
Krajowcy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Policji

S T A T U T

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POLICJI

P R E A M B U Ł A

Związek Zawodowy Pracowników Policji jako organizacja niezależna i samorządna został 
powołany w celu prowadzenia działalności w zakresie obrony godności ludzkiej, praw obywatelskich 
i pracowniczych wszystkich pracowników Policji i innych osób, którym przysługuje prawo 
przynależności i wstępowania do związków zawodowych oraz do realizacji potrzeb materialnych, 
społecznych i kulturalnych członków Związku.



Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Związek nosi nazwę: „Związek Zawodowy Pracowników Policji” (zwany dalej „Związek”).

2. Związek może używać skróconej nazwy „ZZPP”.

3. Związek jest samorządną organizacją, powołaną do reprezentowania, obrony praw 
i interesów zawodowych oraz socjalnych pracowników Policji.

4. Związek zrzesza na zasadach dobrowolności pracowników Policji, nie należących do innych 
związków zawodowych z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 niniejszego Statutu.

1) Statut -  Statut Związku Zawodowego Pracowników Policji.

2) Władze szczebla krajowego Związku -  Krajowy Zjazd Delegatów (KZD), Krajowa 
Konferencja Delegatów (KKD), Komisja Krajowa (KK), Krajowa Komisja Rewizyjna (KKR).

3) Władze szczebla wojewódzkiego Związku -

a) Konferencja: Zarządu Komendy Głównej Policji (KZKGP), Wojewódzka Delegatów 
(KWD), Stołeczna Delegatów (KSD), Zarządu Szkolnego (KZSZ);

b) Zarząd: Komendy Głównej Policji (ZKGP), Wojewódzki (ZW), Stołeczny (ZS), Szkolny 
(ZSZ);

c) Komisja Rewizyjna: Komendy Głównej Policji (KRKGP), Wojewódzka (WKR), Stołeczna 
(SKR), Szkolna (SZKR).

4) Władze szczebla terenowego Związku -  Walne zebranie członków Związku, Zarząd 
Terenowy (ZT).

5) Organizacją zakładową, w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych, jest: Zarząd 
Wojewódzki, Zarząd Komendy Głównej Policji, Zarząd Stołeczny, Zarząd Szkolny.

6) Pracownik Policji - osoba zatrudniona w jednostkach organizacyjnych Policji, a nie będąca 
funkcjonariuszem Policji.

7) Jednostkami organizacyjnymi Policji:

a) szczebla wojewódzkiego są: Komenda Główna Policji, Komendy Wojewódzkie Policji, 
Komenda Stołeczna Policji, Szkoły Policji;

b) szczebla terenowego są: Komendy powiatowe/rejonowe i miejskie Policji lub komórki 
organizacyjne komend wojewódzkich/stołecznej Policji.

1. Do związku mogą należeć:

1) pracownicy Policji;

2) pracownicy Centrum Usług Logistycznych (CUL);

3) emeryci i renciści -  byli pracownicy Policji i CUL;

4) pracownicy wykonujący pracę zarobkową w zakładach pracy* których organem 
założycielskim jest Komendant Policji określonego szczebla.

§ 2
Pod pojęciami użytymi w Statucie rozumieć należy:

§ 3
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2. Osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla Związku, a które nie mają uprawnień do 
zrzeszania się w nim, Komisja Krajowa w drodze uchwały może nadać członkostwo honorowe 
Związku.

§ 4

1. Związek w swej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, kierownictwa 
służbowego, organów administracji państwowej, samorządowej oraz organizacji politycznych 
i innych.

2. Związek w swojej działalności nie podlega nadzorowi i kontroli ze strony podmiotów wskazanych 
w ust. 1.

3. Organy państwowe, samorządu terytorialnego, pracodawcy i kierownictwo służbowe obowiązani 
są traktować Związek na równi z innymi Związkami Zawodowymi.

§ 5

Związek działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

§6
Siedzibą Związku jest miasto Katowice.

§ 7

1. Związek może na zasadach dobrowolności i równości współpracować z innymi organizacjami 
związkowymi.

2. Związek może przystępować do ogólnokrajowych i międzynarodowych zrzeszeń związkowych,
federacji i organizacji o pokrewnych celach i zadaniach.

3. Organizacje zakładowe szczebla wojewódzkiego mogą uczestniczyć w pracach organizacji,
o których mowa w ust. 2 po uzyskaniu zgody Komisji Krajowej.

4. Zgoda, o której jest mowa w ust. 3 nie jest wymagana w przypadku współpracy z organami
innych jednostek związkowych będących na tym samym szczeblu.

§8

1. Związek realizuje swoje cele i zadania określone niniejszym Statutem zgodnie z przepisami 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, innych ustaw oraz umów międzynarodowych, których stroną 
jest Rzeczpospolita Polska.

2. Organy Związku wszystkich szczebli działają na podstawie i w granicach prawa powszechnego, 
Statutu oraz prawa wewnątrzzwiązkowego.

3. Związek jest reprezentowany przez swoje Organy.

4. Związek Zawodowy oraz komisje określone w § 2 pkt 5 Statutu posiadają osobowość prawną.

§ 9
1. Gospodarka finansowa i świadczenia statutowe są jawne wobec organów Związku.

2. Zobowiązania majątkowe mogą zaciągać wyłącznie komisje Związku posiadające osobowość 
prawną.

3. Związek zawodowy w zakresie zobowiązań majątkowych reprezentowany jest przez 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Prezydium danej komisji związkowej działających 
łącznie.

H . J jU jO -'
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Rozdział II

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§10
1. Celami Związku są w szczególności:

1) Reprezentowanie i obrona praw oraz interesów pracowniczych, obywatelskich i socjalnych 
osób wymienionych w § 3 ust. 1 Statutu oraz ich rodzin.

2) Działanie na rzecz kształtowania etyki zawodowej, właściwych stosunków międzyludzkich, 
opartych na zasadach godności ludzkiej i współżycia społecznego.

