
 

REGULAMIN 

DZIAŁANIA RADY FUNDUSZU PRAWNEGO 

NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO 

FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ 

z dnia 17.04.2019 r. 

§ 1 

1. Na podstawie § 51 Statutu NSZZ FSG, Zarząd Główny NSZZ FSG postanawia 

utworzyć Fundusz Prawny zwany dalej "Funduszem". 

2. Fundusz ma na celu zapewnienie członkom Niezależnego Samorządnego Związku 

Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej na warunkach określonych w 

niniejszym Regulaminie, środków finansowych na pomoc lub ochronę prawną. 

3. Do realizacji postanowień niniejszego regulaminu Zarząd Główny NSZZ FSG 

powołuję na okres Kadencji danego Zarządu Głównego NSZZ FSG spośród 

członków Zarządu Głównego NSZZ FSG Radę Funduszu Prawnego zwaną dalej 

„Radą" w składzie:                                                                                                                                           

a. Przewodniczący 

b. Wiceprzewodniczący 

c. Sekretarz 

d. Dwóch członków 

§ 2 

1. Środki Finansowe tworzące fundusz prawny pozyskiwane są na zasadach 

określonych w § 59 ust.2 Statutu NSZZ FSG oraz od firm ubezpieczeniowych 

funkcjonujących w Straży Granicznej. 

2. Pozyskiwane środki finansowe wymienione w § 2 pkt 1 Regulaminu gromadzone są 

na koncie bankowym utworzonym dla funduszu prawnego. 

3. Dysponentem środków finansowych funduszu prawnego jest Zarząd Główny 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży 

Granicznej. 

4. Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Funduszu Prawnego stanowi część 

sprawozdania z działalności Zarządu Głównego. 

 



§ 3 

Radę Funduszu Prawnego zwołuje jej Przewodniczący. 

§ 4 

1. Środki finansowe funduszu prawnego mogą być przeznaczane na : 

a. koszty związane z opłatami skarbowymi od pełnomocnictwa, koszty 

prowadzenia sprawy przez profesjonalnego pełnomocnika oraz opłaty 

sądowe, które pozostają w związku ze sprawami toczącymi się wobec 

funkcjonariuszy SG przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, 

Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem 

Konstytucyjnym, a także w postępowaniach dyscyplinarnych wynikłych ze 

stosunku służbowego, 

b. ochronę prawną Zarządu Głównego NSZZ FSG w przypadku wszczęcia 

wobec jej członków postępowania przed sądami powszechnymi, również  

w zakresie kosztów związanych z wniesieniem poręczenia majątkowego  

i zabezpieczenia powództwa, 

c. opiniowanie aktów prawnych, konsultacje działalności statutowej ZG NSZZ 

FSG i występowanie do Trybunału Konstytucyjnego, 

d. zwrot w całości lub części kosztów związanych z ochroną prawną poniesioną 

przez funkcjonariuszy SG, którzy są zawieszeni w czynnościach służbowych 

oraz w stosunku do których toczą się postępowania sądowe, 

e. doradztwo prawne, 

f. spory wynikające ze statutowej działalności Związku, 

g. spory odszkodowawcze będące w związku z pełnieniem przez 

funkcjonariusza SG obowiązków służbowych, 

h. ochronę prawną funkcjonariuszy Straży Granicznej w sprawach dotyczących 

naruszenia czci i nietykalności cielesnej oraz w sprawach dotyczących 

naruszenia ich dóbr osobistych w związku z wykonywaniem obowiązków 

służbowych oraz pełnieniem funkcji w organach Związku. 

2. Środki finansowe z funduszu prawnego przyznawane są na pisemny wniosek 

zainteresowanego, do którego należy dołączyć załączniki potwierdzające poniesione 

koszty związane z prowadzeniem spawy. Wniosek składa się do Zarządu 

Oddziałowego NSZZ FSG. 

3. Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przesyła zaopiniowany wniosek 

wraz z załącznikami do Rady Funduszu Prawnego w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia 

wniosku.  



4. Rada Funduszu Prawnego nie rozpatruje niekompletnych wniosków, w szczególności 

niezawierających załączników potwierdzających poniesione koszty związane  

z prowadzeniem sprawy.  

5. Rozpatrzenie kompletnego wniosku powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia 

wpłynięcia wniosku do Rady Funduszu Prawnego.  

