REGULAMIN
Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego „POLICJA
2008"

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundusz prewencyjny dla policjantów i pracowników Policji zwany dalej „Funduszem"
został utworzony na podstawie umowy w sprawie funduszu prewencyjnego PW/19/2008 z
PZU Życie SA z dnia 26 czerwca 2008 roku.
2. Dysponentem Funduszu są działające wspólnie strony porozumienia z dnia 29 listopada
2007r. w sprawie funkcjonowania programu grupowego ubezpieczenia policjantów i
pracowników Policji „Policja 2008", przyjętego w ramach umowy ubezpieczenia
z dnia 26 czerwca 2008 r.
3. Fundusz zasilany będzie środkami przekazywanymi przez zakłady ubezpieczeń z umów
ubezpieczenia zawieranych w ramach Programu Ubezpieczeniowego „Policja 2008".
§2
Celem działania Funduszu Prewencyjnego jest udzielanie pomocy finansowej policjantom,
pracownikom Policji i pracownikom gospodarstw pomocniczych objętych ubezpieczeniem
„Policja 2008" zwanych dalej „osobami uprawnionymi" oraz członkom ich rodzin,
poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego, ciężkiego zachorowania, trwałej utraty
zdrowia w wyniku choroby lub wypadku a także przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i
życia poprzez prowadzenie działań prewencyjnych i profilaktyki zdrowotnej.
§3
1. Regulamin jest integralnie związany z postanowieniami umowy, o której mowa w § 1 ust.
2. Regulamin określa przeznaczenie środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje
działalności prewencyjnej oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń finansowych z
Funduszu przez osoby uprawnione.
ŚRODKI TWORZĄCE FUNDUSZ
§4
1. Środki finansowe tworzące Fundusz pochodzą w szczególności z:
a. kwot przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń w związku z umowami zawartymi w
ramach Programu Ubezpieczeniowego „Policja 2008"
b. z darowizn i przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lokat bankowych.
2. Niewykorzystane środki w ramach programu „Policja 2001" podlegają odrębnemu
rozliczeniu według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
3. Powszechny Zakład Ubezpieczeń, zgodnie z umową o której mowa w § 1 będzie
przekazywał środki na odrębne rachunki bankowe w wysokości 8% przypisu składki z
ubezpieczeń według zasad określonych w § 2 ust 1 powoływanej umowy, w tym:

a. 6% przypisu składki odpowiednio na fundusz Komendy Głównej Policji i fundusze
Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji i Szkół Policyjnych.
b. 2% przypisu składki na Fundusz centralny w Komendzie Głównej Policji.
4. Środki Funduszu będą gromadzone i odpowiednio rozdysponowywane przez komisję
centralną i komisje utworzone w Komendzie Głównej Policji, Komendach Wojewódzkich
Policji, Komendzie Stołecznej Policji i Szkołach Policyjnych przez strony porozumienia o
którym mowa w § 1 ust. 2 regulaminu.

PRZEZNACZENIE FUNDUSZU
§5
Środki Funduszu przeznacza się na cele określone w § 1 ust. 1 umowy w sprawie funduszu
prewencyjnego, a w szczególności na:
1. udzielanie pomocy finansowej osobom uprawnionym w związku z:
a) leczeniem i rehabilitacją
b) zakupem leków specjalistycznych, protez, sprzętu rehabilitacyjnego, innych materiałów i
środków sanitarnych,
c) przypadkami szczególnymi, wynikającymi z utraty zdrowia, a
nieprzewidzianymi w ppkt. a - b;
2. przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia osób uprawnionych, poprzez zbiorową
profilaktykę;
3. pomoc finansową w szczególnie uzasadnionych nadzwyczajnych przypadkach dla
policjantów i pracowników Policji poszkodowanych wskutek indywidualnych zdarzeń
losowych.
4. pomoc dzieciom osób uprawnionych poprzez organizację różnych form prewencji,
edukacji i profilaktyki zdrowotnej.

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU
§6
1. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową z Funduszu są policjanci,
pracownicy Policji i pracownicy gospodarstw pomocniczych objęci ubezpieczeniem w ramach
umów określonych w Programie „Policja 2008" oraz członkowie ich rodzin.
2. Uprawnienie do ubiegania się o pomoc finansową z Funduszu nabywa się z dniem
zawarcia umowy ubezpieczenia.

