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STATUT MIĘDZYNARODOWY  

  
  

  

  

  

  

A  Podstawowe zasady  

Art. 1  Definicja  

International Police Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji  (IPA) jest 

organizacją typu non-profit działającą na podstawie aktualnego Statutu Międzynarodowego  

(IS) oraz dodatkowo art. 60 i nast. Szwajcarskiego Kodeksu Cywilnego (CCS). Jest politycznie 

neutralna i niezależna. IPA jest organizacją pozarządową (NGO) posiadającą Status 

Konsultacyjny (Specjalny) Rady Gospodarczej i Społecznej Organizacji Narodów 

Zjednoczonych; status konsultacyjny przy Organizacji Państw Amerykańskich i UNESCO.  

Art. 2  Zasady  

IPA przestrzega zasad określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez 

Organizację Narodów Zjednoczonych w 1948 r. Uznaje, że każda forma tortur jest całkowicie 

niezgodna z tymi zasadami. 

Art. 3  Motto  

Motto IPA to, wyrażona w esperanto maksyma "SERVO PER AMIKECO" (służyć poprzez 

przyjaźń).  

Art. 4  Godło IPA  

Godła IPA są chronione prawem i mogą być używane wyłącznie w ramach Stowarzyszenia. 

 

Art. 5  Seat  

Siedzibą Stowarzyszenia jest  Genewa, Szwajcaria, adres: p.a. Mo Costabella Pirkl Lawyers, 

Rue de Rive 6, CH-1204 Geneva.  

Art. 6  Języki oficjalne  

Oficjalnym językiem roboczym Stowarzyszenia jest język angielski. Dokumenty IPA,  

a mianowicie Statut Międzynarodowy, Regulamin Międzynarodowy i Procedury, będą 

publikowane w 4 oficjalnych językach IPA: angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. 

B  Cele   

Art. 7  Cele IPA  

Celami IPA są:  
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• tworzenie i wzmacnianie więzi przyjaźni między policjantami,  

• promowanie międzynarodowej współpracy w dziedzinie: społecznej, kulturalnej 

i zawodowej,  

• zachęcanie do pokojowego współistnienia narodów i zachowania pokoju na świecie, 

• poprawianie publicznego wizerunku policji, 

• zwiększenie uznania IPA przez organy międzynarodowe. 

 

W tym celu IPA, mając na uwadze promowanie większej tolerancji, pokoju, poszanowania 

prawa i porządku, zrozumienia między ludźmi i dla pracy policji, opracowuje, podejmuje na 

szczeblu krajowym i międzynarodowym: 

• programy wymiany, wizyty i podróże dla członków IPA,  

• stypendia dla młodych członków,  

• seminaria zawodowe,  

• pomoc w nagłych przypadkach,   

• spotkania i wydarzenia towarzyskie,  

• fundusze socjalne dla swoich członków,  

• imprezy sportowe,   

• wystawy i konkursy kulturalne,  

• wymiany i spotkania młodzieży w celu promowania pracy policji,  

• kontakty z władzami,   

• publikacje, oświadczenia, kampanie,   

• udział w wydarzeniach organizowanych przez inne organizacje,   

• wszelkie inne działania zgodne z celami opisanymi powyżej, w ramach IPA lub we 
współpracy z innymi organizacjami.  

C  Zasoby  

Art. 8  Zasoby  

Zasoby IPA składają się z:  

• międzynarodowej opłaty uiszczanej przez członków, a ustalonej przez 

Międzynarodową Radę Wykonawczą (IEC),  

• darowizn i spadków,   

• dotacji prywatnych i publicznych,  

• wszelkich innych zasobów dozwolonych przez prawo.  

Wszystkie środki finansowe wykorzystuje się zgodnie z celami Stowarzyszenia.  

Art. 9  Zobowiązania finansowe  

Zobowiązania Stowarzyszenia ograniczają się do wartości majątku Stowarzyszenia (art. 75a - 

CCS). Zobowiązania dowolnej sekcji członkowskiej są ograniczone do uiszczenia opłaty 

międzynarodowej, a żadna występująca lub wydalona sekcja członkowska nie ma prawa 

roszczeń do majątku Stowarzyszenia. 
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Art. 10  Rok administracyjny i obrotowy  

Rok administracyjny i budżetowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym rozpoczynającym się  

1 stycznia i kończącym się 31 grudnia. 

