przewodniczącego upowaĪniony przez niego czáonek
zarządu wojewódzkiego,
c) przewodniczący zarządów szkóá Policji, a w przypadku ich
nieobecnoĞci upowaĪnieni przez nich czáonkowie zarządów.
3. W przypadku zalegania przez zarządy wojewódzkie z odprowadzeniem na
rzecz Zarządu Gáównego naleĪnej czĊĞci skáadek na zasadach okreĞlonych
w § 51 ust. 4, ich przedstawiciele w Zarządzie Gáównym zostają
pozbawieni prawa gáosu do czasu uregulowania zalegáoĞci, a w przypadku
zalegáoĞci siĊgających powyĪej 6 miesiĊcy, zawiesza siĊ ich udziaá w
pracach ZG.
4. ZG dziaáa na podstawie Statutu w celu realizacji zadaĔ okreĞlonych w
Statucie, uchwaáach zjazdów i wáasnych, w szczególnoĞci:
a) reprezentowania Związku wobec wáadz i organów administracji
rządowej i gospodarczej, a takĪe innych organizacji i instytucji,
b) zwoáywania zjazdów,
c) wyboru i odwoáywania czáonków Prezydium ZG,
d) zatwierdzania decyzji Prezydium ZG,
e) rozpoznawania
odwoáaĔ
od
uchwaá
zarządów
wojewódzkich/szkolnych,
f) uchwalania opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawiania
wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa,
g) rozporządzania i zarządzania majątkiem ZG,
h) uchwalania budĪetu ZG,
i) uchwalania regulaminu dziaáania Zarządu Gáównego, Prezydium
Zarządu Gáównego,
j) powoáywania i kierowania pracami komisji problemowych, staáych lub
doraĨnych, okreĞlania ich celów i zadaĔ,
k) zlecania bieĪących zadaĔ dla Prezydium i przewodniczącego ZG,
l) podejmowania decyzji o akcjach ogólnokrajowych,
á) podejmowania uchwaá w sprawach niezastrzeĪonych w Statucie dla
innych organów, a dotyczących dziaáalnoĞci Związku.
5. ZG odbywa swe posiedzenia na podstawie ogólnych zasad zebraĔ i
posiedzeĔ ujĊtych w § 33 niniejszego Statutu.
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6. W celu zapewnienia obsáugi Zarządu Gáównego Związku, w tym przede
wszystkim w zakresie finansowo-ksiĊgowym i dokumentacyjnym, tworzy
siĊ biuro Zarządu Gáównego (biuro ZG).
7. Uchwaáy podjĊte przez ZG są ostateczne, a zakwestionowane przez GKR
z uwagi na niezgodnoĞü z przepisami prawa muszą byü poddane
ponownemu rozpatrzeniu, zaĞ w przypadku potwierdzenia niezgodnoĞci z
przepisami prawa muszą zostaü niezwáocznie uchylone.
8. Dla wáaĞciwego informowania czáonków Związku oraz publicznego
wyraĪania opinii, ZG moĪe powoáaü rzecznika prasowego oraz
publikowaü biuletyny informacyjne.
9. ZG organizuje szkolenia dla czáonków Związku.
10. Przepisy ust. 3 – 9 stosuje siĊ odpowiednio do zarządów niĪszego
szczebla.

§ 28
1. Prezydium Zarządu Gáównego stanowią:
a) przewodniczący ZG,
b) wiceprzewodniczący ZG,
c) czáonkowie w liczbie okreĞlonej przez ZG wybrani spoĞród czáonków
ZG.
2. Prezydium wykonuje czynnoĞci naleĪące do zakresu dziaáania ZG
wymienione w § 27 ust. 4 lit. a, f, g, j.
3. Prezydium podejmuje decyzje kolegialnie zwykáą wiĊkszoĞcią gáosów.
4. Decyzje Prezydium podlegają zatwierdzeniu na najbliĪszym posiedzeniu
ZG.
5. Niezatwierdzenie decyzji Prezydium przez ZG powoduje jej uchylenie.
6. Prezydium koordynuje, bilansuje i prowadzi sprawozdawczoĞü z
dziaáalnoĞci Związku, w tym gospodarczej i finansowej.

§ 29
1. Przewodniczący Zarządu Gáównego kieruje pracami Zarządu Gáównego i
Prezydium Zarządu Gáównego oraz okreĞla zakres obowiązków kaĪdego z
wiceprzewodniczących.
2. Przewodniczący jest odpowiedzialny, w rozumieniu § 23 niniejszego
Statutu, za realizacjĊ zadaĔ wynikających z jego kompetencji, w tym za
realizacjĊ zadaĔ powierzonych wiceprzewodniczącym. Zobowiązany jest
do nadzoru i egzekwowania wykonywania obowiązków przez czáonków
zarządu i jego prezydium. Dla pracowników zatrudnionych przez zarząd
przewodniczący jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy.

Zarząd wojewódzki
§ 30
1. Zarząd wojewódzki stanowią:
a) przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącymi,
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b) przewodniczący zarządów terenowych, a w razie ich nieobecnoĞci
upowaĪnieni przez nich wiceprzewodniczący danych zarządów
terenowych.
2. Zarząd wojewódzki powoáuje prezydium, dziaáające odpowiednio na zasadach
okreĞlonych § 28 niniejszego statutu, które stanowią:
a) przewodniczący ZW,
b) wiceprzewodniczący ZW,
c) czáonkowie w liczbie okreĞlonej przez ZW wybrani spoĞród czáonków
ZW.
3. Prezydium ZW, analogicznie jak Prezydium ZG, wykonuje czynnoĞci naleĪące
do zakresu dziaáania ZW.
4. Zarząd wojewódzki moĪe tworzyü biuro zarządu na zasadach okreĞlonych w §
27 ust. 6 niniejszego Statutu.
5. Zarząd wojewódzki odbywa swe posiedzenia na podstawie ogólnych zasad
zebraĔ i posiedzeĔ ujĊtych w § 33 niniejszego Statutu.
6. Do szczególnych zadaĔ zarządu wojewódzkiego naleĪy:
a) kierowanie dziaáalnoĞcią wojewódzkiej organizacji związkowej,
b) wypracowanie stanowiska wojewódzkiej organizacji związkowej na
posiedzenia ZG oraz krajowy zjazd delegatów,
c) reprezentowanie interesów czáonków wojewódzkiej organizacji
związkowej wobec kierownictwa sáuĪbowego, organów wáadzy i
administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, a takĪe
kierownictw zakáadów pracy, instytucji paĔstwowych, spoáecznych i
sądów,
d) skáadanie sprawozdaĔ ze swej dziaáalnoĞci na wojewódzkiej
konferencji delegatów,
e) rozpatrywanie sprawozdaĔ i wniosków przewodniczącego zarządu
wojewódzkiego oraz terenowych organizacji związkowych i
wojewódzkiej komisji rewizyjnej,
f) uchwalanie rocznych planów pracy i budĪetu,
g) podejmowanie uchwaá w sprawach nieobjĊtych Statutem, a
dotyczących dziaáalnoĞci wojewódzkiej organizacji związkowej,
h) organizowanie i koordynowanie dziaáalnoĞci gospodarczej
wojewódzkiej organizacji związkowej,
i) zwoáywanie konferencji wojewódzkich.
7. Zarząd Wojewódzki moĪe powoáaü rzecznika prasowego oraz
publikowaü biuletyn informacyjny w celu informowania czáonków
Związku i spoáeczeĔstwa o Īyciu związkowym.
8. W stosunku do przewodniczącego ZW stosuje siĊ odpowiednio § 29.

