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REGULAMIN
FUNDUSZU POMOCY DYSCYPLINARNEJ
garnizonu mazowieckiego
/ tekst ujednolicony /

W dniu 15 marca 2018 roku Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa mazowieckiego Uchwałą nr 33/2018 powołał Fundusz Pomocy Dyscyplinarnej, który będzie funkcjonował na podstawie poniższego Regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.
§ 1
Fundusz tworzą Zarządy Terenowe NSZZ Policjantów województwa mazowieckiego na podstawie swoich uchwał o przystąpieniu do Funduszu Pomocy Dyscyplinarnej i opłaceniu składki
	W skład Komisji Funduszu Pomocy Dyscyplinarnej wchodzą członkowie biura ZW w ilości 4 osób, tj. Przewodniczącego, I Wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
	Osoba składająca wniosek bądź osoba przez nią upełnomocniona ma prawo brać udział w posiedzeniu komisji. Komisja przed posiedzeniem ma obowiązek powiadomienia osoby zainteresowanej o jego terminie. 
§ 2
Komisja jest jedynym dysponentem środków finansowych Funduszu Pomocy Dyscyplinarnej garnizonu mazowieckiego
Nadzór nad działalnością finansową funduszu prowadzi Wojewódzka Komisja Rewizyjna NSZZP woj. Mazowieckiego.
Środki finansowe Funduszu będą zdeponowane na koncie bankowym należącym do Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. Mazowieckiego.
§ 3
Dochody funduszu stanowią:
	Jednorazowa wpłata Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. Mazowieckiego na konto Funduszu w wysokości 10000 zł
	Wpłaty z Zarządów Terenowych NSZZP woj. Mazowieckiego w wysokości 1 zł od członka związku w terminie do 3 każdego miesiąca za bieżący miesiąc 

Darowizny czynione na rzecz NSZZP woj. Mazowieckiego z przeznaczeniem na cele Funduszu
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym
	Inne dochody i wpływy

§ 4
Środki funduszu przeznaczone są na finansowanie pomocy dyscyplinarnej policjantów na 
każdym etapie postępowania dyscyplinarnego w czasie lub w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, popełnienia wykroczeń z wyłączeniem czynów popełnionych pod działaniem alkoholu lub podobnie działającego środka bądź z niskich pobudek oraz pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem opinii prawnych dotyczących działalności i dokumentacji Funduszu. W uzasadnionych przypadkach komisja może jednakże przyznać pomoc finansową pomimo tego, że czyn został popełniony pod działaniem alkoholu.
	Pomoc finansowa będzie udzielana w formie pośrednictwa prawnego.
	Pomocy udziela się wyłącznie w formie pokrycia kosztów pośrednictwa prawnego po przedstawieniu wniosku i zaakceptowaniu go przez Komisję.


§ 5
Do pomocy określonej w § 4 uprawnieni są:
	Policjanci służby czynnej będący członkami związku NSZZP woj. Mazowieckiego, od których Zarząd Terenowy odprowadził składkę na rzecz Funduszu Pomocy Dyscyplinarnej
	Przyznanie pomocy finansowej dotyczy policjanta będącego przynajmniej 3 miesiące członkiem związku
	Warunkiem przyznania pomocy finansowej z Funduszu jest comiesięczne opłacenie składki przez poszczególny Zarząd Terenowy
	Policjantowi przysługuje pomoc finansowa z Funduszu po upływie 3 miesięcy od przystąpienia poszczególnego Zarządu Terenowego do Funduszu Pomocy Dyscyplinarnej.

§ 6
Pomoc finansowa może być przyznana po rozpatrzeniu pisemnego wniosku przez komisję, która wniosek rozpatruje w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.
Pomoc przyznawana jest z uwzględnieniem potrzeb, w granicach zgromadzonych na ten cel środkach.
Powołany przez komisję prawnik opłacany będzie ze środków funduszu. 
	Osoba, która przystępuje do funduszu po popełnieniu czynu zabronionego, nie może otrzymać pomocy finansowej w związku z tym czynem. 
	Zarząd Terenowy NSZZP woj. mazowieckiego występujący z funduszu nie otrzymuje zwrotu wpłaconych składek na jego tworzenie i przestaje być jego członkiem.
Wraz ze sprawozdaniem finansowym z działalności Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. Mazowieckiego Komisja przedstawia sprawozdanie z działalności Funduszu. 
Komisja rozpatruje wnioski o przyznanie pomocy finansowej niezwłocznie po otrzymaniu wniosku. 
	Każdorazowo zainteresowany niezależnie od wyniku rozpatrzenia wniosku, zostanie pisemnie poinformowany o podjętej przez Komisję decyzji.
	Decyzja Komisji Funduszu Pomocy Dyscyplinarnej dotycząca rozpatrzenia wniosku o pomoc finansową jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 7

W sprawach nienormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmować będzie Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. Mazowieckiego.


§ 8

Koszt pracy Komisji ponosi Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. Mazowieckiego.


§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały przez Zarząd Wojewódzki NSZZP woj. Mazowieckiego. 


Załącznik do Regulaminu:
	Wzór protokołu posiedzenia Komisji FPD
	Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej 