3) Działanie na rzecz sprawiedliwych relacji społecznych i ekonomicznych w wymiarze 
lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

4) Współdziałanie z organizacjami związkowymi i organizacjami i ruchami społecznymi w kraju 
i za granicą na zasadach partnerskich.

5) Działanie na rzecz poprawy poziomu życia związkowców i ich rodzin, poprawy warunków 
pracy i jej bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka.

6) Podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy organizacji pracy i poprawy warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

7) Czuwanie nad przestrzeganiem prawa pracy.

8) Działanie na rzecz właściwego rozdziału świadczeń socjalno -  bytowych będących 
w dyspozycji jednostek organizacyjnych Policji.

9) Podejmowanie działań na rzecz ubezpieczania członków Związku.

10) Opiniowanie założeń i projektów ustaw, aktów wykonawczych i decyzji dotyczących spraw 
pracowników, emerytów, rencistów, osób bezrobotnych oraz ich rodzin.

2. Związek dąży do osiągnięcia celów między innymi przez:

1) Dokonywanie ocen warunków bytowych i kosztów utrzymania pracowników Policji i ich 
rodzin, emerytów i rencistów - byłych pracowników Policji oraz pracowników Centrum Usług 
Logistycznych, a także podejmowanie działań wynikających z ich oceny.

2) Udzielanie pomocy prawnej i materialnej członkom Związku w ramach posiadanych 
możliwości.

3) Współdziałanie z kierownictwem służbowym, organami państwowymi oraz samorządowymi 
w celu realizowania zadań Związku, w tym między innymi opieki zdrowotnej, lecznictwa 
uzdrowiskowego i rehabilitacyjnego.

4) Tworzenie i nadzorowanie kas zapomogowo -  pożyczkowych.

5) Udział w postępowaniach dyscyplinarnych w charakterze rzecznika interesów pracowników 
z prawem zapoznania się z materiałami postępowania.

6) Współdziałanie z kierownictwem służbowym w zakresie integracji środowiska policyjnego.

7) Inicjowanie i uzgadnianie z kierownictwem służbowym różnych form regulacji płac oraz 
przyznawania nagród i wyróżnień pracownikom Policji.

8) Współdziałanie z kierownictwem służbowym w zakresie organizacji wypoczynku 
pracowników i ich rodzin.

9) Inicjowanie i popieranie działań dotyczących podnoszenia kwalifikacji i adaptacji społeczno -  
zawodowej.
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10) Inicjowanie i popieranie działalności kulturalnej.

11) Kierowanie społeczną inspekcją pracy oraz współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy.



Rozdział III

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ZWIĄZKU Z MINISTREM WŁAŚCIWYM DO 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, KOMENDANTEM GŁÓWNYM 

POLICJI LUB INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI SZCZEBLA 

CENTRALNEGO ORAZ Z POSŁAMI I SENATORAMI

Organy Związku w kontaktach z Ministrem właściwym do spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Komendantem Głównym Policji lub innymi instytucjami i organizacjami szczebla centralnego oraz 
z posłami i senatorami przestrzegają następujących zasad postępowania:

1) Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wymienionymi powyżej podmiotami 
i instytucjami są wyłącznie organy szczebla krajowego: Komisja Krajowa oraz Prezydium 
Komisji Krajowej.

2) Organy szczebla wojewódzkiego są upoważnione do bezpośredniego kontaktowania się 
z wymienionymi podmiotami i instytucjami wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody 
Prezydium Komisji Krajowej.

1. W przypadku naruszenia praw lub interesów pracowniczych -  Związek podejmuje działania 
interwencyjne wobec kierownictwa służbowego, pracodawcy a w razie potrzeby w organach:

1) Wymiaru sprawiedliwości, w tym trybunałach i sądach.

2) Administracji publicznej.

3) Innych stosownych dla sprawy.

2. Jeżeli działania podjęte na podstawie § 12 ust. 1 nie przyniosą oczekiwanych efektów -  Związek 
może podejmować różne formy prowadzenia sporu na zasadach i w trybie określonym przez 
odrębne przepisy.

§11

§12
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Rozdział IV

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA i OBOWIĄZKI

§13
1. Członkostwo w Związku jest dobrowolne. Nabycie członkowstwa następuje:

1) Z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej przez władze Związku szczebla wojewódzkiego.

2) Na Zebraniu Założycielskim, na którym podjęto uchwałę o powstaniu organizacji związkowej 
i po wypełnieniu deklaracji członkowskiej.

2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Związku zainteresowanemu przysługuje 
prawo odwołania do Komisji Krajowej. Decyzja KK w tej sprawie ma charakter ostateczny, nie 
wymaga uzasadnienia i nie podlega zaskarżeniu.

3. Członek Związku nie może być jednocześnie członkiem innego związku zawodowego.

Członek Związku ma prawo:

1) Korzystania z pomocy Związku w obronie swych praw.

2) Uczestniczenia w ogólnych zebraniach określonego szczebla Związku.

3) Posiadania biernego i czynnego prawa wyborczego do wszystkich organów Związku.

4) Uczestniczenia w ustalaniu zadań dla członków Związku oraz podejmowania uchwały 
określonego szczebla Związku.

5) Korzystania, w uzasadnionych przypadkach, z pomocy prawnej i finansowej Związku 
-w  ramach posiadanych możliwości i zgodnie z przyjętymi zasadami odpowiednich organów 
Związku.

6) Posiadania dostępu do informacji o decyzjach i działaniach Związku.

7) Brania udziału w zebraniach, na których władze Związku podejmują decyzje dotyczące jego 
osoby.

8) Przeciwdziałania przejawom marnotrawstwa i naruszeń prawa pracy oraz ogólnie przyjętych 
zasad współżycia społecznego.

1. Członek Związku jest obowiązany:

1) Przestrzegać zapisów Statutu.

2) Wykonywać uchwały organów Związku.

3) Brać czynny udział w życiu Związku.

4) Uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek.