 

D  Członkostwo   

Art. 11  Członkostwo   

IPA składa się wyłącznie z sekcji narodowych pochodzących z państw suwerennych zgodnie 

z aktualnym prawem międzynarodowym, będących członkami Organizacji Narodów 

Zjednoczonych lub uznanych przez ONZ i gdzie możliwe jest wykonywanie nieograniczonej 

realizacji zasad określonych w obowiązującym Statucie Międzynarodowym. 

Art. 12  Procedura 

Aby zostać uznaną za sekcję krajową IPA, powinna ona postępować zgodnie z Procedurą 

tworzenia i przystępowania sekcji krajowych i przyjąć Statut krajowy zgodny ze Statutem 

Międzynarodowym, zwłaszcza w odniesieniu do art. 2 Statutu Międzynarodowego, który winien 

być włączony do Statutu krajowego. 

Art. 13  Warunki  

Sekcje krajowe, stowarzyszone lub będące w trakcie afiliacji, gromadzą policjantów, zarówno 

zatrudnionych, jak i emerytowanych, bez względu na stopień / stanowisko, płeć, rasę, język 

lub religię. 

  

Wyróżnia się następujące kategorie i warunki członkostwa:   

• Członkostwo zwyczajne: każda sekcja we własnym zakresie ustala kogo należy 

uznać za funkcjonariusza służby policyjnej oraz kto może zostać jej członkiem. Każda 

sekcja ma również prawo do ograniczenia członkostwa wyłącznie do funkcjonariuszy 

policji.   

• Członkostwo stowarzyszone: funkcjonariusze służb policyjnych kraju, w którym nie 

funkcjonuje sekcja IPA, mogą otrzymać członkostwo w istniejących sekcjach 

narodowych jako Zagraniczni Członkowie Stowarzyszeni (FAM).   

• Członkostwo nadzwyczajne: sekcje mają prawo przyjmować wdowy i wdowców po 

członkach IPA jako Członków Nadzwyczajnych. Członkostwo takie nie uprawnia ich 

do zajmowania stanowisk kierowniczych.  

Art. 14  Dowód członkostwa  

Międzynarodowa roczna legitymacja członkowska stanowi dowód członkostwa  

w Stowarzyszeniu.  

Art. 15  Zarząd Krajowy  

Sekcje krajowe wybierają Zarząd Krajowy, którego kadencja jest ograniczona czasowo 

postanowieniami Statutu krajowego. Składa się co najmniej z:   

• Prezydenta,  

• Sekretarza Generalnego, 

• Skarbnika.  

Sekcje krajowe są niezależne w zakresie własnego zarządu.   
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Art. 16  Przyjęcie  

Sekcja krajowa przyjmowana jest podczas Kongresu Światowego IPA, na wniosek Zarządu 

Międzynarodowego (IEB).   

Art. 17  Uznanie  

W jednym państwie może funkcjonować wyłącznie jedna sekcja IPA.  

Art. 18  Zawieszenie - Usunięcie  

Sekcja może zostać zawieszona lub wydalona z IPA. Decyzję podejmuje IEC, a w wyjątkowych 

przypadkach IEB. Przyczyny i procedurę  określa Regulamin Międzynarodowy.  

E  Organy  

Art. 19  Międzynarodowe organy  

Oficjalnymi organami IPA są:   

• Międzynarodowa Rada Wykonawcza (IEC),  
• Zarząd Międzynarodowy (IEB),  
• Międzynarodowe komisje, 
• Audytorzy wewnętrzni, 
• Komitet kryzysowy. 
 
 

• Międzynarodowa Rada Wykonawcza (IEC)  

Art. 20  Skład i zadania  

IEC składa się z jednego delegata z każdej sekcji oraz z IEB. Spotyka się co roku na 

zwyczajnej sesji na Światowym Kongresie IPA. Zarząd Międzynarodowy zwołuje Światowy 

Kongres IPA w czasie i miejscu zatwierdzonym przez IEC. 