Zarząd terenowy
§ 31
1. Zarząd terenowy stanowią:
a) przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącymi,
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2.

3.
4.

5.
6.
7.

b) przewodniczący kóá, a w przypadku gdy w strukturach organizacji
terenowej nie dziaáają koáa, czáonkowie wybrani na walnym
zebraniu w liczbie ustalonej przez to zebranie.
Zarząd terenowy powoáuje prezydium dziaáające na zasadach
okreĞlonych w § 28 niniejszego statutu, które stanowią:
a) przewodniczący ZT,
b) wiceprzewodniczący ZT,
c) czáonkowie w liczbie okreĞlonej przez ZT i wybrani spoĞród
czáonków ZT.
Prezydium, analogicznie jak Prezydium ZG, wykonuje czynnoĞci z
zakresu dziaáania ZT.
Do szczególnych zadaĔ zarządu terenowego naleĪy:
a) przyjmowanie czáonków do Związku, prowadzenie rejestru
czáonków i wydawanie legitymacji czáonkowskich,
b) reprezentowanie interesów czáonków terenowej organizacji
związkowej wobec kierownictwa sáuĪbowego, organów wáadzy i
administracji rządowej na terenie województwa oraz samorządu
terytorialnego, a takĪe wobec kierownictw zakáadów pracy,
instytucji paĔstwowych, spoáecznych i sądów,
c) utrzymywanie w naleĪytym stanie mienia stanowiącego wáasnoĞü
Związku,
d) zwoáywanie terenowych konferencji lub walnych zebraĔ i
skáadanie sprawozdaĔ z dziaáalnoĞci,
e) uchwalanie regulaminu dziaáania, planów pracy i budĪetu,
f) gospodarowanie funduszami przeznaczonymi na potrzeby
terenowej organizacji związkowej, zgodnie z przyjĊtym budĪetem,
g) regularne zbieranie skáadek czáonkowskich oraz innych
naleĪnoĞci,
h) terminowe
przekazywanie
naleĪnych
czĊĞci
skáadek
czáonkowskich do zarządu wojewódzkiego,
i) prowadzenie rachunkowoĞci i sprawozdawczoĞci oraz innej
niezbĊdnej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
j) zarządzanie innymi sprawami terenowej organizacji związkowej,
w tym prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej,
k) udzielanie pomocy czáonkom Związku w formach i wysokoĞci
ustalonej przez zarząd,
l) wypracowanie stanowiska terenowej organizacji związkowej na
posiedzenia ZW oraz wojewódzką konferencjĊ delegatów.
Zarząd terenowy odbywa swe posiedzenia na podstawie ogólnych
zasad zebraĔ i posiedzeĔ ujĊtych w § 33 niniejszego Statutu.
W stosunku do przewodniczącego ZT stosuje siĊ odpowiednio § 29.
Zapisy ust. 1, ust. 4 lit. „b”, „c”, „d” oraz ust. 5 niniejszego paragrafu
stosuje siĊ odpowiednio do kóá.
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Komisje rewizyjne
§ 32
1. Komisje rewizyjne realizują zadania okreĞlone w Statucie oraz
przepisach prawa dotyczących związków zawodowych.
2. Czáonkowie komisji rewizyjnych nie mogą peániü funkcji
związkowych w zarządach i prezydiach na tym samym szczeblu.
3. Odpowiednie komisje rewizyjne posiadają uprawnienia do kontroli:
a) wszystkich organów Związku - Gáówna Komisja Rewizyjna
(GKR),
b) wojewódzkich i terenowych organów Związku – wojewódzka
komisja rewizyjna (WKR),
c) terenowych organów Związku - terenowa komisja rewizyjna
(TKR).
4. Do kompetencji komisji rewizyjnych naleĪy:
a) kontrola dziaáalnoĞci organów Związku, ze szczególnym
uwzglĊdnieniem dziaáalnoĞci gospodarczej,
b) udzielanie pomocy komisjom rewizyjnym niĪszego szczebla,
c) zwoáywanie nadzwyczajnych zjazdów, konferencji, walnych
zebraĔ w przypadku okreĞlonym w § 33 ust 1 lit. „d”,
d) wnioskowanie podczas obrad sprawozdawczo-wyborczych o
udzielenie absolutorium ustĊpującym zarządom i komisjom
rewizyjnym,
e) kontrolowanie prawidáowoĞci podejmowania oraz realizacji
uchwaá wáadz Związku pod wzglĊdem zgodnoĞci z zapisami
Statutu oraz obowiązującymi przepisami prawa,
f) informowanie organów Związku o wynikach kontroli oraz
stawianie wniosków,
g) kontrolowanie sprawozdaĔ finansowych sporządzanych przez
zarządy, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz realizacji
preliminarza,
h) opracowywanie wytycznych i inicjowanie dziaáaĔ kontrolnych
komisji rewizyjnych niĪszego szczebla,
i) przeprowadzanie przy udziale komisji rewizyjnych niĪszego
szczebla czynnoĞci kontrolnych na terenie ich dziaáania,
j) uchwalanie regulaminu dziaáania komisji,
k) rozpatrywanie indywidualnych odwoáaĔ czáonków Związku od
decyzji innych organów statutowych, z zastrzeĪeniem § 16 ust. 2,
l) komisje rewizyjne rozpatrują indywidualne skargi i wnioski
czáonków Związku w trybie okreĞlonym w dziale VIII kpa,
m) organem naczelnym w rozumieniu art. 18 ust. 3 kpa uprawnionym
do rozpatrywania skarg i wniosków czáonków Związku, w
rozumieniu przepisów dziaáu VIII kpa, jest GKR, której decyzje są
ostateczne.
5. W granicach kompetencji wynikających z ust. 3 niniejszego paragrafu,
komisje rewizyjne mają prawo:
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a) uczestnictwa w posiedzeniach organów Związku,
b) wnioskowania
do
wáaĞciwego
zarządu
o
zwoáanie
nadzwyczajnego zjazdu, konferencji, walnego zebrania w wyniku
uchwaáy podjĊtej wiĊkszoĞcią 2/3 gáosów jej skáadu,
c) skáadania wniosków o wstrzymanie realizacji uchwaá podjĊtych
przez organy Związku w przypadku stwierdzenia ich niezgodnoĞci
ze Statutem i przepisami prawa dotyczącymi związków
zawodowych. ZáoĪone w tym trybie wnioski organ rozpatruje
niezwáocznie,
d) w zakresie swoich kompetencji reprezentowaü Związek na
zewnątrz.
6. Przewodniczący komisji rewizyjnej lub upowaĪniony przez niego
czáonek komisji ma prawo do zgáaszania wniosków i projektów
uchwaá na posiedzeniach organów Związku.
7. Komisje rewizyjne niĪszego szczebla powiadamiają komisje
wyĪszego szczebla o stwierdzonych nieprawidáowoĞciach w dziaáaniu
kontrolowanego organu Związku.

