
REGULAMIN FUNDUSZU OCHRONY PRAWNEJ
ZARZĄDU GŁOWNEGO

N l EZA LEŻN EGO SAMORZĄDN EGO ZW/.ĄZKU ZAWODOWEGO
FU NKcJoNARlUszY i PRAcoWNlKoW WtEztEN NtcTWA

W WARszAWlE

§1. Realizując zapisy ań. 6 pkt. 1,2 art.7 pkt, 7 ań. 9 Statutu NSZZ F i PW z dnia 18 maja
2011 roku, Zarząd Główny NSZZ F i PW postanawia utwozyć,,Fundusz Ochrony Prawnej" zwany
dalej FOP, Organizatorem nieodpłatnej pomocy prawnej jest ZG NSZZ FiPW w Warszawie i do
realizacji postanowień niniejszego regulaminuZarząd Główny NSZZ F i PW powołuję z pośród c
swoich członków Radę Funduszu Prawnego zwaną dalej ,,Radą" w składzie:

. pżewodniczący

. wicepzewodniczący

. Skarbnik

. Dwóch członków

§2. srodki Finansowe tworzące fundusz prawny pozyskiwane są z funduszu prowizyjnego
fi rm ubezpieczen iowych fun kcjon ujących w Słuzbie Więzien nej obsługiwan y ch przez ZG

. Darowizn i datków wnoszonych pzez osoby fizyczne i prawne.

. odsetek od środków finansowych Foą gromadzonych na koncie określonym w pkt.6

. pozyskiwane środki finansowe wymienione w pkt. 1 gromadzone są na koncie
bankowym utworzonym dla FOP

§3. Dysponentem środków finansowych funduszu prawnego jestzarząd Głowny Nszz F i

PW
e $y' szczególnych okolicznościach, wymagających niezwłocznego udzielenia pomocy

prawnej Rada może podjąć decyzję o udzielenie pomocy finansowej do wysokości 1500 zł /tysiąc
pięćset złotychl . Decyzja powyższa podlega zatwierdzeniu przez Zaząd Główny NSZZ F i PW na
najbliższym posiedzeniu.

§4
1, Nieodpłatana pomoc prawna obejmuje sprawy, związane z wykonywaniem czynności
słuzbowych:
o p€łnomocnictwo lub zastępstwo procesowe w związku ze sprawami toczącymi się

wobec funkcjonariuszy SW pzed sądami powszechnymi a lakże w postępowaniach
dyscypl i n a rnych wyn i kły ch ze stos u n ku słuzbowego,

. zwrot w całości lub części kosztów związanych z ochrona prawną poniesioną przez
wnioskodawców, ktouy są zawieszeni w czynnościach słuzbowych oraz w stosunku do których
tocząsię postępowania sądowe o charakterze pzewlekłym,

. doradztwo prawne
r spory wynikają ce ze statutowej działalności związku,
. spory odszkodowawcze w sprawach powstałych w czasie pełnienia obowiązków

słuzbowych
o pohoszenie w całości lub części kosztów i opłat sądowych oraz opłat za czynności



l-

adwokackie.
. przeznaczenie środkow finansowych z funduszu prawnego na cele wymienione w pkt.

2 realizowane są na pisemny wniosek zainteresowanego (załącznik nr 1).

2a. Przewodniczący Zaządu Okręgowego NSZZ F i PW przesyła w ciągu 14 dni
zaopiniowany wniosek do Rady FOP.

3. Rozpatrzenie kompletnego wniosku powinno nastąpió w terminie 30 dni od dnia
wpłynięcia wniosku do Rady Funduszu Prawnego zzastueżeniem pkt 3a.

3a. Wnioskizłożone do Rady FOP na 7 dni pzed planowanym
posiedzeniemZarządu Głównego NSZZ F i PW , można pozostawić bez
rozpatrzenia na tym posiedzeniu.

4. Wydanie opinii na temat złożonego wniosku Rada FOP orzeka zwykłą większością
głosów.

5. Przeznaczenie środków finansowych funduszu na inne cele nie wymienione w pkt.1

wymaga zmiany regulaminu przezZaząd Głowny NSZZ F i PW.

§5
1. Ochrona prawna przysługuje funkcjonariuszom i pracownikom zżeszonym w związku

zawodowymNSZZFiPW.
. wobec nowo przyjętego członka związku obowiązuje karencja w okresie 6 (sześć)

miesięcy.
. Dopuszcza się mozliwość pominięcia karencji w wyjątkowych sytuacjach, sytuacja taka

wymaga pozytywnej opinii Zaządu Terenowego i Okręgowego NSZZ F i PW właściwych dla
wnioskodawcy.

§6
Rada Funduszu Prawnego plzyznając ochronę prawną, kieruje się następującymi kryteriami:
. charakterem sprawy,
. ochroną interesów zainteresowanego,
. stopniem zawinienia,
. interesem Związku,
. specyfiką zawodu funkcjonariusza służby więziennej
. zasadamiwspołżycia społecznego.

§7
. odmowę przyznania środków finansowych na ochronę prawną wnioskodawcy

Rada FOP przedstawia zainteresowanemu pisemnie.
. Na decyzję Rady FOP przysługuje środek odwoławczy do Zarządu Głownego

NSZZ F i PWw ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnej decyzji.

§8
Osoby kozystające z pomocy finansowej FOĘ ktore uzyskały zwrot poniesionych kosztów
pomocy prawnej, zobowiązane są do zwrotu kwoty rownej udzielonej pomocy finansowej pżez
FOP na konto bankowe tego Funduszu w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu
poniesionych kosztów obsługi prawnej,

§9



W innych uzasadnionych przypadkach Rada może przyznac pomoc FOP.
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