5) Systematycznie opłacać składkę członkowską w wysokości i terminie ustalonym przez 
organizację.

6) Swoją postawą etyczną i moralną godnie reprezentować Związek.

7) Przeciwdziałać przejawom marnotrawstwa i naruszeń prawa oraz ogólnie przyjętych zasad 
współżycia społecznego.

§14

§15
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8) Prowadzić wszelkie formy działalności zmierzającej do konsolidacji środowiska 
związkowego, zawodowego.

9) Być lojalnym wobec Związku.

2. Członek Związku rezygnujący z członkostwa w Związku winien powiadomić o tym organizację 
zakładową, która o tym fakcie informuje właściwy Zarząd Terenowy, do której należał członek 
oraz komórkę finansową właściwą do zaprzestania potrącania składek członkowskich.

§16

1. Członkostwo w Związku ustaje wskutek:

1) Dobrowolnego wystąpienia.

2) Śmierci.

3) Nieopłacenia składki członkowskiej przez okres trzech miesięcy.

4) Wydalenia ze Związku.

2. Członkowstwo w Związku ustaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu skazującego za 
przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.

3. Z chwilą ustania członkostwa wygasają wszelkie roszczenia wobec Związku.

§17
Członek Związku może zostać wydalony ze Związku gdy:

1) Narusza w sposób oczywisty zapisy Statutu.

2) Nie wykonuje uchwał i decyzji organów Związku.

3) Naraża dobre imię Związku i jego władz.

4) W sposób oczywisty postępuje niezgodnie z ogólnie 
społecznego.

przyjętymi zasadami współżycia

5) Uporczywie nie wykonuje obowiązków członkowskich.

6) Działa na szkodę Związku poprzez m.in. nielojalność 
zaufanie wyborców.

lub w inny sposób podważając

§18

1. Wydalenia członka Związku może dokonać:

1) Organizacja zakładowa, do której przynależy dany członek, przy obecności co najmniej 70% 
członków danego Zarządu, po wysłuchaniu zainteresowanego, w głosowaniu tajnym.

2) Komisja Krajowa.

2. Decyzja o wydaleniu członka Związku musi uzyskać poparcie co najmniej 70% kworum.

§19
W razie ustania członkostwa zgodnie z zapisem § 16 ust. 1 pkt 4 Statutu członek Związku ma prawo 
do odwołania się w ciągu 14 dni:

1) w  przypadku wydalenia przez organizację zakładową -  do Komisji Krajowej,

2) w przypadku wydalenia przez Komisję Krajową - do Krajowego Zjazdu Delegatów.



Rozdział V

OCHRONA PRAWNA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

§20

1. Członek Związku nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do Związku 
oraz pełnienia w nim funkcji z wyboru.

2. Ochrona prawna członków Związku wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§21

Członek Związku pełniący funkcję z wyboru w czasie trwania mandatu oraz w okresie 12 miesięcy 
po jego wygaśnięciu korzysta ze szczególnej ochrony przewidzianej w Kodeksie Pracy i w Ustawie 
o Związkach Zawodowych.



Rozdział VI

STRUKTURA I ORGANY ZWIĄZKU

§22

Struktura organizacyjna Związku jest trzystopniowa:

1) Na szczeblu krajowym - Komisja Krajowa -  reprezentująca wszystkich członków Związku.

2) Na szczeblu wojewódzkim:

a) Zarząd Wojewódzki/Stołeczny -  reprezentujący członków Związku w danym województwie;

b) Zarząd Szkolny -  reprezentujący członków Związku w danej Szkole Policji;

c) Zarząd Komendy Głównej Policji -  reprezentujący członków Związku z Komendy Głównej
Policji.

3) Na szczeblu terenowym - Zarząd Terenowy -  reprezentujący członków Związku zrzeszonych 
w danej Komendzie Miejskiej/Powiatowej/Rejonowej Policji lub w komórkach organizacyjnych 
Komend Wojewódzkich Policji/Stołecznej Policji.

§23

Kadencja organów Związku wszystkich szczebli trwa 5 (pięć) lat.

§24

1. Organami Związku są:

1) Na szczeblu krajowym:

a) Krajowy Zjazd Delegatów,

b) Krajowa Konferencja Delegatów,

c) Komisja Krajowa,

d) Prezydium Komisji Krajowej,

e) Krajowa Komisja Rewizyjna.

2) Na szczeblu wojewódzkim:

a) Konferencja:

- Zarządu Komendy Głównej Policji,

- Wojewódzka Delegatów,

- Stołeczna Delegatów,

- Zarządu Szkolnego;

b) Zarząd:

- Komendy Głównej Policji,

- Wojewódzki,

- Stołeczny,

- Szkolny;

c) Prezydium:

- Zarządu Komendy Głównej Policji,
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- Zarządu Wojewódzkiego,

- Zarządu Stołecznego,

- Zarządu Szkolnego;

d) Komisja Rewizyjna:

- Komendy Głównej Policji,

- Wojewódzka,

- Stołeczna,

- Szkolna.

3) Na szczeblu terenowym:

a) Walne Zebranie Członków Związku,

b) Zarząd Terenowy.

W okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami Delegatów działalnością Związku kieruje Komisja 
Krajowa poprzez Prezydium Komisji Krajowej. Odpowiednio pomiędzy Konferencjami 
działalnością organizacji szczebla wojewódzkiego kieruje Zarząd Wojewódzki poprzez 
Prezydium Zarządu.

Organy Związku:

1) Działają kolegialnie.

2) Są odpowiedzialne za realizację zadań statutowych i programowych zgodnie 
z kompetencjami.

3) Organy Związku mogą doraźnie w miarę potrzeb i celem zrealizowania określonego 
zadania powoływać zespoły, komisje i doradców.

Organy Związku konstytuują się na swoim pierwszym posiedzeniu.

Kadencja do pełnienia funkcji z wyboru wygasa przed jej upływem w przypadkach:

1) złożenia rezygnacji z funkcji,

2) odwołania z pełnienia funkcji,

3) niepełnienia funkcji bez uzasadnionej przyczyny przez okres przekraczający 12 miesięcy,

4) zawieszenia, wydalenia ze Związku,

5) ustania członkostwa w Związku,

6) śmierci.