6. Wniosek, który wpłynął do Rady Funduszu Prawnego na 7 dni przed planowanym 

posiedzeniem Zarządu Głównego NSZZ FSG można pozostawić bez rozpatrzenia na 

tym posiedzeniu. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy wymaga tego ważny interes 

funkcjonariuszy Straży Granicznej albo ważny interes NSZZ FSG, pomocy  

z Funduszu prawnego można udzielić na zasadach nieobjętych niniejszym 

Regulaminem. Decyzję o udzieleniu pomocy w takim przypadku podejmuje Rada 

Funduszu Prawnego jednogłośnie. 

8. Rada Funduszu Prawnego może wydawać decyzję na temat złożonego wniosku  

w głosowaniu przy wykorzystaniu środków teleinformatycznych. Przewodniczący 

Rady Funduszu Prawnego z każdego głosowania Rady sporządza protokół. 

§ 5 

Rada Funduszu Prawnego przyznając środki finansowe na ochronę prawną, kieruje 

się następującymi kryteriami: 

a. charakterem sprawy, 

b. ochroną interesów zainteresowanego, 

c. stopniem zawinienia, 

d. interesem Związku, 

e. specyfiką zawodu funkcjonariusza Straży Granicznej, 

f. zasadami współżycia społecznego. 

§ 6 

Rada Funduszu Prawnego pozostawia zainteresowanemu dowolność w wyborze 

pełnomocnika procesowego lub obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym, przy czym 

przed udzieleniem ochrony prawnej zainteresowany winien poinformować Radę 

Funduszu Prawnego o wybranej osobie pełnomocnika i przypuszczalnych kosztach. 

 

 



§ 7 

1. Przyznanie lub odmowa przyznania wnioskodawcy przez Radę Funduszu Prawnego 

środków finansowych z Funduszu następuje w formie decyzji.  

2. Decyzje w przedmiocie złożonego wniosku Rada Funduszu Prawnego podejmuje 

zwykłą większością głosów. 

3. Decyzja o odmowie przyznania środków finansowych na ochronę prawną wymaga 

uzasadnienia.  

4. Rada Funduszu Prawnego może odstąpić od ochrony prawnej na każdym etapie 

postępowania w przypadkach naruszenia postanowień § 57 Statutu NSZZ FSG. 

5. Na decyzję o odmowie przyznania środków finansowych z Funduszu przysługuje 

odwołanie do Zarządu Głównego NSZZ FSG w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

wnioskodawcy decyzji. 

§ 8 

1. Fundusz przeznacza środki finansowe na ochronę prawna wnioskodawcy, o której 

mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu w tym szczególności na opłaty sądowe oraz opłaty za 

czynności adwokackie, w tym również wynagrodzenie pełnomocnika. 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na ochronę prawną przez Radę 

Funduszu Prawnego uzależniona jest od charakteru sprawy, jej wysokość ustalana 

jest przez Radę po zapoznaniu się ze złożonym przez wnioskodawcę wnioskiem. 

3.  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na ochronę prawną przez Radę  

w zakresie opłat sądowych ustala się na podstawie aktualnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na ochronę prawną przez Fundusz 

w zakresie wynagrodzenia pełnomocnika świadczącego usługi prawne powinna 

odzwierciedlać rodzaj i liczbę wykonanych bądź przewidywanych do wykonania 

czynności. 

5. Wypłata środków finansowych przeznaczonych na ochronę prawna następuje po 

dostarczeniu rachunku (faktury VAT) za wykonane czynności prawne i odbywa się w 

formie przelewu bankowego. 

6. Środki finansowe na ochronę prawną nie są wypłacane w przypadku gdy sprawa 

dotyczy czynu popełnionego przez funkcjonariusza SG w stanie po użyciu alkoholu 

lub innego środka odurzającego. 

7. W sytuacjach wyjątkowych, kiedy wymaga tego dobro NSZZ FSG, Rada Funduszu 

Prawnego może podjąć decyzję o wypłacie środków finansowych z Funduszu z góry 



przed rozpoczęciem postępowania mającego na celu ochronę prawną 

funkcjonariusza SG lub członka NSZZ FSG.  

§ 9 

1. Osoba korzystająca z pomocy finansowej z Funduszu, która uzyskała zwrot kosztów 

procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, zobowiązana jest do ich zwrotu  

w zasądzonej wysokości w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu zasądzonych 

kosztów. 

2. Zwrotu kosztów, o którym mowa w § 9 ust.1 Regulaminu dokonuje się na konto 

bankowe Funduszu. 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają obowiązujące 

zapisy Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy 

Straży Granicznej. 

2. Wszelkie zmiany Regulaminu następują w formie uchwały Zarządu Głównego 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży 

Granicznej. 

 


