REGULAMIN
FUNDUSZU OCHRONY PRAWNEJ POLICJANTÓW
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Rozdział I - Część ogólna
§1
Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego tworzy Fundusz
Ochrony Prawnej Policjantów woj. zachodniopomorskiego zwany dalej Funduszem.
§2
Celem Funduszu jest zbieranie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie w całości
lub części kosztów reprezentacji prawnej przed organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości
lub w postępowaniu sądowym oraz administracyjnym - członka Funduszu oraz Zarządu
Wojewódzkiego, jako osoby prawnej - w sprawach związanych ze służbą lub działalnością
związkową.
§3
Członkiem Funduszu może zostać każdy policjant lub emeryt policji, będący jednocześnie
członkiem NSZZ Policjantów z chwilą opłacenia składki, a jego członkostwo trwa do czasu
zaprzestania opłacania składek.
§4
Członek Funduszu będący jednocześnie emerytem może korzystać jedynie z porad prawnych,
udzielonych przez prawników wskazanych przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj.
zachodniopomorskiego, zwany dalej ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.
§5
Ochrona prawna przysługuje również rodzinom członków Funduszu, jeżeli roszczenia
wynikają z jego śmierci, nie później jednak niż przed upływem 12 miesięcy od daty zgonu.
§6
1. Nadzór nad Funduszem sprawuje ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.
2. Działalność bieżącą Funduszu prowadzi Komisja Funduszu Ochrony Prawnej Policjantów
woj. zachodniopomorskiego zwana dalej Komisją.
§7
Przyjęcie regulaminu Funduszu Ochrony Prawnej Policjantów następuje w drodze uchwały
ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego. W tej samej formie może nastąpić
zmiana w treści regulaminu.

Rozdział II - Finanse
§8
Fundusz tworzony jest z dobrowolnych miesięcznych składek członków Funduszu, darowizn
lub subwencji.
§9
Wysokość składki miesięcznej ustalana jest, co najmniej raz w roku przez ZW NSZZ
Policjantów woj. zachodniopomorskiego w porozumieniu z Komisją.
§ 10
Środki finansowe gromadzone są na subkoncie
zachodniopomorskiego, jako osobna pozycja księgowa.
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§ 11
Zgromadzone środki finansowe można podzielić na kapitał obrotowy i rezerwowy.
1. Kapitał obrotowy - środki finansowe pozwalające na bieżącą obsługę reprezentacji
prawnej.
2. Kapitał rezerwowy - środki finansowe stanowiące nadwyżkę finansową ulokowaną w
lokatach gotówkowych lub jako wkład w przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym.
§ 12
Koszt funkcjonowania Funduszu pokrywany jest ze środków własnych.
§ 13
Przewodniczący Komisji w pierwszym kwartale każdego roku funkcjonowania Funduszu,
składa sprawozdanie finansowe z wpływów, wydatków i stanu majątkowego Funduszu
członkom Komisji, która po jego przyjęciu przedkłada do zatwierdzenia ZW NSZZ
Policjantów.

Rozdział III - Praca Komisji i zasady przyznawania środków z Funduszu
§ 14
Środki z Funduszu przyznaje Komisja, a prawo do pomocy finansowej członek Funduszu
nabywa po upływie trzech miesięcy od chwili opłacenia pierwszej składki. W innej sytuacji

pomoc z Funduszu może nastąpić jedynie za zgodą ZW NSZZ Policjantów woj.
zachodniopomorskiego.

§ 15
Komisja działa w składzie 3 osobowym. Jest wybierana przez ZW NSZZ Policjantów woj.
zachodniopomorskiego na okres 4 lat, większością głosów, spośród członków Zarządu
Wojewódzkiego, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe, doświadczenie i
zaufanie.
§ 16
Kandydatów na członków Komisji zgłaszają członkowie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ
Policjantów woj. zachodniopomorskiego.
§ 17
Zarząd Wojewódzki powołuje ze swego grona przewodniczącego Komisji.
§ 18
1. Decyzje o udzieleniu pomocy finansowej i jej wysokości podejmuje Komisja zwykłą
większością głosów, przy udziale, co najmniej 2 członków. W razie zrównoważenia głosów,
decyduje głos przewodniczącego.
2. W sytuacji, gdy pomoc finansowa z tytułu ochrony prawnej przekracza kwotę 500,00zł
(słownie: pięćset złotych) niezbędna jest zgoda Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów
woj. zachodniopomorskiego.
3. Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego może upoważnić do
podejmowania czynności w swoim imieniu, dotyczących Funduszu Ochrony Prawnej w tym
czynności nadzorczych, członka Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.
zachodniopomorskiego.
4. Decyzja o przyznaniu pomocy finansowej, dla swej ważności, winna być sporządzona na
piśmie wraz z uzasadnieniem.
§ 19
1. Posiedzenie Komisji zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek
komisji - przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów.
§ 20
W przypadku, gdy 3 razy z rzędu w posiedzeniu Komisji nie uczestniczy jeden z jej
członków, który jednocześnie nie przedłoży stosownego usprawiedliwienia. Komisja jest
zobowiązana zgłosić tę sytuację do ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego,
celem jej rozpatrzenia pod kątem zmiany członka Komisji.