Członek organu Związku wskazanego w § 24 ust. 1 może być odwołany lub zawieszony 
w czynnościach przez:

1) Organ, który go powołał.

2) Organ nadrzędny Związku.

Członka Prezydium Komisji Krajowej w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami Delegatów może 
zawiesić Komisja Krajowa przy wymaganym kworum 70% stanu KK oraz przy uzyskaniu co 
najmniej 70% głosów poparcia.

Odwołanie lub zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić, gdy członek organu 
Związku:

1) Narusza zapisy Statutu.

2) Nie wykonuje uchwał i decyzji organów Związku.

3) Naraża dobre imię Związku i jego władz.

§25
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4) W sposób oczywisty postępuje niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia 
społecznego.

5) Uporczywie nie wykonuje obowiązków członkowskich.

6) Działa na szkodę Związku poprzez m.in. nielojalność lub w inny sposób podważa zaufanie 
wyborców.

6. Przed podjęciem decyzji o odwołaniu bądź zawieszeniu można wysłuchać zainteresowanego.

7. Do odwołania lub zawieszenia, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu wymagana jest 
obecność 70% jego członków Krajowego Zjazdu Delegatów lub odpowiedniej Konferencji 
szczebla wojewódzkiego.

8. Po podjęciu decyzji o odwołaniu lub zawieszeniu należy bezzwłocznie pisemnie poinformować 
zainteresowanego z jednoczesną instrukcją trybu odwoławczego.

§26

1. Od decyzji o odwołaniu lub zawieszeniu -  członkowi organu Związku przysługuje prawo 
odwołania się w terminie 14 dni:

1) w przypadku, gdy jest to członek organu szczebla terenowego -  do Zarządu szczebla 
wojewódzkiego,

2) w przypadku, gdy jest to członek organu szczebla wojewódzkiego -  do Komisji Krajowej,

3) w przypadku, gdy jest to członek Komisji Krajowej -  do Krajowego Zjazdu Delegatów.

2. Decyzja Krajowego Zjazdu Delegatów jest ostateczna.

§27

1. W miejsce członka organu Związku, którego mandat wygasł wskutek okoliczności określonych 
w § 25 ust. 2 Statutu, może wejść kolejna osoba z listy wyborczej.

2. Decyzje określoną w ust. 1 w głosowaniu jawnym podejmuje organ, z którego ubył członek.

3. Jeżeli liczba członków danego organu Związku zmniejszy się do stanu uniemożliwiającego lub 
znacznie utrudniającego funkcjonowanie organu, przeprowadza się wybory uzupełniające.

4. Jeżeli liczba wprowadzonych członków przekroczy 1/2 wszystkich członków danego organu 
Związku należy przeprowadzić nowe wybory.

§28

1. Organy Związku podejmują decyzje w formie uchwał na zasadach wskazanych 
postanowieniami niniejszego Statutu.

2. W przypadku złożenia wniosku o głosowanie tajne, głosowanie takie zarządza się, jeśli wniosek 
uzyskał poparcie więcej niż połowy członków danego organu Związku obecnych na 
posiedzeniu.

§29

1. Pracami organów Związku kierują Przewodniczący.

2. Przewodniczący jest uprawniony do:

1) Reprezentowania Związku z zakresie uprawnień wynikających z zapisu § 38, § 42 ust. 7 
oraz § 45 ust. 10 Statutu.

2) Podejmowania decyzji w sprawach niecierpiących zwłoki.
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Przewodniczący organu Związku nie może pełnić funkcji przewodniczącego w innym organie 
Związku tego samego szczebla.

§30

1. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:

1) delegaci wybrani przez Konferencje określone w § 24 ust. 1 pkt 2 lit. a;

2) ustępujące Prezydium Komisji Krajowej;

3) ustępująca Krajowa Komisja Rewizyjna.

2. W Zjeździe bez prawa głosu mogą brać udział zaproszeni goście.

1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku, zwoływany co 5 (pięć) lat przez 
Komisję Krajową.

2. Decyzje podjęte na Krajowym Zjeździe Delegatów są ostateczne. Krajowy Zjazd delegatów to 
najwyższa instancja Związku.

3. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1) Uchwalanie: Statutu, programu i zasad działania Związku, dokumentów programowych oraz 
zmian do nich.

2) Wybieranie osób wchodzących w skład organów Związku:

a) Przewodniczącego Komisji Krajowej.

b) Trzech Wiceprzewodniczących Komisji Krajowej.

c) Dwóch członków Komisji Krajowej (Sekretarza i Skarbnika).

d) Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej.

e) Dwóch członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.

3) Ocenianie realizacji programu działania Związku oraz rozpatrywania i zatwierdzania 
sprawozdania z działalności, w tym finansowej, ustępującemu Prezydium Komisji Krajowej 
i Krajowej Komisji Rewizyjnej.

4) Zatwierdzanie decyzji Komisji Krajowej.

5) Wyznaczanie kierunków działalności na nową kadencję.

4. Krajowe Zjazdy Delegatów dzielą się na:

1) Sprawozdawczo-Wyborcze.

2) Nadzwyczajne.

5. Krajowy Zjazd Delegatów:

1) Sprawozdawczo-Wyborczy odbywa się co 5 lat i zwołuje go Komisja Krajowa.

2) Nadzwyczajny może być zwołany w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty złożenia 
prawidłowych wniosków:

a) Z inicjatywy Komisji Krajowej na wniosek co najmniej 70% jej członków i przy obecności 
co najmniej 70% członków Komisji Krajowej.

b) Na uzasadniony wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Krajowy Zjazd Delegatów

§31

§32
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Zjazd, jego decyzje i uchwały są ważne jeżeli liczba delegatów jest nie mniejsza niż 70% 
ogólnej liczby przyznanych mandatów.