Ogólne zasady zebraĔ i posiedzeĔ
§ 33
1. Krajowe zjazdy delegatów, wojewódzkie i terenowe konferencje
delegatów oraz walne zebrania zwoáywane są przez wáaĞciwy organ
Związku i dzielą siĊ na:
a) sprawozdawczo-wyborcze – zwoáywane co 4 lata,
b) sprawozdawcze – zwoáywane w poáowie kadencji,
c) nadzwyczajne – zwoáywane w ciągu 3 miesiĊcy od daty záoĪenia
wniosku przez 1/3 czáonków wáaĞciwego organu lub wáaĞciwą
komisjĊ rewizyjną,
d) jeĪeli wáaĞciwe organy nie zwoáają obrad w terminach
okreĞlonych w powyĪszych punktach, to zwoáują je odpowiednie
komisje rewizyjne.
2. Prawo do udziaáu w zjazdach, konferencjach i walnych zebraniach
przysáuguje:
a) delegatom,
b) przewodniczącym i wiceprzewodniczącym ustĊpujących organów
Związku oraz czáonkom ustĊpującej komisji rewizyjnej,
c) goĞciom zaproszonym przez uprawniony organ Związku.
3. Przygotowanie i sprawdzenie list delegatów oraz wydanie mandatów
delegatom na zjazd, konferencjĊ oraz stwierdzenie kworum naleĪy do
obowiązków komisji rewizyjnej. W odniesieniu do zjazdów i
konferencji sprawozdawczo-wyborczych obowiązek ten spoczywa na
ustĊpującej komisji rewizyjnej.
4. Obrady zjazdów, konferencji, walnych zebraĔ oraz posiedzenia
zarządów organów Związku są waĪne, jeĪeli zostanie stwierdzone
kworum, które stanowi obecnoĞü co najmniej poáowy uprawnionych
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5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

do gáosowania plus 1 , z wyjątkiem sytuacji okreĞlonej w § 26 ust. 5
Statutu.
Prawo do gáosowania podczas obrad i posiedzeĔ przysáuguje jedynie
uprawnionym delegatom, czáonkom organów oraz czáonkom
organizacji terenowej w przypadku walnych zebraĔ.
Obrady zjazdu, konferencji oraz walnego zebrania otwiera
przewodniczący wáaĞciwego zarządu.
Otwierający obrady zarządza wybór prezydium obrad skáadającego siĊ
z przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarzy. Prezydium
obrad wybierane jest w gáosowaniu jawnym zwykáą wiĊkszoĞcią
gáosów, a w jego skáad mogą wchodziü wyáącznie uprawnieni do
udziaáu w obradach.
Do waĪnoĞci uchwaá podejmowanych podczas obrad, posiedzeĔ i
zebraĔ niezbĊdny jest udziaá w gáosowaniu co najmniej poáowy liczby
obecnych uprawnionych do gáosowania.
Uchwaáy zapadają zwykáą wiĊkszoĞcią gáosów w gáosowaniu jawnym.
Gáosowanie tajne lub imienne prowadzący obrady zarządza na
wniosek co najmniej 1/3 obecnych uprawnionych do gáosowania.
Karty do gáosowania tajnego powinny byü opatrzone pieczĊcią
wáaĞciwego organu Związku.
Przez zwykáą wiĊkszoĞü gáosów rozumie siĊ wiĊcej gáosów oddanych
„za” niĪ „przeciw”.
Przez bezwzglĊdną wiĊkszoĞü gáosów rozumie siĊ wiĊcej niĪ poáowĊ
gáosów „za” biorących udziaá w gáosowaniu.
W gáosowaniach jawnych gáosy wstrzymujące siĊ są gáosami
oddanymi i waĪnymi.
Podczas obrad, zebraĔ i posiedzeĔ gáosu poza kolejnoĞcią udziela siĊ
tylko w sprawach formalnych. Za wnioski w sprawach formalnych
uwaĪa siĊ wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i gáosowania,
w szczególnoĞci dotyczące: zamkniĊcia dyskusji, zarządzenia przerwy
w obradach, sprawdzenia kworum, ograniczenia czasu wypowiedzi.
Zarządy odbywają swe posiedzenia w miarĊ potrzeby, jednak nie
rzadziej niĪ raz na 3 miesiące.

ROZDZIAà VI
Zasady wyboru do organów Związku
§ 34
1. Organy Związku pochodzą z wyboru. Wybory poprzedza kampania
sprawozdawczo-wyborcza, której termin rozpoczĊcia i zakoĔczenia
okreĞla Zarząd Gáówny.
2. Kadencja w organach Związku trwa 4 lata.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przysáuguje wyáącznie czáonkom
Związku.
4. KaĪdemu czáonkowi Związku przysáuguje jeden gáos.
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5. Liczba kandydatów na poszczególne funkcje w organach Związku jest
nieograniczona.
6. Prawo do zgáaszania kandydatów na funkcje z wyboru przysáuguje
uprawnionym czáonkom Związku, przy czym :
a) do
zgáoszenia
kandydatur
na
przewodniczącego
i
wiceprzewodniczących wymagane jest pisemne poparcie co
najmniej 10% uprawnionych uczestników obrad;
b) przed umieszczeniem na liĞcie wyborczej kandydat musi wyraziü
zgodĊ na kandydowanie;
c) wniesienie sprzeciwu wraz z uzasadnieniem wobec kandydata
zostaje odnotowane w protokole obrad, jednak nie moĪe
skutkowaü skreĞleniem kandydata z listy;
d) listĊ kandydatów zamyka siĊ z chwilą zakoĔczenia prezentacji
przez wszystkich kandydatów.
7. ListĊ kandydatów sporządza siĊ w porządku alfabetycznym.
8. Gáosuje siĊ na poszczególnych kandydatów.
9. Wybory do wszystkich organów Związku są tajne.
10. Wybrany przewodniczący proponuje liczbĊ wiceprzewodniczących
oraz ma prawo zgáoszenia na te funkcje poáowy kandydatów, którzy
wybierani są w pierwszej kolejnoĞci w odrĊbnym gáosowaniu.
11. W przypadku, jeĪeli nie zostaną wybrani kandydaci zgáoszeni przez
przewodniczącego, ma on prawo powtórnego zgáoszenia na te funkcje
innych kandydatów w liczbie odpowiadającej uzupeánieniu
przysáugującego mu limitu.
12. Ponowne
odrzucenie
kandydatów
zgáoszonych
przez
przewodniczącego powoduje zwiĊkszenie o tĊ liczbĊ kandydatów na
wiceprzewodniczących wybieranych spoĞród wszystkich obecnych
uprawnionych do udziaáu w obradach.
13. Pozostaáych wiceprzewodniczących wybiera siĊ spoĞród wszystkich
obecnych uprawnionych do udziaáu w obradach.
14. Normy przedstawicielstwa delegatów na konferencjĊ wojewódzką
okreĞlają zarządy wojewódzkie, a na konferencjĊ terenową – zarządy
terenowe, proporcjonalnie do liczby czáonków poszczególnych
jednostek organizacyjnych oraz prawa do reprezentowania na
konferencji kaĪdej jednostki organizacyjnej.
15. Nie moĪna áączyü funkcji z wyboru w organach Związku na tym
samym szczeblu.
16. Odwoáania czáonka Związku z funkcji peánionej z wyboru moĪe
dokonaü tylko organ, który go wybraá i w takim samym trybie.
17. Mandat peánienia funkcji z wyboru wygasa przed upáywem kadencji w
przypadku rezygnacji, odwoáania z funkcji, ustania czáonkostwa,
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestĊpstwo umyĞlne
Ğcigane z oskarĪenia publicznego.
18. W przypadku wyboru przewodniczącego do peánienia funkcji z
wyboru w organie wyĪszego szczebla, związanej ze zmianą
dotychczasowego miejsca peánienia funkcji związkowej, wáaĞciwy
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19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.