IEC jest najwyższym organem Stowarzyszenia i ponosi ogólną odpowiedzialność za jego 

działalność.  

Podczas Światowego Kongresu IPA Międzynarodowa Rada Wykonawcza:   

• przyjmuje, zawiesza lub wydala sekcje krajowe,  

• co cztery lata wybiera członków IEB oraz audytorów wewnętrznych,  

• głosuje w sprawach sprawozdań rocznych i finansowych,   

• głosuje w sprawie budżetu rocznego,  

• podejmuje decyzje w sprawie opłaty międzynarodowej,  

• decyduje o zmianach dokumentów IPA: Statutu Międzynarodowego, Regulaminu 

Międzynarodowego i Procedur,  

• podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.  

Art. 21  Kworum, Przewodniczący, Głosowanie  

Światowy Kongres IPA wymaga obecności lub reprezentacji minimum 3/4 wszystkich Sekcji, 

a nadto minimum 5 członków IEB. 

Przewodniczący lub, jeśli nie jest obecny, przedstawiciel Prezydenta, przewodniczy 

Kongresowi Światowemu IPA. 

Decyzje Światowego Kongresu IPA podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych za 

i przeciw. Każdy delegat ma jeden głos, natomiast IEB głosuje zbiorowo. W przypadku 

równości oddanych  głosów, głos IEB liczony jest podwójnie. 
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Decyzje dotyczące zmian Statutu Międzynarodowego, Regulaminu Międzynarodowego, 
Procedur, przyjęcia, zawieszenia lub wydalenia Sekcji, jak również rozwiązania 

Stowarzyszenia, mogą zostać podjęte jedynie większością 2/3 głosów. 

Art. 22  Nadzwyczajny Kongres Światowy  

Nadzwyczajny Światowy Kongres IPA zwołuje się w przypadku złożenia do IEB wniosku 

podpisanego przez co najmniej połowę wszystkich Sekcji. 

Zarząd Międzynarodowy (IEB)  

Art. 23  Skład i zadania 

IEB jest upoważniony do podejmowania wszelkich działań zgodnych z celami Stowarzyszenia  

i odpowiada za bieżące zarządzanie. 

Procedurę wyborów określa Regulamin Międzynarodowy.  

IEB jest wybierany na okres czterech lat. Każdorazowo kandydat może ubiegać się tylko  

o jedno stanowisko w IEB. Zarząd Międzynarodowy składa się z:  

• Prezydenta,  

• Sekretarza Generalnego,  

• Przewodniczącego Komisji Stosunków Zewnętrznych,  

• Przewodniczącego Komisji Zawodowej,  

• Przewodniczącego Komisji Społeczno-Kulturalnej,  

• Szefa Administracji, 

• Skarbnika, 

• Skarbnika ds. Socjalnych.  

Po zakończeniu wyborów do IEB delegaci wybierają jednego wiceprezydenta spośród trzech 

przewodniczących komisji.  

IEB odpowiada za zwykłe zarządzanie Stowarzyszeniem i za wdrażanie decyzji podjętych 

przez IEC. Ma prawo działać w imieniu IEC w każdej sprawie wymagającej natychmiastowego 

działania i jest szczególnie odpowiedzialny za: 

• podejmowanie odpowiednich działań w celu realizacji celów Stowarzyszenia, 

• zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Kongresów Światowych IPA, 

• pieczę nad dokumentami IPA (Statut Międzynarodowy, Regulamin Międzynarodowy  

i Procedury) oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. 

 

Art. 24  Reprezentacja i upoważnienie do składania oświadczeń woli  

Prezydent i jeden dodatkowy członek IEB reprezentują Stowarzyszenie w sprawach sądowych  

i pozasądowych. 

Przyjęcie do Stowarzyszenia poświadcza podpisem Prezydent wraz z drugim członkiem IEB. 