W przypadku nie uzyskania kworum określonego w ust. 1 ogłasza się drugą turę Zjazdu 
w terminie do 30 dni od pierwszego terminu Zjazdu.

Prawomocne uchwały Zjazdu wymagają dla ważności obecności ponad 50% ogólnej liczby 
delegatów.

W przypadku braku podczas głosowania dostatecznej liczby delegatów określonej w ust. 3, 
Przewodniczący Zjazdu ustala kolejną turę głosowania za co najmniej 30 minut. Uchwały w tej 
turze głosowania podejmowane są zwykłą większością głosów, bez wymaganego kworum.

Krajowa Konferencja Delegatów 

§34

Komisja Krajowa może zwołać w połowie kadencji sprawozdawczą Krajową Konferencję 
Delegatów.

Uczestniczą w niej Delegaci, którzy posiadają ważny mandat delegata na Krajowy Zjazd 
Delegatów.

Krajowa Konferencja Delegatów:

1) Ocenia dotychczasowe działania Prezydium Komisji Krajowej.

2) Ocenia realizację wykonania Uchwał Zjazdowych.

3) Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Komisji Krajowej.

4) Rozpatruje sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej.

5) Wyznacza wytyczne do dalszej działalności organów Związku.

6) Podejmuje uchwały w sprawach bieżących i kadrowych Związku.

Komisja Krajowa 

§35

Najwyższym organem Związku w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów jest Komisja 
Krajowa.

Komisję Krajową stanowią:

1) Prezydium Komisji Krajowej:

a) Przewodniczący KK,

b) Trzech Wiceprzewodniczących KK,

c) Sekretarz KK,

d) Skarbnik KK.

2) Przewodniczący Zarządów określonych w § 24 ust. 1 pkt 2 lit. b Statutu.

3) Członkowie KK, którzy zostali wybrani w poszczególnych Zarządach określonych w § 24 ust. 
1 pkt 2 lit. b Statutu -  według zasady:

a) 1 mandat dla Zarządu liczącego do 100 członków,

b) 2 mandaty dla Zarządu liczącego do 200 członków,
14
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3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9.

10 . 

11 .

12 .

13.

14.

15.

16.

c) 3 mandaty dla Zarządu liczącego do 300 członków,

d) 4 mandaty dla Zarządu liczącego do 400 członków i analogicznie powyżej.

Liczbę członków Komisji Krajowej dla poszczególnych Zarządów ustala Komisja Krajowa na 
swym ostatnim posiedzeniu w danym roku kalendarzowym i jest ona obowiązująca przez 
następny rok.

Komisja Krajowa działa na podstawie Statutu i swego regulaminu w celu realizacji zadań 
określonych w Statucie, uchwałach Zjazdu i własnych, a w szczególności:

1) Kieruje działalnością Związku.

2) Reprezentuje Związek wobec władz i organów administracji państwowej, centralnych władz 

Policji a także innych organizacji i instytucji.

3) Zwołuje Zjazdy i ustala liczbę delegatów.

4) Wnioskuje o odwołanie członków Prezydium.

5) Zatwierdza decyzje Prezydium Komisji Krajowej.

6) Rozpoznaje odwołania od uchwał Zarządów określonych w § 24 ust. 1 pkt 2 lit. b Statutu.

7) Rozporządza i zarządza majątkiem Związku.

8) Uchwala budżet Związku.

9) Ustala wysokość odpisu składek od Zarządów na rzecz Komisji Krajowej.

10) Uchwala regulaminy i ordynacje wyborcze, z wyłączeniem:

a) Regulaminu obrad i ordynacji wyborczej Krajowego Zjazdu Delegatów,

b) Regulaminu obrad Komisji Krajowej,

c) Regulaminu obrad Krajowej Komisji Rewizyjnej.

11) W ramach obowiązujących przepisów:

a) Zawiera i wypowiada zbiorowe układy pracy.

b) Występuje z inicjatywami wobec strony służbowej w celu opracowań normatywnych.

c) Nadzoruje i koordynuje pracę Społecznej Inspekcji Pracy.

Na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej uchyla uchwały organów Związku niezgodne ze 
Statutem i regulaminami.

Zatwierdza regulaminy działań i ordynacje wyborcze organów Związku niższego szczebla.

Ustala termin przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej Związku w Komendzie 
Głównej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, w Województwach i Szkołach Policji.

Podejmuje decyzje we wszystkich sprawach wynikających z jej roli, zadań i uprawnień, a także 
w sprawach form protestu - zgodnie z obowiązującym prawem.

Decyduje o przeprowadzeniu ogólnozwiązkowych referendum i sondaży.

Odbywa swe posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Składa sprawozdanie ze swej działalności na Zjeździe Krajowym lub Krajowej Konferencji 
Delegatów.

Organizuje szkolenia dla członków Związku.

Przestrzega zasad współżycia społecznego, solidarności związkowej, a także dba o dobre imię 
Związku.

Realizuje zalecenia Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Może uhonorować dyplomem uznania, nagrodą rzeczową lub inną wyróżniającego się członka 
Związku.

Podejmuje uchwały w sprawach nieobjętych Statutem, a dotyczących działalności Związku 
każdego szczebla.
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Komisja Krajowa swe uchwały i decyzje podejmuje zwykłą większością głosów na posiedzeniach 
przy kworum wynoszącym co najmniej 50% stanu KK.

§36

Prezydium Komisji Krajowej:

1) Skład Prezydium stanowią: Przewodniczący KK, trzech Wiceprzewodniczących KK i dwóch 
członków (Sekretarz i Skarbnik).

2) Odpowiada za wykonanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, Komisji Krajowej i zaleceń 
Krajowej Komisji Rewizyjnej.

3) Koordynuje, bilansuje i prowadzi sprawozdawczość z działalności Związku -  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

4) Wykonuje czynności należące do zakresu KK wymienione w § 35 ust. 4 pkt 1 oraz opracowuje
regulaminy działań i ordynacje wyborcze organów Związku określonych w § 24 ust. 1 pkt. 2 i 3.