organ
powierza
peánienie
tej
funkcji
jednemu
z
wiceprzewodniczących.
Organy Związku mogą uchwaliü votum nieufnoĞci wobec swoich
czáonków peániących funkcjĊ z wyboru. Wniosek o votum nieufnoĞci
wraz z uzasadnieniem powinien byü záoĪony na piĞmie i poparty co
najmniej przez 1/3 uprawnionych.
UchwaáĊ o votum nieufnoĞci podejmuje siĊ kwalifikowaną
wiĊkszoĞcią 2/3 gáosów uprawnionych do gáosowania.
Uchwalenie votum nieufnoĞci skutkuje zawieszeniem czáonka tego
organu w peánieniu funkcji do czasu zwoáania organu, który go
wybraá.
JeĪeli liczba czáonków danego organu Związku peániących funkcjĊ z
wyboru zmniejszy siĊ do stanu poniĪej 50 % skáadu, przeprowadza siĊ
wybory uzupeániające. Dotyczy to równieĪ kóá.
Protokoáy z wyborów przekazuje siĊ do organu wyĪszego szczebla.
Komisja skrutacyjna:
a) zadaniem komisji skrutacyjnej jest sprawdzenie wymaganego
kworum,
przygotowanie
list
wyborczych
kandydatów
pretendujących do peánienia funkcji związkowych, przygotowanie
kart do gáosowania, przeprowadzenie gáosowania, sporządzenie
dwóch egzemplarzy protokoáu gáosowania i przedstawienie
zebranym wyniku gáosowania w kolejnoĞci wedáug iloĞci
uzyskanych gáosów,
b) liczbĊ czáonków komisji skrutacyjnej ustalają uprawnieni do
udziaáu w obradach,
c) komisjĊ skrutacyjną wybiera siĊ spoĞród uprawnionych do udziaáu
w obradach zwykáą wiĊkszoĞcią gáosów w gáosowaniu jawnym,
d) czáonkiem komisji skrutacyjnej nie moĪe byü osoba kandydująca
na funkcje związkowe peánione z wyboru,
e) komisja skrutacyjna przekazuje przewodniczącemu obrad
protokoáy z przeprowadzonych wyborów wraz z zabezpieczonymi
kartami gáosowania,
f) komisja skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i
sekretarza.
Gáosowanie :
a) wybór przewodniczących, wiceprzewodniczących, czáonków
zarządów i komisji rewizyjnych oraz delegatów na zjazdy i
konferencje jest waĪny w przypadku uzyskania zwykáej
wiĊkszoĞci gáosów, przy udziale co najmniej ½ liczby
uprawnionych do gáosowania,
b) za wybranych uwaĪa siĊ tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno
najwyĪszą liczbĊ gáosów,
c) prawo do mandatu delegata przysáuguje osobom, które uzyskaáy
kolejno najwiĊkszą liczbĊ gáosów ; w przypadku utraty prawa
delegata do reprezentowania swojej organizacji, mandat delegata
uzyskuje kolejna osoba z listy,
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d) w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej iloĞci
gáosów na jedno lub wiĊcej miejsc mandatowych, zarządza siĊ
ponowne gáosowanie z udziaáem tych kandydatów,
e) gáosowanie odbywa siĊ na kartach do gáosowania
ostemplowanych pieczĊcią wáaĞciwego zarządu lub komisji
rewizyjnej,
f) karty do gáosowania są odrĊbne w przypadku wyboru :
• przewodniczącego zarządu,
• wiceprzewodniczących zarządu,
• czáonków zarządu,
• czáonków prezydium zarządu,
• przewodniczącego komisji rewizyjnej,
• wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej,
• czáonków komisji rewizyjnej,
• delegatów na konferencjĊ,
• delegatów na zjazd,
g) na karcie do gáosowania umieszcza siĊ nazwiska i imiona
kandydatów w porządku alfabetycznym,
h) nazwisko kandydata, na którego wyborca gáosuje, naleĪy
pozostawiü na karcie do gáosowania nieskreĞlone,
i) gáos jest waĪny wówczas, gdy wyborca pozostawia na karcie do
gáosowania liczbĊ nieskreĞlonych nazwisk równą lub mniejszą od
ustalonej liczby osób na poszczególne funkcje,
j) gáos jest waĪny równieĪ wtedy, gdy wyborca skreĞli nazwiska
wszystkich kandydatów umieszczonych na liĞcie,
k) gáos jest niewaĪny w przypadku dopisania na karcie do
gáosowania nazwiska kandydatów uprzednio niezgáoszonych lub
pozostawienia nazwisk nieskreĞlonych w liczbie wiĊkszej od
ustalonej liczby osób na poszczególne funkcje.

ROZDZIAà VII
Formy protestu
§ 35
1. W przypadku naruszenia uprawnieĔ Związku lub praw albo interesów
policjantów, rencistów, emerytów Policji, okreĞlonych w ustawie o Policji,
ustawie o związkach zawodowych, ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy i ich rodzin oraz innych aktach prawnych, a takĪe niniejszym
Statucie, jeĪeli spór nie zostaá rozstrzygniĊty w drodze rokowaĔ, Związek
podejmuje przysáugujące mu formy protestu okreĞlone w Statucie.
2. ĩądanie pociągniĊcia do odpowiedzialnoĞci winnych naruszenia praw
wymienionych w ust. 1 moĪe byü przedmiotem sporu, rokowaĔ lub protestu.
3. Protest nie moĪe naruszaü porządku prawnego i zasad wspóáĪycia spoáecznego.
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§ 36
Protest moĪe przyjąü w szczególnoĞci formĊ akcji ostrzegawczej lub
protestacyjnej.

§ 37
Akcja ostrzegawcza polega m.in. na wywieszaniu flag oraz transparentów z
hasáami na budynkach jednostek Policji i oznakowanych pojazdach sáuĪbowych
oraz kolportaĪu haseá protestacyjnych.

§ 38
1. Akcja protestacyjna moĪe polegaü miĊdzy innymi na:
a) opublikowaniu w Ğrodkach masowego przekazu listu protestacyjnego,
b) wykorzystaniu bĊdących w sáuĪbie oznakowanych pojazdów
sáuĪbowych, wyposaĪonych w aparaturĊ nagáaĞniającą, do
przekazywania informacji o akcji,
c) zorganizowaniu manifestacji lub pikiety w miejscu publicznym,
d) innych dziaáaniach zmierzających do osiągniĊcia zakáadanych przez
Związek celów, w tym zwáaszcza na okreĞlonym sposobie
wykonywania czynnoĞci sáuĪbowych.
2. Wymienione w ust. 1 formy protestu mogą byü stosowane oddzielnie lub áącznie.
3. W czasie akcji protestacyjnej siedziby jednostek Policji oraz oznakowane
pojazdy sáuĪbowe oflagowuje siĊ jak w akcji ostrzegawczej.
4. JeĪeli wymienione w Statucie formy protestu nie odnoszą skutku, Związek moĪe
zwróciü siĊ do innych organizacji związkowych o poparcie akcji protestacyjnej, do
strajku solidarnoĞciowego wáącznie.
5. Związek moĪe udzieliü poparcia innemu związkowi zawodowemu w formie
oflagowania jednostek Policji.

§ 39
1. Natychmiastowy protest bez prowadzenia rokowaĔ moĪe byü podjĊty przez
wszystkie organy Związku w sprawach o naruszenie praw i wolnoĞci
związkowych, a w szczególnoĞci w razie zastosowania represji wobec
czáonków organów Związku z przyczyn prowadzonej dziaáalnoĞci związkowej.
2. O podjĊtych w tych sprawach decyzjach powiadamia siĊ Prezydium ZG.

