
Uchwała nr 9/2022/KM 

Komisji Międzyzakładowej 

Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”  

Funkcjonariuszy i Pracowników Policji 

Województwa Małopolskiego  

z dnia 26 września 2022 r. 

 
 
w sprawie utworzenia zapomogi losowej  
 
 
Na podstawie par. 6 uchwały nr 5 z dnia 13 października 2005 r., XIX KZD NSZZ „Solidarność 

Statutu NSZZ „Solidarność” ws. Działalności finansowej Związku (z późn. zm.), uchwala się 

co następuję: 

 
§ 1 

1. Ustala się zapomogę za poniesione straty w wyniku zdarzenia drogowego w służbie. 

2. Ustala się wysokość zapomogi w kwocie 500 zł. 

3. O zapomogę może ubiegać się funkcjonariusz będący członkiem organizacji związkowej, 

który: 

1) popełnił wykroczenie z art. 86 § 1, 1a, art. 86b kodeksu wykroczeń,  

2) w chwili popełnienia wykroczenia opisanego w pkt. 1 kierował pojazdem 

uprzywilejowanym tj. posiadał włączone sygnały dźwiękowe i świetlne, 

3) udawał się na interwencję: 

a) zleconą przez Dyżurnego/Przełożonego przekazaną na terminal mobilny lub 

podaną za pomocą stacji radiowej rejestrującej rozmowy. 

b) podjął interwencję własną i przekazał informację o jej podjęciu Dyżurnemu za 

pomocą terminala mobilnego lub za pomocą stacji radiowej rejestrującej rozmowy. 

c) w wyjątkowych sytuacjach zlecenie lub poinformowanie Dyżurnego o interwencji 

odbyło się drogą telefoniczną, a rozmowa została zarejestrowana. 

4) za popełnienie wykroczenia opisanego w pkt. 1 został ukarany mandatem karnym lub 

grzywną przez sąd. 

5) w chwili popełnienia wykroczenia opisanego w pkt. 1 posiadał ważne ubezpieczenie 

OC od powierzonego majątku. 

6) w chwili popełnienia wykroczenia opisanego w pkt. 1 posiadała aktualne zezwolenie 

na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. 

4. Prawo do zapomogi nabywają członkowie organizacji związkowej po upływie  

6 miesięcy członkostwa oraz spełnili warunki opinane w ust. 3. 



5. Zapomoga wypłacana jest na podstawie złożonego pisemnego wniosku wraz z kopią 

dokumentów opisanymi w ust. 3 pkt. 4-6 oraz kopią notatki urzędowej sporządzonej ze 

zdarzenia.  

6. Prawo do zapomogi przysługuje członkowi organizacji związkowej raz na sześć miesięcy. 

7. Decyzję o wypłacie zapomogi podejmuje Prezydium Komisji Międzyzakładowej. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Międzyzakładowej. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y 
KM NSZZ „Solidarność” 

Funkcjonariuszy i Pracowników Policji 
Województwa Małopolskiego 

(-) 
Jacek ŁUKASIK 

I Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO 
KM NSZZ „Solidarność” 

Funkcjonariuszy i Pracowników Policji 
Województwa Małopolskiego 

(-) 
Bartłomiej KOLAT 