5) Kieruje bieżącą działalnością Związku pomiędzy posiedzeniami Komisji Krajowej.

6) Decyzje podjęte przez Prezydium podlegają zatwierdzeniu przez Komisję Krajową.

7) Decyzje Prezydium, które nie uzyskają akceptacji Komisji Krajowej podlegają
natychmiastowemu wycofaniu.

8) Decyzje podejmuje kolegialnie przy obecności co najmniej 50% jego składu zwykłą większością 
głosów.

9) Rozpatruje decyzje podjęte przez Przewodniczącego w ramach uprawnień zgodnych
z zapisem § 29 ust. 2.

§38
Przewodniczący KK kieruje pracami Komisji Krajowej i jej Prezydium oraz reprezentuje Związek
i Prezydium KK wobec organów władzy państwowej, ustawodawczej i resortowej.

1. Konferencja zatwierdza sprawozdanie:

1) Zarządu określonego w § 24 ust. 1 pkt 2 lit b Statutu,

2) Komisji Rewizyjnej odpowiedniego szczebla określonej w § 24 ust. 1 pkt 2 lit d Statutu.

2. Wybiera władze związku:

1) Przewodniczącego Zarządu odpowiedniego szczebla.

2) Trzech Wiceprzewodniczących Zarządu odpowiedniego szczebla.

3) Dwóch członków (Sekretarz i Skarbnik).

4) Komisję Rewizyjną odpowiedniego szczebla.

Prezydium Komisji Krajowej

§37

Konferencje

§39
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5) Delegatów na Zjazd Krajowy.

Uchwala lub zatwierdza wytyczne działania Zarządu odpowiedniego szczebla.

Wojewódzka i Stołeczna Konferencja Delegatów jest instancją odwoławczą dla członków 
i organów Związku niższego szczebla.

W Wojewódzkiej, Stołecznej Konferencji Delegatów biorą udział członkowie Związku, którzy 
otrzymali mandat delegata na Walnym Zebraniu Zarządu Terenowego, ustępujące Prezydium 
Zarządu Wojewódzkiego/Stołecznego, Wojewódzka/Stołeczna Komisja Rewizyjna.

W Konferencji Zarządu Komendy Głównej Policji i Zarządu Szkolnego biorą udział członkowie 
danego Zarządu.

Prawomocne uchwały Zarządu wymagają dla ważności obecności ponad 50% ogólnej liczby 
delegatów.

W przypadku braku podczas głosowania dostatecznej liczby delegatów określonej w ust. 7, 
Przewodniczący Zarządu ustala kolejną turę głosowania za co najmniej 30 minut. Uchwały w tej 
turze głosowania podejmowane są zwykłą większością głosów, bez wymaganego kworum.

Zarządy szczebla wojewódzkiego

§40

Zarząd Komendy Głównej Policji, Wojewódzki, Stołeczny i Szkolny stanowią:

1) Przewodniczący Zarządu odpowiedniego szczebla.

2) Trzech Wiceprzewodniczących Zarządu odpowiedniego szczebla.

3) Dwóch członków (Sekretarz i Skarbnik).

4) W przypadku Zarządu Wojewódzkiego i Stołecznego przewodniczący Zarządów 
Terenowych.

5) W przypadku Zarządu Komendy Głównej Policji i Szkolnego członkowie danego Zarządu.

Do zadań Zarządu odpowiedniego szczebla należy:

1) Udzielanie pomocy wszystkim członkom Zarządu, a w przypadku Zarządu Wojewódzkiego 
i Stołecznego również organom niższego szczebla w rozwiązywaniu problemów 
przekraczających ich możliwości.

2) Realizowanie uchwał i wytycznych Krajowego Zjazdu Delegatów, Komisji Krajowej.

3) Udzielanie zastępstwa prawnego w sporach z kierownictwem służbowym członków Zarządu, 
a w przypadku Zarządu Wojewódzkiego i Stołecznego również organów niższego szczebla.

4) Propagowanie idei związkowych, prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej dla 
aktywu związkowego.

Zarząd na zasadach partnerskich współpracuje z innymi związkami i organizacjami społecznymi 
w ramach danego województwa.

Zarząd uchwala roczne plany pracy i budżetu oraz wysokość składki członkowskiej.

Zarządy Wojewódzkie i Stołeczny są instancją odwoławczą w stosunku do podległych im 
Zarządów Terenowych.

Zarząd Nadzoruje pracę Społecznej Inspekcji Pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zarząd wyraża zgodę na piśmie między innymi 
w następujących sprawach pracowniczych:

1) Zwalniania, dyscyplinowania, wynagradzania i awansowania pracowników.

2) Ustalania regulaminów: pracy oraz nagradzania i premiowania.

3) Warunków BHP.
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4) Stosowania kar i wyróżnień.

8. Współdecyduje w sprawach działalności Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych między 
innymi poprzez:

1) Uzgadnianie zapisów regulaminowych.

2) Uzgadnianie planów finansowych.

3) Uzgadnianie przyznawanych świadczeń.

9. Zarządy Wojewódzkie i Stołeczny zgodnie z ordynacją wyborczą przyznają mandaty delegatów 
na Konferencję Delegatów odpowiedniego szczebla.

10. Zarząd zwołuje Konferencję odpowiedniego szczebla.

11. Zarząd podejmuje decyzje i uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy swych członków.

12. W  przypadku braku podczas głosowania dostatecznej liczby delegatów określonej w ust. 11,
Przewodniczący Zarządu ustala kolejną turę głosowania za co najmniej 30 minut. Uchwały w tej 
turze głosowania podejmowane są zwykłą większością głosów, bez wymaganego kworum.

13. Zarząd odpowiedniego szczebla swe posiedzenia odbywa w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż 
dwa razy w roku.