§ 40
1. JeĪeli przyczyną akcji protestacyjnej jest konflikt na obszarze dziaáania
terenowej organizacji związkowej, akcjĊ protestacyjną moĪna podjąü po
bezskutecznych rokowaniach i mediacji bezwzglĊdną wiĊkszoĞcią gáosów przy
obecnoĞci co najmniej ¾ skáadu zarządu terenowego.
2. DecyzjĊ o rozpoczĊciu akcji protestacyjnej na obszarze województwa, po
bezskutecznych rokowaniach i mediacjach, podejmuje zarząd wojewódzki
bezwzglĊdną wiĊkszoĞcią gáosów przy obecnoĞci co najmniej ¾ swego skáadu.
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3. O podjĊciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej decyduje Zarząd Gáówny, po
bezskutecznych rokowaniach, bezwzglĊdną wiĊkszoĞcią gáosów przy
obecnoĞci, co najmniej ¾ czáonków.
4. Decyzje o akcji ostrzegawczej podejmowane są zwykáą wiĊkszoĞcią gáosów
przy obecnoĞci, co najmniej ¾ czáonków wáaĞciwych organów.

ROZDZIAà VIII
Związkowa ochrona prawna
§ 41
Ochrona prawna Związku wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 42
1. Związek zapewnia ochronĊ prawną swym czáonkom. OchronĊ tĊ realizują
organy Związku, a wykonywana jest przez osoby uprawnione przez te organy.

2. Do udzielenia ochrony prawnej uprawniony jest organ Związku dziaáający w
imieniu organizacji związkowej, której czáonkiem jest uczestnik zdarzenia
bĊdącego przedmiotem postĊpowania.
3. Udziaá Związku w zakresie ochrony prawnej realizuje siĊ na pisemny wniosek
zainteresowanego.

§ 43
1. Ochrona prawna przysáuguje:
a) czáonkowi Związku, który wypeánia swe statutowe obowiązki,
b) rodzinie czáonka Związku jeĪeli roszczenia wynikają z jego Ğmierci, nie
póĨniej jednak niĪ przed upáywem 12 miesiĊcy od zgonu,
c) innym osobom na podstawie obowiązującej ustawy o związkach
zawodowych.

§ 44
1. Ochrona prawna obejmuje m.in.:
d) doradztwo prawne,
e) udziaá w postĊpowaniach karnym, cywilnym, administracyjnoprawnym, dyscyplinarnym wynikających ze stosunku sáuĪby,
f) spory wynikające z zachowaĔ czáonków niemających związku z
wykonywaniem przez nich czynnoĞci sáuĪbowych,
g) spory wynikające ze statutowej dziaáalnoĞci Związku,
h) spory odszkodowawcze.
2. W celu realizacji zadaĔ okreĞlonych w § 42 – 45 ust 1 moĪna tworzyü
fundusze ochrony prawnej (FOP), którymi dysponują zarządy wojewódzkie
NSZZ Policjantów. ĝrodki gromadzone w FOP pochodzą z odrĊbnych skáadek.
4. Sposób dysponowania Ğrodkami FOP okreĞlają poszczególne zarządy
wojewódzkie w przyjĊtych regulaminach, w których moĪna równieĪ
regulowaü kwestiĊ ponoszenia w caáoĞci lub w czĊĞci kosztów i opáat
sądowych oraz opáat za czynnoĞci adwokackie.
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§ 45
1. Organ Związku przyznając ochronĊ prawną czáonkowi Związku kieruje siĊ
nastĊpującymi kryteriami:
a) charakterem sprawy,
b) ochroną interesów zainteresowanego,
c) stopniem zawinienia,
d) interesem Związku,
e) specyfiką zawodu policjanta,
f) zasadami wspóáĪycia spoáecznego.
2. OdmowĊ udzielenia ochrony prawnej organ Związku przedstawia
zainteresowanemu pisemnie wraz z uzasadnieniem.
3. Na decyzjĊ organu Związku w tym przedmiocie wnioskodawcy nie
przysáuguje Ğrodek odwoáawczy.

§ 46
Organ Związku po przyznaniu ochrony prawnej moĪe ją na kaĪdym etapie
postĊpowania cofnąü, a zainteresowanego poinformowaü o przyczynach.

§ 47
1. Organ Związku pozostawia zainteresowanemu dowolnoĞü w wyborze
peánomocnika procesowego, przy czym przed udzieleniem ochrony prawnej
zainteresowany winien poinformowaü ten organ o zamierzonej osobie
peánomocnika i przypuszczalnych kosztach.
2. Wydatki Związku na koszty i opáaty sądowe oraz opáaty za czynnoĞci
adwokackie ustala siĊ na podstawie aktualnych przepisów.

§ 48
ObjĊcie ochroną prawną zobowiązuje zainteresowanego do Ğcisáej
wspóápracy z organem Związku podczas postĊpowania.

§ 49
NiezaleĪny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów nie ingeruje w
spory pracowników, które dotyczą ich poprzedniego miejsca zatrudnienia innego
niĪ Policja.

ROZDZIAà IX
Majątek i fundusze Związku
§ 50
1. Majątek Związku stanowią nieruchomoĞci, ruchomoĞci, prawa, gotówka i
papiery wartoĞciowe.
2. Fundusze Związku tworzone są z:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

skáadek czáonkowskich i wpisowego,
darowizn, zapisów i dotacji,
dochodów z majątku Związku,
dziaáalnoĞci gospodarczej,
dziaáalnoĞci wydawniczej,
lokat bankowych.
3. Majątek i fundusze Związku sáuĪą realizacji i finansowaniu dziaáalnoĞci
statutowej.
4. Dysponentem majątku i funduszy Związku są jego organy w granicach
przysáugujących im uprawnieĔ.
5. Za wáaĞciwe dysponowanie i zarządzanie majątkiem oraz funduszami Związku
odpowiedzialnoĞü ponoszą osoby dziaáające z upowaĪnienia odpowiednich
organów Związku.
6. Do skáadania oĞwiadczeĔ woli w sprawach majątkowych uprawnieni
odpowiednio są: przewodniczący Zarządu Gáównego, przewodniczący zarządu
wojewódzkiego, przewodniczący zarządu terenowego oraz inne osoby
upowaĪnione przez ZG, zarząd wojewódzki lub zarząd terenowy w zakresie
przysáugujących im uprawnieĔ.
Do skáadania tych oĞwiadczeĔ wymagane jest dziaáanie áączne dwóch osób.
7. DziaáalnoĞü gospodarczą mogą prowadziü jednostki organizacyjne posiadające
osobowoĞü prawną.
8. W sprawach przekraczających zakres zwykáego zarządu wymagana jest
uchwaáa wáaĞciwego organu Związku. Zarząd majątkiem i funduszami
Związku nie moĪe naruszaü ogólnie obowiązujących przepisów finansowych.
9. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.
10. Wydatkowanie Ğrodków finansowych odbywa siĊ na podstawie budĪetów
obejmujących rok kalendarzowy.
11.Nadzór nad prawidáowym wykorzystaniem funduszu i majątku Związku
sprawują komisje rewizyjne.