§ 21
Członków Komisji, przed upływem 4 - letniej kadencji może odwołać ZW NSZZ Policjantów
woj. zachodniopomorskiego większością głosów w przypadku utraty zaufania do członków
Komisji.
§ 22
W sytuacjach niecierpiących zwłoki decyzje o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje
przewodniczący Komisji za zgodą ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego lub
upoważnionego przez Zarząd członka zarządu. Okoliczności podjęcia takiej decyzji są
przedkładane na najbliższym posiedzeniu Komisji.
§ 23
Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie środków na pomoc prawną są:
1. Policjanci i emerytowani policjanci, którzy tworzą Fundusz.
2. Zarządy Terenowe NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.
3. Komisja.
§ 24
Komisja rozpatrująca wniosek opiera się na następujących kryteriach:
a) charakter sprawy
b) ochrona interesów zainteresowanego
c) stopień zawinienia
d) interes związku
e) zasady współżycia społecznego
f) dopuszczalność prawna dochodzonego roszczenia.
§ 25
Ochrona prawna obejmuje:
1. doradztwo prawne
2. udział w postępowaniach karnym, cywilnym, administracyjno-prawnym, dyscyplinarnym
wynikającymi ze stosunku służby

3. spory wynikające z zachowań członków niemających związku z wykonywaniem przez nich
czynności służbowych
4. spory wynikające ze statutowej działalności związku
5. spory odszkodowawcze.
§ 26
1. Komisja za zgodą ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego podejmuje decyzję
o przyznaniu środków na ponoszenie w całości lub części opłat sądowych oraz za czynności
adwokackie lub radcowskie.
2. Koszty z tytułu zastępstwa procesowego w toku postępowania przed sądami i urzędami
ponoszone przez Fundusz nie mogą przekraczać minimalnych stawek wskazanych w
Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za
czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy
prawnej udzielonej z urzędu powiększonych o podatek VAT.
3. W wyjątkowych sytuacjach na wniosek Komisji ZW NSZZ Policjantów woj.
zachodniopomorskiego może wyrazić zgodę na poniesienie kosztów przekraczających
wartości wskazane w pkt 2.
§ 27
Objęcie ochroną prawną zobowiązuje zainteresowanego do ścisłej współpracy podczas
postępowania z Komisją.
§ 28
Komisja, za zgodą ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego, po przyznaniu
ochrony prawnej może ją na każdym etapie postępowania cofnąć, a zainteresowanego
poinformować o przyczynach.
§ 29
1. ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego ma prawo zaproponować członkowi
Funduszu (uprawnionemu) adwokata lub radcę prawnego, z którym ma podpisaną
odpowiednią umowę dotyczącą stałej obsługi prawnej.
2. W sytuacji, gdy uprawniony samodzielnie wybierze pełnomocnika procesowego, kwota
ewentualnego jego wsparcia w zapłacie wynagrodzenia za czynności adwokackie
(radcowskie) nie może przekroczyć 50% minimalnych stawek wskazanych w Rozporządzeniu
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności
adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej
udzielonej z urzędu.
3. Spory wynikające z zachowań członków niemających związku z wykonywaniem przez
nich czynności służbowych mogą być dofinansowywane jedynie na etapie przedsądowym. W

wyjątkowych sytuacjach, na wniosek Komisji za zgodą ZW NSZZ Policjantów woj.
zachodniopomorskiego, Fundusz wesprze swojego członka w kwocie nieprzekraczającej 50%
minimalnych stawek zawartych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb
Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz opłaceniem kosztów
sądowych w kwocie nieprzekraczającej 50%.
4. Na decyzję w sprawie przyznania środków na pokrycie w całości lub części opłat sądowych
oraz za czynności adwokackie lub radcowskie nie przysługuje środek odwoławczy.
§ 30
Fundusz Ochrony Prawnej Policjantów woj. zachodniopomorskiego zapewnia jego członkom
darmową pomoc prawną w postaci porad we wskazanej przez Zarząd Wojewódzki NSZZ
Policjantów woj. zachodniopomorskiego kancelarii prawnej.
§ 31
ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego zawrze umowę z kancelarią adwokacką
na stałą obsługę prawną zapewniającą ochronę prawną członkom Funduszu, czym zapewni
preferencyjne warunki korzystania z usług prawnych przez członków Funduszu.
§ 32
1. Koszty procesu, czy postępowania administracyjnego, podlegają refundacji po ich
zakończeniu zgodnie z przedłożonymi rachunkami oraz odpisami wyroków czy decyzji i
innych dokumentów.
2. W sytuacjach wyjątkowych Komisja za zgodą ZW NSZZ Policjantów woj.
zachodniopomorskiego może pokryć koszty wskazane w pkt 1 w całości lub części z góry lub
w trakcie postępowania.
§ 33
W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się odpowiednio statut Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowych Policjantów z dnia 21 -22 kwietnia 2008 r. oraz
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez
Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