PRZYZNAWANIE POMOCY Z FUNDUSZU
§7

1. Środki Funduszu przyznawane będą w formie uznaniowej przez:
a. Komisję Centralną w Komendzie Głównej Policji, obejmującą zasięgiem działania cały
kraj, dysponującą 2 % przypisu składki z ubezpieczeń wskazanych w odrębnym akcie;
b. Komisję w Komendzie Głównej Policji dla policjantów i pracowników Policji
zatrudnionych w KGP;
c. Komisje w Komendach Wojewódzkich Policji;
d. Komisję w Komendzie Stołecznej Policji;
e. Komisje w Szkołach Policji.
2. W skład poszczególnych komisji wchodzą:
a. przedstawiciel strony służbowej wskazany przez właściwego komendanta Policji;
b. dwóch przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych NSZZ Policjantów (w
przypadku Komisji Centralnej reprezentanci Zarządu Głównego NSZZ Policjantów), w tym co
najmniej jeden z organizacji terenowej.
c. po jednym przedstawicielu pozostałych zakładowych organizacji związkowych
działających w danej jednostce organizacyjnej Policji (w przypadku Komisji Centralnej po
jednym reprezentancie Zarządów organizacji krajowych Związków Zawodowych wchodzących w skład związkowej strony porozumienia).
d. w przypadku funkcjonowania w danej jednostce więcej niż jednej organizacji
związkowej pracowników Policji w skład komisji wchodzi po jednym
przedstawicielu tych organizacji. W takim przypadku proporcjonalnie zwiększa się liczbę
przedstawicieli NSZZP.
3. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
Przewodniczący zwołuje posiedzenia komisji, informując jej członków o ich terminie z
minimum tygodniowym wyprzedzeniem, kieruje pracami komisji, organizuje posiedzenia i
jest odpowiedzialny za przekazywanie informacji na temat prac komisji. Wiceprzewodniczący
w czasie nieobecności przewodniczącego przejmuje jego obowiązki.
4. Komisję centralną ds. Funduszu Pomocowego i Prewencyjnego powołuje Komendant
Główny Policji.
5. Komisje w Komendach Wojewódzkich Policji, komisję w Komendzie Głównej Policji,
komisję w Komendzie Stołecznej Policji i komisje w Szkołach Policji powołują właściwi
komendanci jednostek Policji.
6. Komendanci jednostek Policji i organizacje związków zawodowych, mogą dokonać
zmiany swojego przedstawiciela.
7. Posiedzenia komisji odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
8. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości
głosów decyduje głos przewodniczącego.
9. Wnioski o przyznanie pomocy przez osoby uprawnione są ewidencjonowane w
prowadzonym przez komisje rejestrze.
10. Każdorazowo komisja ze swojej pracy sporządza protokół uwzględniający w
szczególności wyniki pracy Komisji, uzasadnienie proponowanej kwoty pomocy finansowej i
podpisy członków Komisji.
11. Przewodniczący komisji po rozpatrzeniu przez komisję wniosków o przyznanie zapomogi
i sporządzeniu protokołu, przedkłada go kierownikowi jednostki w celu wydania dyspozycji
do wypłaty.
12. Komisja rozpatruje wnioski o przyznanie świadczeń przy udziale przewodniczącego oraz
co najmniej dwóch członków komisji.

13. Kadencja komisji trwa 3 lata.

§8
Komisje uprawnione są do:
a) przyjmowania i rozpatrywania wniosków;
b) przyznawania pomocy określonej w § 5.
§9
1. W sytuacjach nadzwyczajnych uzasadnionych szczególnymi okolicznościami decyzję o
przyznaniu pomocy mogą w trybie pilnym podjąć przewodniczący komisji i właściwy
komendant jednostki Policji.
2. Decyzje podjęte w tym trybie są ewidencjonowane przez właściwą komisję.
§10

Poszczególne komisje w terminie do 31 marca każdego roku przedstawiają pisemne
informacje ze swojej działalności właściwym komendantom jednostek Policji i zarządom
organizacji związkowych.
§11
1. Pomoc finansową przyznaje się na pisemny odpowiednio udokumentowany wniosek
(wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu):
a. zainteresowanej osoby uprawnionej;
b. przełożonego osoby uprawnionej lub jej opiekuna w przypadku, gdy osoba ta nie jest w
stanie sama złożyć wniosku.
c. organizacji związkowej.
2. Do wniosku należy dołączyć:
a. kopie dokumentów świadczących o sytuacji osoby uprawnionej do pomocy tj.: karty
informacyjne leczenia, orzeczenia komisji lekarskich, zaświadczenia lekarskie, skierowania na
badania specjalistyczne;
b. protokoły powypadkowe;
c. dowody ponoszonych kosztów związanych ze zdarzeniem losowym;
d. zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach oraz ilości osób pozostających
na utrzymaniu uprawnionego;
e) inne dokumenty, o które zwróci się komisja w zależności od bieżących potrzeb.
3. Z pomocy z Funduszu można korzystać jeden raz w ciągu roku kalendarzowego.
4. W sytuacjach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami np. przewlekła choroba,
nowotwór, ciężka operacja itp. osoba uprawniona może wyjątkowo ubiegać się ponownie o
przyznanie pomocy finansowej. Pomoc może być przyznana wówczas bez zachowania
warunku określonego ust. 3 w zależności od posiadanych środków.

5. W razie śmierci osoby uprawnionej po złożeniu wniosku, wniosek podlega rozpatrzeniu
na zasadach określonych w regulaminie. W przypadku pozytywnego rozpatrzeniu, wypłata
pomocy finansowej należy przekazać uprawnionym członkom rodziny.
6. Przewodniczący Komisji pisemnie informuje wnioskodawcę w przypadku negatywnego
rozpatrzenia wniosku.
7. Komisje wymienione w § 7 ust. 1 lit. b-e po przyznaniu pomocy osobie uprawnionej
którą uznają za niewystarczającą kierują wniosek do Komisji Centralnej w KGP.
§12
1. Obsługę administracyjną i techniczną poszczególnych komisji zapewniają odpowiednio
Komendant Główny Policji, Komendant Stołeczny Policji, Komendanci Wojewódzcy Policji i
Komendanci Szkół Policji.
2. Członkowie komisji wykonują swoje zadania nieodpłatnie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
1. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku.
2. Regulamin Funduszu może być zmieniony przez strony porozumienia, jego wszelkie
zmiany wymagają zaopiniowania przez wszystkie organizacje związkowe zrzeszające
ubezpieczonych policjantów i pracowników Policji.
3. Prawo zgłaszania propozycji zmian w regulaminie Funduszu posiadają dysponenci
funduszu.
3. Prawo interpretacji postanowień regulaminu Funduszu posiadają dysponenci funduszu.
4. Treść regulaminu Funduszu będzie dostępna na stronach internetowych związków
zawodowych i jednostek Policji. Regulamin może być wydany na każde żądanie
zainteresowanego policjanta i pracownika Policji uprawnionego do korzystania z Funduszu.