§ 51
1. WysokoĞü wpisowego i skáadek czáonkowskich ustala kwotowo Zarząd
Gáówny, ustanawiając je dla emerytów i rencistów na poziomie 50% stawki
okreĞlonej dla policjantów.
2. Zmiany wysokoĞci skáadki czáonkowskiej ZG moĪe dokonywaü nie czĊĞciej
niĪ raz w roku, z dniem 1-go stycznia.
3. Ustala siĊ nastĊpujący procentowy podziaá skáadki pomiĊdzy Zarząd Gáówny,
zarządy wojewódzkie i szkolne oraz zarządy terenowe:
a) zarząd terenowy
- 70 %
b) zarząd wojewódzki - 15 %
c) Zarząd Gáówny
- 15 %
d) zarząd szkolny
- 85 %
4. Zarządy terenowe przekazują naleĪną czĊĞü skáadek czáonkowskich do
wáaĞciwego zarządu wojewódzkiego nie póĨniej niĪ do koĔca miesiąca,
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natomiast zarządy wojewódzkie przekazują Zarządowi Gáównemu naleĪną
czĊĞü skáadek czáonkowskich nie póĨniej niĪ do koĔca nastĊpnego miesiąca.

ROZDZIAà X
Przepisy koĔcowe
§ 52
Związek uĪywa oznak, barw i odznak organizacyjnych, sztandaru,
proporca i flag oraz pieczĊci zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

§ 53
W sprawach nieobjĊtych postanowieniami niniejszego Statutu lub
spornych decyzje podejmują uprawnione organy Związku.

§ 54
1. Rozwiązanie Związku nastĊpuje w drodze referendum, jeĞli opowie siĊ za tym
60 % czáonków Związku.
2. DecyzjĊ o przeprowadzeniu referendum w sprawie rozwiązania Związku
podejmuje krajowy zjazd delegatów, w obecnoĞci co najmniej 3/4 liczby
delegatów uprawnionych do gáosowania. Do waĪnoĞci uchwaáy o rozwiązaniu
Związku wymagana jest wiĊkszoĞü ¾ gáosów.
3. CzynnoĞci związanych z likwidacją Związku dokonuje komisja likwidacyjna
powoáana przez krajowy zjazd delegatów.
4. Sprawozdanie z dziaáalnoĞci tej komisji skáada siĊ w Sądzie Rejonowym dla m.
st. Warszawy.

§ 55
Na zasadach przewidzianych w ustawie kierownictwo sáuĪbowe zapewnia
pomieszczenia, urządzenia techniczne oraz inne Ğrodki do dziaáalnoĞci statutowej
Związku.

§ 56
NSZZ Policjantów zawiadamia niezwáocznie Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy o zmianach w Statucie.

§ 57
Po zarejestrowaniu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy zmian w Statucie
NSZZ Policjantów, uchwalonych na VIII Nadzwyczajnym ZjeĨdzie NSZZ
Policjantów, zmiany dotyczące zasad wyborczych obowiązują od daty rozpoczĊcia
kampanii sprawozdawczo-wyborczej, natomiast przepisy dotyczące organów
Związku obowiązują od daty ich wyboru.
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BARWA I ZNAK ZWIĄZKU, PIECZĉû NAGàÓWKOWA
1. Barwą Związku jest kolor munduru policyjnego (jasnogranatowyciemnoniebieski; nr tech. wg BAASF-1300).
2. Znak Związku stanowi równoboczny oĞmiokąt o wklĊsáych bokach, którego pole
centralne o niebieskiej barwie (policyjnej) zawiera srebrzyste litery drukowane
duĪe „NSZZP” w dwu ukoĞnych rzĊdach od prawej górnej krawĊdzi do lewej
dolnej krawĊdzi (górny rząd litery „NS” – w dolnym: „ZPP”). Pole to jest
otoczone czerwonym krĊgiem z srebrzystymi kropkami rozmieszczonymi na
przeciw kątów, z którymi áączy je osiem promieni srebrnych. PomiĊdzy nimi jest
po cztery pary promieni krótszych w ciągu malejąco-wzrastającym. Caákowita
wielkoĞü odznaki równa jest Ğrednicy wynoszącej 16 mm w tym: promieĔ dáugi
= 4 mm; kropka (szer. KrĊgu) = 1 mm; pole centralne, Ğrednica = 6 mm; dáugoĞü
par promieni odpowiednio = 3,5 – 3 – 2,5 – 2. Znak podlega ochronie prawnej i
jest zastrzeĪony w UrzĊdzie Patentowym RP za nr zgáoszenia: Z-102975.
3. FlagĊ Związku stanowi strona „B” proporca;
a) dopuszcza siĊ stosowanie formy uproszczonej bez peánej nazwy Związku i
koloru czerwonego – rozdzielnie lub áącznie
4. * Proporzec Związku stanowią dwa páaty páótna o wymiarach 80 x 95 cm
obszyte z trzech stron srebrnymi frĊdzlami o dáugoĞci 10 cm;
a) páat „A” stanowią barwy narodowe (flaga). Centralnie umieszczony jest
wizerunek oráa paĔstwowego okolony stylizowanym wieĔcem liĞci
dĊbowych w kolorze záotym przewiązanym w swej dolnej czĊĞci szarfą
koloru policyjnego. Orzeá jest srebrny, a koronĊ, dziób i szpony ma záote. Na
czerwonym polu pomiĊdzy krawĊdzią, a wieĔcem poziomo rozmieszczona
jest nazwa województwa z duĪych liter drukowanych w kolorze srebrnym w
mianowniku liczby pojedynczej (dotyczy KGP).
b) páat „B” stanowi barwa Związku. Centralnie umieszczony jest znak Związku
wg opisu z pkt. 2. Dookoáa páatu w odlegáoĞci 5 cm od krawĊdzi,
rozmieszczona jest peána nazwa Związku wykonana duĪymi, drukowanymi
literami koloru srebrnego w taki sposób, Īe w rogach górnych páatu jest
zaokrąglony, a wyraz „POLICJANTÓW” jest przy dolnej krawĊdzi.
c) drzewce proporca zwieĔczone jest oráem policyjnym z metalu koloru
srebrzystego.
5. ** Związek posiada trzystopniową odznakĊ honorową, której znakiem jest
oĞmioramienna gwiazda o oĞmiu 7 mm dáugoĞci promieniach, zawierających
miĊdzy sobą w porządku malejąco-wzrastającym po cztery pary krótszych, o
dáugoĞci odpowiednio: 6,5 – 6 – 5,5 – 5 mm. ZaleĪnie od stopnia odznaki,
promienie te są koloru brązowego – srebrnego – záotego. TarczĊ gwiazdy stanowi
koáo o Ğrednicy 15 mm podzielone poziomo Ğrednicą na póákola w barwach
narodowych (biaáa u góry, czerwona doáem). Na póákolu biaáym duĪe,
drukowane litery „NSZZ” w porządku poziomym. Na póákolu czerwonym,
równolegle do áuku, wyraz „POLICJANTÓW” z liter identycznego jak „NSZZ”
ksztaátu i wielkoĞci; litery koloru srebrnego. Tarcza w swym górnym áuku pola
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biaáego trzymana jest w záotych szponach stylizowanego srebrzystego oráa w
záotej koronie, z rozpostartymi skrzydáami tak, iĪ zasáania on sobą skierowany w
górĊ dáugi promieĔ gwiazdy i symetrycznie po cztery krótsze promienie. Znak
posiada caákowite wymiary zewnĊtrzne 45 x 30 mm.
a) miniaturĊ znaku stanowi trzykrotne pomniejszenie, bez barw narodowych, w
kolorze odpowiadającym stopniowi odznaki.
6. Związek uĪywa pieczĊci nagáówkowej w ksztaácie prostokątnym o treĞci:
„NiezaleĪny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów (Zarząd Gáówny /
Gáówna Komisja Rewizyjna ; Zarząd Wojewódzki / Wojewódzka Komisja
Rewizyjna; Zarząd Terenowy / Terenowa Komisja Rewizyjna w ...). Dopuszcza
siĊ stosowanie znaku Związku z lewej strony pieczĊci.
7. Postanowienia koĔcowe:
a) za produkcjĊ i rozpowszechnianie znaku Związku odpowiada Prezydium ZG
– uĪytkowanie znaku w celach handlowych wyáącznie za zgodą Prezydium
ZG
b) dotychczas uĪytkowany znak Związku – w róĪnych wersjach wzoru
podstawowego, przyjĊtego przez I Zjazd – przestaje obowiązywaü z dniem
08.XI.1991 r. i jako wzór znaku odznaki honorowej zastrzeĪoną staje siĊ jego
produkcja oraz rozpowszechnianie wyáącznie dla organów Związku
okreĞlonych Regulaminem.
c) proporce Związku wykonane przed dniem 31.XII.1991 r. pozostawia siĊ bez
zmian w uĪytkowaniu tych organizacji, które je posiadają
d) Organizacje Wojewódzkie pragnące posiadaü i uĪytkowaü proporzec po
wyĪej okreĞlonym terminie obowiązane są uzyskaü zgodĊ Prezydium
akceptowaną przez ZG.

