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REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ KOMISJI WYKONAWCZEJ NIEZALEŻNEGO 
SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POLICJI 
 

§ 1 

1. Jeżeli w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o :  
a) GKR – należy przez to rozumieć Główną Komisję Rewizyjną,  
b) KKW – należy przez to rozumieć Krajową Komisję Wykonawczą NSZZ PP, 
c) NSZZ PP – należy przez to rozumieć Niezależny Samorządny Związek 

Zawodowy Pracowników Policji,  
d) Zjeździe – należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ PP,  
e) Statucie – należy przez to rozumieć obecnie obowiązujący Statut NSZZ PP, 
f) Większości względnej (zwykłej) – oznacza, taki wymóg dla akceptacji wniosku, 

zgodnie z którym liczba głosów „za” przewyższa liczbę głosów „przeciw”, 
natomiast głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę,  

g) Większości bezwzględnej - oznacza, taki wymóg dla akceptacji wniosku, zgodnie 
z którym liczba głosów „za” przewyższa przynajmniej o jeden liczbę głosów 
oddanych przeciw wnioskowi i wstrzymujących się. 

 

§ 2 

Krajowa Komisja Wykonawcza jest najwyższym organem Związku w okresie między 
Krajowymi Zjazdami Delegatów, która działa na podstawie Statutu oraz powszechnie 
obowiązujących przepisów, w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) o związkach zawodowych. 

 

§ 3 

1.  Krajowa Komisja Wykonawcza składa się z: 

a) Prezydium KKW, 
b) Przewodniczących Wojewódzkich, Szkolnych Zarządów Zakładowych, 

2.  W przypadku pisemnie usprawiedliwionej nieobecności Przewodniczących 
Wojewódzkiego, Szkolnego Zarządu Zakładowego w ich zastępstwie w posiedzeniach 
KKW może uczestniczyć na prawach członka KKW pisemnie upoważniony 
przedstawiciel właściwego Wojewódzkiego, Szkolnego Zarządu Zakładowego 
NSZZ PP. 

 

§ 4 

1.  Krajowa Komisja Wykonawcza wykonuje obowiązki wynikające ze Statutu NSZZ 
Pracowników Policji, uchwał zjazdowych i własnych oraz niniejszego Regulaminu. 



2.  KKW realizując swoje zadania może powoływać komisje i zespoły o charakterze stałym 
lub doraźnym określając każdorazowo ich cele i zadania. Powołanie i rozwiązanie 
komisji lub zespołu następuje w formie uchwały Prezydium KKW.  

 

§ 5 

1.  Posiedzenia plenarne KKW zwoływane są przez Prezydium KKW nie rzadziej niż raz 
na kwartał. 

2.  Prezydium KKW zwołując posiedzenie plenarne KKW powiadamia Członków KKW 
oraz Przewodniczącego GKR o terminie i miejscu posiedzenia oraz przedstawiając 
projekt porządku obrad nie później niż 7 dni przed ich rozpoczęciem.  

3.  Członkowie KKW mają prawo i obowiązek brać udział w posiedzeniach plenarnych 
KKW. 

4.  Członkowie KKW obowiązani są do pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności, 
które powinno być doręczone Prezydium KKW najpóźniej w dniu posiedzenia 
plenarnego KKW. Członek KKW może przesłać usprawiedliwienie w formie 
elektronicznej, a w ślad za nim w formie pisemnej za pośrednictwem poczty. W sytuacji 
w której siła wyższa uniemożliwia członkom KKW, uczestnictwo w posiedzeniu 
usprawiedliwienie można nadesłać w późniejszym terminie. 

5.  Na zaproszenie Prezydium KKW lub Przewodniczącego KKW, w posiedzeniach 
plenarnych KKW mogą brać udział również goście oraz członkowie Związku niebędący 
Członkami KKW. 

6.  W przypadku zaległości w odprowadzaniu odpisu składek na rzecz KKW przez 
Wojewódzkie, Szkolne Zarządy Zakładowe w wymiarze przekraczającym 3 miesiące, 
przedstawiciele tych Zarządów mogą zostać zawieszeni w prawach Członka KKW, do 
dnia uregulowania zaległości w całości. Uchwały w tej sprawie podejmuje KKW na 
wniosek Prezydium. 

7.  W przypadku zaległości w odprowadzaniu przez Wojewódzkie, Szkolne Zarządy 
Zakładowe odpisu składek na rzecz KKW, ich przedstawiciele w KKW mogą zostać 
pozbawieni prawa głosu do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości lub uregulowania 
zaległości w całości. Uchwały w tej sprawie podejmuje KKW na wniosek Prezydium. 

8.  Podstawą do ustalenia prawidłowej wielkości odpisu składek na rzecz KKW jest 
obowiązująca w danym momencie Uchwała Zjazdu. Dokumentem stwierdzającym 
wysokość odpisu składek na rzecz KKW jest aktualna lista członków Związku 
przekazywana KKW dwa razy do roku oraz informacja o ilości członków Związku 
przekazywana raz na kwartał.  

9.  Koszty uczestnictwa w posiedzeniach KKW osób wymienionych w § 3 ust. 1 lit. b oraz 
§ 3 ust. 2 pokrywane są ze środków własnych  Wojewódzkich, Szkolnych Zarządów 
Zakładowych. 



