
UCHWAŁA NR 20/2014 

Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S.A. - " 

Biedronka " w Kostrzynie  

z dnia 01-10-2014r. 

/tekst jednolity obowiązujący od dnia 01-06-2020r./ 

 

Na podstawie § 26 pkt 1 lit. d) i g) Statutu Niezależnego Samorządnego Związku 

Zawodowego Pracowników JMP S.A. - " Biedronka " w Kostrzynie (dalej: Związek), Zarząd w 

składzie:  

1/ Jarosław Lewiński 

2/ Krzysztof Rachwalski 

3/ Krzysztof Cembrowski 

4/ Mariusz Sakowski 

5/ Alicja Alchimowicz 

6/ Remigiusz Pankau 

7/ Grzegorz Snoch 

Podjął jednogłośnie uchwałę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Związek, wypełniając założone cele, o których mowa w § 6 ust. 5 Statutu oraz § 26 pkt 1 

lit. g) Statutu, realizował będzie pomoc finansową dla Członków Związku polegającą na 

dofinansowaniu usług prawniczych w sprawach dotyczących Członków Związku lub 

najbliższych członków rodziny Członka Związku tj. męża, żony, dzieci pozostające pod 

opieką rodziców (niepełnoletnie), o ile sprawy te będą miały wpływ na sytuację 

materialną Członka Związku. 

2. Przedmiotem pomocy prawnej może być: 

a) udzielanie porad prawnych Członkom Związku lub najbliższym członkom rodziny 

Członka Związku, 

b) reprezentowanie Członków Związku lub najbliższych członków rodziny Członka 

Związku w sporach przedsądowych, 

c) reprezentowanie Członków Związku lub najbliższych członków rodziny Członka 

Związku w postępowaniach sądowych, 



d) reprezentowanie Członków Związku lub najbliższych członków rodziny Członka 

Związku w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. 

3. Pomoc prawna nie będzie dofinansowana jeżeli przedmiotem pomocy prawnej będą 

sprawy karne, wykroczeniowe lub karnoskarbowe. 

 

§ 2 

1. Dofinansowanie polegało będzie na pokryciu wynagrodzenia adwokata, o którym mowa 

w § 3 niniejszej uchwały do wysokości 50% tegoż wynagrodzenia, nie więcej jednak niż w 

wysokości 3.000zł netto.    

 

§ 3 

1. Pomoc prawna, która podlegała będzie dofinansowaniu, świadczona będzie przez adw. 

Marzenę Kopij z Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu. 

2. Dane kontaktowe adwokata: ul. Tęczowa 80/2B, 53-603 Wrocław, tel. 606-532-583,  

e-mail: m.kopij@kz-prawnicy.pl, www.kz-prawnicy.pl. 

 

§ 4  

1. Dofinansowanie pomocy prawnej przez Związek nie będzie dotyczyło Członków Związku, 

których przynależność do Związku trwa krócej niż 12 (dwanaście) miesięcy, a także jeśli w 

trakcie przynależności do niniejszego Związku składka nie została odprowadzona przez 

Członka Związku za którykolwiek miesiąc przynależności. 

2. Zarząd Związku może na uzasadniony wniosek Członka Związku, o którym mowa w ust. 1 

powyżej, udzielić dofinansowania pomocy prawnej. 

3. Zarząd Związku może w uzasadnionych przypadkach nie wyrazić zgody na 

dofinansowanie pomocy prawnej świadczonej na rzecz Członków Związku. 

 

§ 5 

1. Członek Związku chcąc uzyskać dofinansowanie pomocy prawnej winien zwrócić się do 

adwokata świadczącego pomoc prawną, przedstawić stan sprawy i wypełnić wniosek o 

dofinansowanie usług prawnych (dalej: Wniosek), złożyć Oświadczenie, a także Zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych, stanowiących załącznik do niniejszej Uchwały. 
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2. Adwokat przedstawia do akceptacji Związku Wniosek, Oświadczenie i Zgodę na 

przetwarzanie danych osobowychchcąc uzyskać dofinansowanie pomocy prawnej winien 

zwrócić się do adwokata świadczącego pomoc prawną, przedstawić stan sprawy i 

wypełnić wniosek o dofinansowanie oraz udokumentować opłacenie składek 

członkowskich z ostatnich 3 miesięcy. 

3. Adwokat przedstawia do akceptacji Związku wniosek wraz z załącznikami Członka 

Związku o dofinansowanie wraz z zaakceptowanym przez Członka Związku 

wynagrodzeniem z tytułu świadczonych usług pomocy prawnej. 

4. Po uzyskaniu akceptacji przez Zarząd Związku, Członek Związku zleca adwokatowi 

prowadzenie sprawy i udziela pełnomocnictwa lub uzyskuje poradę prawną. 

5. Warunkiem uzyskania porady prawnej lub przyjęcia pełnomocnictwa przez adwokata jest 

podpisanie umowy z adwokatem oraz uiszczenie przez Członka Związku wynagrodzenia z 

tytułu świadczonych usług pomocy prawnej w zakresie niedofinansowanym przez 

Związek. 

6. Dofinansowaniu nie podlegają koszty sądowe, do uiszczenia których zobowiązany jest 

Członek Związku. 

7. W przypadku gdy w sprawie przyznane zostaną od przeciwnika Członka Związku koszty 

zastępstwa procesowego lub koszty zastępstwa w egzekucji, koszty te stanowią 

dodatkowe wynagrodzenie adwokata, które Członek Związku zobowiązany będzie 

przekazać adwokatowi zgodnie z zawartą umową (po ich wyegzekwowaniu od 

przeciwnika lub po dobrowolnej zapłacie). 

 

§ 6 

1. Uchwała wchodzi w życie od 1 października 2014r. 

 

 

Załączniki: 

1/ formularz Wniosku o dofinansowanie usług prawnych; 

2/ Oświadczenie; 

3/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 