UWAGI:
*. Celem dostosowania do obowiązującego stanu prawnego, przyjĊte uchwaáą
I Zjazdu NSZZP znak i proporzec, KKW w dniu 13.06.1991 r. zmieniáa
ustanawiając jednoczeĞnie odznakĊ honorową wg wzoru przyjĊtego przez
I Zjazd jako znak Związku
**. Po opracowaniu regulaminu oraz rejestracji (uzyskania zgody MSW oraz
Prezydenta RP) wprowadzony jako zastrzeĪony przez Związek w UrzĊdzie
Patentowym RP.
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Warszawa, 30 marca 2005 roku

REGULAMIN
przyznawania czáonkom Związku i innym osobom
ODZNAKI HONOROWEJ
przez Zarząd Gáówny NiezaleĪnego Samorządnego Związku Zawodowego
Policjantów
przyjĊty w dniu 30 marca 2005 roku uchwaáą nr 43/IV/2005 ze zmianą
wprowadzoną uchwaáą nr 70/IV/2005 ZG NSZZ Policjantów

§1
ODZNAKA HONOROWA moĪe byü przyznana czáonkowi NSZZ P oraz
osobie niebĊdącej czáonkiem NSZZ P za zasáugi stanowiące wkáad w
rozwijanie dziaáalnoĞci statutowej Związku i Ğrodowiska policyjnego, a w
szczególnoĞci za:
1) aktywnoĞü i osobiste zaangaĪowanie w realizacjĊ dziaáalnoĞci statutowej
Związku,
2) dáugoletni staĪ związkowy – czáonkom NSZZ P,
3) peánienie funkcji we wáadzach Związku na szczeblu koáa, organizacji
terenowej, szkolnej, wojewódzkiej i w Zarządzie Gáównym NSZZ P,
4) aktywnie wspierającym dziaáania NSZZ P, przeáoĪonym Policji,
5) finansowe wspieranie dziaáalnoĞci Związku, darczyĔcom,
6) aktywnie wspierającym dziaáania Związku, posáom, senatorom, organom
administracji rządowej.
§2
1. ODZNAKA HONOROWA dla czáonków Związku jest trzystopniowa :
a) brązowa – po 5 latach czáonkostwa,
b) srebrna – po 10 latach czáonkostwa,
c) záota – po 15 latach czáonkostwa,
d) przy przyznawaniu odznaki zachowuje siĊ kolejnoĞü w stopniach,
e) w wyjątkowych przypadkach moĪna przyznaü odznakĊ czáonkowi
Związku mimo, Īe nie speánia powyĪszych wymogów i z pominiĊciem
kolejnoĞci w stopniach,
f) odznaka tego samego stopnia moĪe byü przyznana tej samej osobie
jeden raz.
2. ODZNAKA HONOROWA dla osób niebĊdących czáonkami Związku ma
formĊ medalu.
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§3
ODZNAKA HONOROWA przyznawana jest uchwaáą Zarządu Gáównego NSZZ
Policjantów na wniosek Kapituáy ODZNAKI HONOROWEJ ZG NSZZ P lub w
szczególnych przypadkach Prezydium ZG NSZZ Policjantów.
§4
1. Kapituáa ODZNAKI HONOROWEJ ZG NSZZ P powoáywana jest
uchwaáą Zarządu Gáównego NSZZ Policjantów spoĞród czáonków
Związku w skáadzie 7-osobowym : 2 czáonków Prezydium ZG NSZZ P i
5 przedstawicieli zarządów wojewódzkich.
2. Kapituáa decyzjĊ o przyznaniu odznaki podejmuje zwykáą wiĊkszoĞcią
gáosów na pisemny wniosek wáaĞciwego zarządu NSZZ P, skierowany
do Kapituáy.
3. Kapituáa odbywa posiedzenia w zaleĪnoĞci od potrzeb, nie rzadziej niĪ
raz na póá roku, z których sporządza protokóá oraz rozpatruje wnioski o
przyznanie bądĨ nieprzyznanie ODZNAKI HONOROWEJ.
§5
Wniosek o przyznanie ODZNAKI HONOROWEJ powinien zawieraü :
1) nazwĊ wnioskodawcy,
2) nazwĊ adresata – Kapituáa ODZNAKI HONOROWEJ ZG NSZZ P,
3) imiĊ i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek,
4) funkcjĊ w Związku lub miejsce pracy,
5) informacjĊ dotyczącą stopnia ODZNAKI HONOROWEJ,
6) uzasadnienie wniosku ze wskazaniem konkretnych zasáug na rzecz
Związku.
§6
1. ODZNAKA HONOROWA wrĊczana jest w sposób uroczysty podczas
zjazdów Związku, konferencji wojewódzkich i terenowych, posiedzeĔ
ZG, ZW, ZS, ZT oraz na akademiach w związku ze ĝwiĊtem Policji.
2. ODZNAKA HONOROWA wraz z legitymacją wrĊczana jest przez
czáonka Prezydium Zarządu Gáównego NSZZ P lub inną upowaĪnioną
przez Prezydium osobĊ.
§7
1. Wzór legitymacji stanowi zaáącznik nr 1 do regulaminu.
2. Wzór wniosku o nadanie ODZNAKI HONOROWEJ stanowi zaáącznik
nr 2.
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§8
Ewidencja osób wyróĪnionych ODZNAKĄ HONOROWĄ jest prowadzona przez
Biuro Zarządu Gáównego NSZZ Policjantów w formie wykazu tych osób.
§9
W przypadku zgubienia lub zniszczenia ODZNAKI HONOROWEJ albo
legitymacji, na wniosek osoby wyróĪnionej, wydaje siĊ wtórniki.