W przypadku transakcji finansowych wymagany jest podpis jednego ze Skarbników, chyba że 

kwota przekracza limity określone w artykule 23 Regulaminu Międzynarodowego, w którym to 

przypadku wymagany jest dodatkowy podpis drugiego członka IEB. 
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Komisje Międzynarodowe 

Art. 25  Komisje Międzynarodowe 

Do realizacji celów Stowarzyszenia powołuje się trzy stałe komisje, które wspierają prace IEB 

w sprawach zewnętrznych, zawodowych i społeczno-kulturalnych:  

 Komisję Stosunków Zewnętrznych 
(ERC), 

 Komisję Zawodową (PC),  

 Komisję Społeczno-Kulturalną (SCC).  

Przewodniczący komisji wybierają członków komisji zgodnie z Procedurą dla Komisji 

Międzynarodowych. 

Audytorzy Wewnętrzni 

Art. 26  Audyt  

Dwóch audytorów wewnętrznych wybiera się na okres 4 lat. Ich kadencja jest odnawialna 

wyłącznie jednokrotnie. 

Audytorzy są odpowiedzialni za coroczne sprawdzanie rzetelności dochodów i wydatków 

Międzynarodowego Funduszu oraz za przedstawienie raportu do IEC. 

Ponadto zewnętrzny księgowy bada co roku zapisy rachunkowe. 

 

Komitet Kryzysowy 

Art. 27  Komitet Kryzysowy 

W przypadku, gdy IEB nie jest w stanie kontynuować swojej działalności, tworzy się Komitet 

Kryzysowy, składający się z Prezydentów pięciu najstarszych sekcji (Wielka Brytania,  

Holandia, Belgia, Francja, Norwegia). Jeżeli jedna z tych sekcji zostanie wyeliminowana przez 

rozwiązanie lub wydalenie, jej miejsce zajmuje kolejna wg starszeństwa sekcja. 

Komitet Kryzysowy odpowiada za prowadzenie spraw do czasu przeprowadzenia nowych 

wyborów. 

F  Postanowienia końcowe   

Art. 28  Bezstronność  

Członkowie IEB, członkowie Komisji Międzynarodowej, audytorzy wewnętrzni i członkowie 

Komitetu Kryzysowego wykonują swoje obowiązki niezależnie od interesów swoich sekcji  

i wyłącznie dla dobra Stowarzyszenia. 

Art. 29  Regulamin Międzynarodowy i Procedury  

Przyjmuje się Regulamin Międzynarodowy i Procedury w celu realizacji postanowień Statutu 

Międzynarodowego. Stanowią one integralną część dokumentów IPA.   

Art. 30  Rozwiązanie IPA  

Rozwiązanie IPA może nastąpić wyłącznie na Światowym Kongresie IPA. W tym przypadku 

aktywa Stowarzyszenia zostaną przekazane jednej lub kilku międzynarodowym organizacjom 

humanitarnym wybranym na Światowym Kongresie IPA. 
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Art. 31  Sprawy dot. interpretacji  

Wszelkie kwestie interpretacyjne wynikłe w związku ze Statutem Międzynarodowym 

rozstrzyga tymczasowo IEB do czasu decyzji IEC.  

Art. 32  Wejście w życie  

Wszelkie zmiany w dokumentach IPA wchodzą w życie po zakończeniu Światowego Kongresu 

IPA, w późniejszym terminie określonym we wniosku lub - jeśli to konieczne - w innym terminie 

określonym przez IEB.  

Niniejszy Statut Międzynarodowy został przyjęty przez IEC podczas Światowego 

Kongresu IPA na Cyprze 2015 i wszedł w życie w dniu 16 października 2015 r. Zastępuje 

on wszelkie poprzednie Statuty Międzynarodowe. 

  

 Prezydent   :  Pierre-Martin Moulin  

     Sekretarz Generalny   :  Georgios Katsaropoulos  

  

Zmiany  Artykuły  Data wejścia w życie 

IPA WC Auckland - 2016  6  07.10.2016  

IPA WC Albena - 2017  1  22.09.2017  

IPA WC Rotterdam - 2018  20,32  21.09.2018  

 WC = Kongres Światowy 

 

 
Tłumaczenie robocze:     Krzysztof Kapturski, Sekretarz Generalny SP IPA 

             23.03.2019 r. 


