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ZASADY ETYKI NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POLICJI
Pracownicy Policji wierni oraz świadomi swoich praw i obowiązków kierują się
wartościami, które kształtują poniższe zasady etyki, zobowiązują się do
poszanowania ich reguł w trosce o dobre imię Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Pracowników Policji

§1
Zasady etyki Pracowników Policji zrzeszonych w Niezależnym Samorządny Związku
Zawodowym Pracowników Policji wynikają z ogólnych wartości i norm moralnych.
Obowiązkiem członków Związku jest przestrzeganie zasad etyki Związku.
§2
W sytuacjach nieuregulowanych przepisami prawa lub nieujętych w niniejszych zasadach
etyki członek Związku powinien kierować się zasadami współżycia społecznego
i postępować tak, aby jego działania mogły być przykładem praworządności i prowadziły
do pogłębiania społecznego zaufania do Związku.
§3
Członkowie Związku powinni wykonywać czynności zgodnie z prawem, zasadami etyki,
dobrymi obyczajami, według swojej najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością,
rzetelnością i szacunkiem.
§4
Członkowie Związku we wszystkich swoich działaniach mają obowiązek poszanowania
godności ludzkiej.
§5
Członek Związku powinien przestrzegać zasad poprawnego zachowania, kultury
osobistej, dbać o schludny wygląd oraz zachować umiar i takt w swoich wypowiedziach.
§6
Postępowanie Członków Związku w kontaktach zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
Związku powinna cechować życzliwość oraz bezstronność wykluczająca uprzedzenia
rasowe, narodowościowe, wyznaniowe, polityczne, światopoglądowe lub wynikające
z innych przyczyn.

§7
W korespondencji – zarówno wewnętrznej (między członkami Związku), jak i kierowanej
na zewnątrz Związku - należy przestrzegać właściwych form. Nie wolno używać wyrażeń
czy zwrotów obraźliwych. Członek Związku nie może świadomie podawać informacji
nieprawdziwych. Członek Związku odpowiada za formę i treść wypowiedzi, pism,
korespondencji mailowej przez niego kierowanych.
§8
Członkowie Związku jako Pracownicy Policji powinni wystrzegać się korupcji w każdej
postaci oraz zwalczać wszelkie jej przejawy. Członek związku ma obowiązek
niezwłocznego poinformowania Organu wykonawczego Związku właściwego mu
szczebla (a gdy jest członkiem tego organu – organu nadrzędnego) o wystąpieniu
konfliktu jego interesów z interesem Związku.
§9
Członkowie Związku nie mogą wykorzystywać swoich funkcji Związkowych do celów
prywatnych, a w szczególności nie mogą wykorzystywać do celów niezwiązanych
z wykonywaniem funkcji związkowej informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem
czynności Związkowych.
§ 10
Stosunek Członka Związku do innych jego członków powinien być oparty
na lojalności, przestrzeganiu zasad koleżeństwa, poprawnego zachowania, poszanowania
godności, a także tolerancji w zakresie nienaruszającym porządku prawnego.
§ 11
W czasie wykonywania czynności przez członków organów Związku korzystają oni z
pełnej swobody i niezawisłości.
§ 12
Celem podejmowanych przez członków organów Związku czynności jest ochrona
interesów Związku oraz jego członków.
§ 13
Członkowie Związku powinni dbać o społeczny wizerunek i dobre imię Związku,
do którego przynależą oraz powinni służyć i podejmować działania służące budowaniu
zaufania do niego.

§ 14
Członkowie Związku nie powinni akceptować, tolerować ani lekceważyć zachowań
innych członków naruszających prawo, postanowienia Statutu NSZZ PP lub zasady etyki
NSZZ PP.
§ 15
Członkowie Związku za naruszenie zasad etyki NSZZ PP ponoszą odpowiedzialność
określoną przepisami Statutu NSZZ PP, w szczególności na podstawie §38 Statutu NSZZ
PP.

Niniejsze Zasady Etyki zatwierdzone zostały uchwałą VI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ
Pracowników Policji, który odbył się w dniu 18 stycznia 2017 roku w Skorzęcinie.
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