Opis odznak NSZZ Policjantów
1 Odznaka “Záota” o Ğrednicy 50 mm, srebrzona oksydowana, z nakáadką, z
elementami záoconymi i emalią.
2 Odznaka “Srebrna” o Ğrednicy 50 mm, srebrzona oksydowana, z nakáadką, z
emalią.
3 Odznaka “Brązowa” o Ğrednicy 50 mm, srebrzona oksydowana, z nakáadką, z
elementami patynowanymi i emalią.
4 Odznaka “Honorowa” o Ğrednicy 50 mm, srebrzona oksydowana, z nakáadką, z
elementami záoconymi i emalią.
Modele i wzory odznak znajdują siĊ w Mennicy Polskiej w Warszawie przy ul.
Pereca 21.

Wzory odznak przyznawanych przez NSZZ P

Odznaka „Brązowa”

Odznaka „Srebrna”

Odznaka „Złota”
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Odznaka „Honorowa”

Zaáącznik nr 1
Wzór legitymacji
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Zaáącznik nr 2
WNIOSEK
O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ

Wnioskodawca:_____________________________________________________
(wpisaü nazwĊ ZG NSZZP, ZW, ZS, ZT)

__________________________________________________________________

Wnosimy o nadanie _________________________________ Odznaki Honorowej
(záota, srebrna, brązowa)

________________________________________________________________ za
(wpisaü komu: imiĊ, nazwisko z podaniem funkcji, tytuáu, nazwy firmy, stanowiska)

__________________________________________________________________
(wpisaü jeden z powodów okreĞlonych regulaminem)

UZASADNIENIE
__________________________________________________________________
(krótko opisaü motywy przyznania odznaki honorowej)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________
(pieczĊü i podpis Przewodniczącego ZG NSZZP, ZW, ZS, ZT)
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Decyzje Kapituáy ds. Odznaki Honorowej
przy Zarządzie Gáównym NSZZ Policjantów
1) Kapituáa ds. Odznaki Honorowej ZG NSZZP wnosi o nadanie Uchwaáą ZG
NSZZ Policjantów Odznaki Honorowej _______________________________
(záotej, srebrnej, brązowej)

__________________________________________________________________
(komu)
______________________________
(podpis Przewodniczącego Kapituáy)

2) Kapituáa ds. Odznaki Honorowej ZG NSZZP wnosi o nie nadanie Uchwaáą ZG
NSZZ Policjantów Odznaki Honorowej _______________________________
(záotej, srebrnej, brązowej)

__________________________________________________________________
(komu)
Z powodu _____________________________________________________________________
(wpisaü powód i krótko uzasadniü motywy negatywnej decyzji)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________
(podpis Przewodniczącego Kapituáy)

3) Decyzja Zarządu Gáównego NSZZ Policjantów Uchwaáą nr _______________
Zarząd Gáówny NSZZ Policjantów nadaje (komu)__________________________
_________________________________________________ OdznakĊ Honorową.
(záotą, srebrną, brązową)

_______________________________

PieczĊü i podpis Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów
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UMOWA
zawarta w dniu 15.02.2002 r. w Warszawie, pomiĊdzy:
Komendantem Gáównym Policji nadinspektorem Antonim Kowalczykiem,
zwanym dalej Stroną SáuĪbową, a Krajową Komisją Wykonawczą NSZZ
Policjantów, reprezentowaną przez:
Przewodniczącego KKW NSZZ Policjantów Antoniego DudĊ i I
Wiceprzewodniczącego Janusza ĝliwiĔskiego, zwaną dalej Stroną Związkową,
o nastĊpującej treĞci:

ROZDZIAà I
UĪyczenie pomieszczeĔ
§1
8. Strona SáuĪbowa zobowiązuje siĊ do bezpáatnego uĪyczenia Stronie Związkowej
pomieszczeĔ biurowych znajdujących siĊ w budynku Komendy Gáównej Policji
przy ul. Puáawskiej 148/150 w Warszawie, wraz z wyposaĪeniem technicznobiurowym.
9. Wskazanie pomieszczeĔ przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i ich
szczegóáowy stan techniczny, okreĞla protokóá zdawczo-odbiorczy stanowiący
zaáącznik do tej umowy.

§2
Strona SáuĪbowa uĪyczy Stronie Związkowej 4 (cztery) aparaty telefoniczne
przyáączone do centrali resortowej i umoĪliwiające áącznoĞü z jednostkami
organizacyjnymi Policji, jeden aparat telefoniczny przyáączony do centrali
miejskiej umoĪliwiający áącznoĞü z abonentami cywilnymi oraz fax przyáączony
do centrali resortowej z moĪliwoĞcią „wyjĞcia” do sieci cywilnej, za korzystanie z
których Strona Związkowa bĊdzie opáacaü abonament oraz rozmowy licznikowe
telefonu „miejskiego”, począwszy od dnia sporządzenia protokoáu zdawczoodbiorczego, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy.

§3
1. Strona Związkowa zobowiązuje siĊ do utrzymania przedmiotu umowy w
naleĪytym stanie technicznym oraz do przestrzegania przepisów ochrony
przeciwpoĪarowej.
2. Strona Związkowa oĞwiadcza, iĪ przedmiot umowy bĊdzie uĪywaü zgodnie z
jego przeznaczeniem i nie bĊdzie go oddawaü w uĪyczenie ani najem osobie
trzeciej.
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§4
Wszelkie naprawy sprzĊtu w czasie trwania umowy przeprowadzi na wáasny koszt
Strona Związkowa, która zwróci przedmiot uĪyczenia w stanie niepogorszonym.

ROZDZIAà II
§5
1. Strona SáuĪbowa zobowiązuje siĊ przeznaczyü na zakwaterowanie czáonków
wáadz KKW NSZZ Policjantów na czas kadencji trzy tymczasowe kwatery,
wyposaĪone w standardowy sprzĊt kwaterunkowy. Wykaz sprzĊtu dla kaĪdej z
kwater okreĞla protokóá zdawczo-odbiorczy.
2. Przekazanie tymczasowych kwater na rzecz funkcjonariuszy wskazanych przez
StronĊ Związkową nastąpi na podstawie indywidualnych decyzji
administracyjnych o przydziale oraz protokoáów zdawczo-odbiorczych.
3. Strona Związkowa zobowiązuje siĊ do ponoszenia kosztów zakwaterowania w
tymczasowych kwaterach oraz utrzymania ich w naleĪnym stanie technicznym,
dokonywania drobnych napraw a w razie opróĪnienia – zwrotu w stanie
niepogorszonym. Przez koszty zakwaterowania naleĪy rozumieü kaucjĊ, czynsz
najmu oraz opáaty za energiĊ elektryczną, energiĊ cieplną, gaz, wodĊ, za odbiór
nieczystoĞci staáych i páynnych, windĊ, antenĊ zbiorczą oraz domofon.

ROZDZIAà III
§6
Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, jednakĪe kaĪdej ze stron
przysáuguje prawo rozwiązania tej umowy, z zachowaniem trzymiesiĊcznego
okresu wypowiedzenia.

§7
Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaĪnoĞci.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, w odniesieniu do rozdziaáu I
stosuje siĊ przepisu Kodeksu cywilnego, a w odniesieniu do rozdziaáu II – nadto
ustawĊ z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji i wydane na jej podstawie przepisy
wykonawcze oraz ustawĊ z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego.
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§9
Ewentualne spory wynikające z zawartej umowy rozstrzygaü bĊdzie Sąd
Powszechny wáaĞciwy ze wzglĊdu na siedzibĊ Strony SáuĪbowej.

§ 10
UmowĊ sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Strona
SáuĪbowa otrzymuje trzy egzemplarze, natomiast jeden egzemplarz otrzymuje
Strona Związkowa.
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— NOTATKI —
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