14. Dla właściwego informowania członków Związku Zarząd może publikować Biuletyn Informacyjny.

15. Wybiera spośród swojego składu członków Komisji Krajowej.

16. Wyróżniającego się członka organu Związku odpowiedniego szczebla może uhonorować 
dyplomem uznania, nagrodą rzeczową lub inną.

17. Desygnuje przedstawicieli Związku do składów zespołów i komisji.

Na uzasadniony wniosek Zarząd Wojewódzki, Stołeczny może scedować wybrane uprawnienia 
wnioskującemu Zarządowi Terenowemu.

1. Prezydium Zarządu odpowiedniego szczebla stanowią:

1) Przewodniczący.

2) Trzech Wiceprzewodniczących.

3) Sekretarz.

4) Skarbnik.

2. Do zadań Prezydium należy między innymi:

1) Kierowanie bieżącą pracą Zarządu.

2) Prowadzenie ewidencji członków i wydawanie legitymacji.

3) Realizacja zadań Zarządu ujętych w § 40 ust. 3, ust. 9 - 1 1  Statutu.

3. Prezydium rozporządza i zarządza majątkiem Zarządu.

4. Decyzje Prezydium podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd odpowiedniego szczebla.

5. Nie zatwierdzone przez Zarząd decyzje obligują Prezydium do ich uchylenia.

6. Prezydium swe decyzje podejmuje kolegialnie przy obecności co najmniej 50% jego składu 
zwykłą większością głosów.

7. Zarządem odpowiedniego szczebla i ich Prezydium kieruje Przewodniczący Zarządu, który 
reprezentuje Zarząd wobec organów władzy państwowej, samorządowej i resortowej do 
odpowiedniego szczebla.

§41

§42
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8. Prezydium rozpatruje decyzje podjęte przez Przewodniczącego w ramach uprawnień zgodnych 
z zapisem § 29 ust. 2.

§43

W wypadku zaistnienia przesłanek do likwidacji Zarządu Terenowego, Zarząd Wojewódzki lub 
Stołeczny:

1) Określa termin rozwiązania Zarządu Terenowego.

2) Ustala przeznaczenie mienia będącego w dyspozycji tego Zarządu Terenowego.

3) Przejmuje i odpowiednio zabezpiecza dokumentację.

1. W Walnym Zebraniu organizacji terenowej mogą brać udział wszyscy członkowie tej organizacji.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) Ustalanie programu działania oraz wytycznych działalności Zarządu Terenowego.

2) Uchylanie uchwał Zarządu Terenowego niezgodnych z prawem lub Statutem.

3) Wybieranie władz Zarządu Terenowego i delegatów na Konferencje Wojewódzką lub 
Stołeczną.

4) Zawieszanie i odwoływanie Zarządów Terenowych.

3. Walne Zebranie swoje uchwały podejmuje zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy uprawnionych członków.

4. W przypadku braku podczas głosowania dostatecznej liczby delegatów określonej w ust. 3, 
Przewodniczący Walnego Zebranie ustala kolejną turę głosowania za co najmniej 30 minut. 
Uchwały w tej turze głosowania podejmowane są zwykłą większością głosów, bez wymaganego 
kworum.

1. Zarząd Terenowy stanowią:

1) Prezydium Zarządu Terenowego:

a) Przewodniczący.

b) Wiceprzewodniczący.

c) Sekretarz.

2) Członkowie danego Zarządu Terenowego.

2. ZT reprezentuje członków Związku wobec kierownictwa jednostki.

3. ZT wnioskuje do Walnego Zebrania o odwołanie członka Zarządu Terenowego.

4. ZT zgodnie z przepisami prawa uczestniczy między innymi przy:

1) Ustalaniu zasad premiowania.

2) Konsultacjach płacowych.

Walne Zebranie Członków Organizacji Terenowej

§44

Zarząd Terenowy Związku

§45
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3) Rozdziale świadczeń socjalnych.

4) Rozporządzaniu majątkiem będącym w jego dyspozycji.

5. Zarząd Terenowy ściśle współpracuje z odpowiednim Zarządem wyższego szczebla.

6. Zarząd wykonuje określone zadania, wskazane przez odpowiedni Zarząd wyższego szczebla na 
mocy § 41 niniejszego Statutu.

7. Zarząd Terenowy swe posiedzenia odbywa w miarę potrzeb lecz bezwzględnie po każdym 
posiedzeniu odpowiedniego Zarządu wyższego szczebla.

8. Zarząd realizuje uchwały i wytyczne Zarządu Wojewódzkiego i Stołecznego.

9. Zarząd współpracuje z kierownictwem jednostki w zakresie spraw płacowych, pracowniczych, 
zawodowych i BHP.

10. Pracami Zarządu Terenowego kieruje Przewodniczący Zarządu, który reprezentuje Zarząd przed 
kierownictwem służbowym jednostki organizacyjnej Policji i władzą samorządową stopnia 
powiatowego.

1. Kontrolę działalności merytorycznej i finansowej oraz majątkowej Związku pod kątem zgodności 
z zapisami Statutu i podjętymi Uchwałami sprawują Komisje Rewizyjne.

2. Organy Związku wszystkich szczebli są zobowiązane rozpatrywać i realizować zalecenia Komisji 
Rewizyjnych.

3. Komisje Rewizyjne składają sprawozdania ze swej działalności przed organami, które je wybrały.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnych nie mogą być jednocześnie w składzie Prezydium organu 
Związku tego samego szczebla oraz Przewodniczącymi i Skarbnikami organu Związku niższego 
szczebla.

5. Komisje Rewizyjne mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach organów 
Związku odpowiedniego stopnia.

6. Do członków Komisji Rewizyjnych stosuje się odpowiednio § 28 Statutu.

1. Krajową Komisję Rewizyjną stanowią:

1) Przewodniczący.

2) Dwóch członków.

2. KKR spośród swoich członków wybiera Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3. Do zadań KKR należy kontrolowanie działalności organu związku każdego szczebla.

4. Przeprowadzane kontrole mogą być doraźne lub planowane.

5. Krajowa Komisja Rewizyjna ma między innymi prawo:

1) Wnioskowania do Komisji Krajowej o zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego.