10.  Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Prezydium KKW, Głównej Komisji Rewizyjnej, 
Komisji Statutowo Regulaminowej KKW oraz osób powołanych do prac w Komisjach i 
Zespołach Problemowych pokrywane są ze środków KKW . 

 

§ 6 

1.  Posiedzeniami plenarnymi KKW kieruje Przewodniczący KKW albo wyznaczony przez 
niego Członek Prezydium KKW. 

2.  Z każdego posiedzenia KKW sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący 
obrad KKW i protokolant. 

3.  Protokół z posiedzenia KKW przesyła się do  Wojewódzkich, Szkolnych Zarządów 
Zakładowych w terminie 30 dni od dnia posiedzenia KKW. Protokół uważa się za 
przyjęty, jeśli członkowie KKW obecni na posiedzeniu nie wniosą do niego poprawek w 
terminie 7 dni od dnia przesłania protokołu. 

 

§ 7 

1.  Krajowa Komisja Wykonawcza podejmuje uchwały w sposób jawny, kwalifikowaną 
większością głosów, w obecności co najmniej połowy Członków. 

2.  Głosowanie tajne lub imienne zarządza się na wniosek Członka KKW zgodnie z § 35 ust. 
1 Statutu NSZZ PP. 

3.  Przy równoczesnym zgłoszeniu wniosków określonych w § 7 ust. 2 jako pierwsze 
zarządza się głosowanie nad wnioskiem o głosowanie imienne. 

4.  Protokoły głosowań przesyła się wraz z materiałami z posiedzeń KKW w trybie 
§ 6 ust. 3. 

 

§ 8 

Zadania Krajowej Komisji Wykonawczej określone są w § 26 Statutu NSZZ PP. 

 

§ 9 

1.  Zadania Prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej określone są 
w § 27 Statutu NSZZ PP.  

2.  Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na dwa 
miesiące.  

3.  Prezydium KKW zgodnie ze strukturą Prezydium zatwierdzoną przez Krajowy Zjazd 
Delegatów składa się z: 

a) Przewodniczącego, 
b) Wiceprzewodniczących 
c) Członków Prezydium, 



4.  W razie czasowej nieobecności Przewodniczącego, trwałej lub tymczasowej niemożności 
pełnienia przez niego obowiązków, jego funkcję pełni wskazany przez niego 
Wiceprzewodniczący. 

5.  Prezydium sporządza protokoły z posiedzeń oraz rozpowszechnia informacje ze swojej 
działalności drogą elektroniczną. 

 
§ 10 

1. Pracami Prezydium KKW kieruje Przewodniczący KKW, który w szczególności: 
a) opracowuje coroczny plan pracy Prezydium, 
b) określa zakres obowiązków pomiędzy Członków Prezydium KKW, 
c) składa oświadczenia i podpisuje dokumenty dotyczące zobowiązań majątkowych 

Związku przy współdziałaniu dwóch wyznaczonych członków Prezydium, 
d) załatwia bieżącą korespondencję, 
e) rozdziela między członków Prezydium KKW zadania do realizacji w zakresie ich 

kompetencji, 
f) zwołuje posiedzenia Prezydium proponując porządek dzienny obrad, 
g) nadzoruje księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość finansową Związku, 
h) wykonuje wszelkie czynności związane ze zwykłym zarządzaniem majątkiem 

Związku, 
i) kontroluje działalność gospodarczą Związku, 
j) kieruje egzekwowaniem wierzytelności, zgłasza wnioski. 

 
 

§ 11 

1. Prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej odpowiada za realizację uchwał KKW 
i decyzji, a w szczególności: 
a) opracowuje projekty uchwał KKW, 
b) udziela informacji o pracach Prezydium KKW Wojewódzkim i Szkolnym 

Zarządom Zakładowym  
c) redaguje protokół z posiedzeń Prezydium KKW i KKW, 
d) nadzoruje i czuwa nad sprawozdawczością, 
e) przyjmuje skargi i wnioski oraz przygotowuje propozycje rozpatrzenia, 
f) archiwizuje dokumentację KKW, 
g) wyznacza ze swego składu skarbnika lub zleca prowadzenie dokumentacji 

finansowej kompetentnej osobie lub wyspecjalizowanej firmie.  
 

 
§ 12 

1. Skarbnik/Księgowy  Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ PP: 
a) przygotowuje projekty preliminarzy budżetowych, 
b) sprawdza i analizuje prawidłowość naliczenia i terminowość przekazania odpisu 

na rzecz KKW, 
c) opracowuje analizy i sprawozdania z wykonania budżetu i referuje je podczas 

obrad KKW, a także Prezydium KKW, 



d) egzekwuje wierzytelności, zgłasza wnioski dot. gospodarki finansowej, 
e) opracowuje projekty aktów regulujących działalność finansową i gospodarczą w 

Związku w uzgodnieniu z Komisją Statutowo Regulaminową, 
f) w razie zaistnienia potrzeby korzysta z opinii biegłych i rzeczoznawców z zakresu 

spraw finansowych w uzgodnieniu i po uzyskaniu zgody Przewodniczącego 
KKW. 

 
 
 

§ 13 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 
 

 

Niniejszy Regulamin zatwierdzony został uchwałą VI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ 
Pracowników Policji, który odbył się w dniu 18 stycznia 2017 roku w Skorzęcinie. 
 

Przewodnicząca 
VI Krajowego Zjazdu Delegatów 

NSZZ Pracowników Policji 
Grażyna Tronkowska  