2) Wnioskowania do Prezydium KK o zwołanie Nadzwyczajnego Posiedzenia KK.

Komisje Rewizyjne

§46

Krajowa Komisja Rewizyjna

§47
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6. Szczegółowe zasady działania Krajowej Komisji Rewizyjnej określa jej regulamin ustalony przez 
Krajowy Zjazd Delegatów.

7. Krajowa Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej dwóch członków.

1. Komisję Rewizyjną Komendy Głównej Policji, Wojewódzką, Stołeczną, Szkolną stanowią:

1) Przewodniczący.

2) Dwóch członków.

2. Komisja spośród siebie wybiera Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej Komendy Głównej Policji, Wojewódzkiej, Stołecznej i Szkolnej 
naieży:

1) Kontrola działalności Zarządu odpowiedniego szczebla i ich Prezydium.

2) W przypadku Komisji Rewizyjnych Wojewódzkich i Stołecznej - kontrola działalności 
Zarządów Terenowych.

4. Komisja Rewizyjna Komendy Głównej Policji, Wojewódzka, Stołeczna i Szkolna ma prawo:

1) Wnioskowania do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnej Konferencji Delegatów.

2) Wnioskowania do Prezydium o zwołanie Nadzwyczajnego Posiedzenia Zarządu.

5. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin ustalony przez Komisję 
Krajową.

Komisja Rewizyjna:
Komendy Głównej Policji, Wojewódzka, Stołeczna, Szkolna

§48
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Rozdział VII

ZASADY ZEBRAŃ ZAŁOŻYCIELSKICH

§49
1. Zebrania Założycielskie zwołuje się w celu utworzenia organizacji zakładowej Związku 

Zawodowego Pracowników Policji.

2. Zebranie Założycielskie może być zorganizowane z inicjatywy grupy pracowników tworzącej 
Komitet Założycielski lub z inicjatywy Komisji Krajowej.

3. Komitet Założycielski składa się z minimum 10 osób zatrudnionych u danego pracodawcy.

4. W Zebraniu Założycielskim biorą udział:

1) Komitet Założycielski, jeżeli zebranie organizowane jest z jego inicjatywy.

2) Pracownicy deklarujący przystąpienie do Związku.

3) Przedstawiciele Komisji Krajowej.

5. Na Zebraniu Założycielskim osoby deklarujące przystąpienie do Związku podpisują listę 
obecności, wypełniają deklarację członkowską wraz ze zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby Związku oraz zgodę na potrącanie składek członkowskich.

6. Na Zebraniu Założycielskim podejmuje się uchwałę o powstaniu organizacji zakładowej.

7. Po podjęciu uchwały o powstaniu organizacji zakładowej uczestnicy zebrania przystępują do 
wyboru władz Zarządu.

22



Rozdział VIII

ZASADY GŁOSOWAŃ

§50

1. Organy Związku podejmują uchwały zwykłą większością w głosowaniu jawnym.

2. W sprawach personalnych głosowanie jest tajne za wyjątkiem:

1) Przyjmowania rezygnacji.

2) Wyboru do pełnienia funkcji niewchodzących w skład organów Związku.

§51

Przy zmianie nazwy Statutu Związku wymagana jest obecność co najmniej 70% wszystkich 
uprawnionych delegatów.

§52

1. Wybory do wszystkich organów Związku odbywają się na podstawie ordynacji wyborczych.

2. Szczegółowe warunki i zasady głosowań regulują regulaminy obrad uchwalone przez Komisję 
Krajową (za wyjątkiem regulaminu Krajowego Zjazdu Delegatów, Komisji Krajowej i Krajowej 
Komisji Rewizyjnej, które muszą być uchwalone tylko przez sam Zjazd).



Rozdział IX

FUNDUSZE I MAJĄTEK ZWIĄZKU

§53
1. Majątek Związku stanowią: ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe, środki finansowe.

2. Fundusze Związku powstają:

1) Ze składek członkowskich, których wysokość ustalają Organy Związku ujęte w § 35 ust. 4 
pkt 8 i § 40 ust. 5 Statutu.

2) Z wpływów z działalności gospodarczej.

3) Z dotacji, darowizn i subwencji.

4) Ze środków uzyskanych na podstawie umów o współpracy.

5) Z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej.

3. Środki uzyskane na podstawie ust. 2, za wyłączeniem pkt 1, mogą być wykorzystane przez 
Zarząd, który je pozyskał.

4. Podstawą działalności finansowej organów Związku jest ich budżet obejmujący wszystkie środki 
będące w dyspozycji tych organów.

5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku nie może być sprzeczne z obowiązującymi 
przepisami prawa.
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Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§54

Interpretacja postanowień Statutu należy do Krajowego Zjazdu Delegatów, a w okresie między 
Zjazdami do Komisji Krajowej w porozumieniu z Krajową Komisją Rewizyjną.

§55
Znak Związku stanowi czerwony kontur Polski z wpisaną wewnątrz ciemno-niebieską, 
równoramienną gwiazdą gwardyjską. We wnętrzu gwiazdy na czerwonym tle widnieje koło 
zawierające białe, duże litery drukowane, pisane czcionką ARIAL pochyloną w prawą stronę: 
„ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI”. Napis rozmieszczony jest w czterech 
rzędach, po jednym wyrazie w każdym wersie.

2. Biała flaga Związku o wymiarach: wysokości 75 cm i długości 115 cm
z centralnie umiejscowionym znakiem Związku.

3. Znak podlega ochronie prawnej.

§56
1. Komisja Krajowa posługuje się pieczęcią prostokątną o treści:

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI 

KOMISJA KRAJOWA 

Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

2. Zarząd Wojewódzki posługuje się pieczęcią prostokątną o treści:

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI 

.............................ZARZĄD WOJEWÓDZKI W /W E ..................

3. Zarząd Stołeczny posługuje się pieczęcią prostokątną o treści:

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI 

ZARZĄD STOŁECZNY


