
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIURA PRAWNEGO

REGIONU CZĘSTOCHOWSKIEGO NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
1.  Biuro  Prawne  świadczy  pomoc  prawną  dla  członków  związku  NSZZ  "Solidarność",  po  okazaniu

legitymacji członkowskiej.
2. Porad prawnych, dotyczących spraw pracowniczych, udziela się telefonicznie tylko przewodniczącym KZ.
3. Zakres pomocy prawnej:
- sprawy z zakresu prawa pracy,
- sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych,
- w sprawach dotyczących pozostałych dziedzin prawa obowiązek udzielania pomocy prawnej ogranicza się

do udzielania informacji o aktach normatywnych regulujących daną kwestię, ewentualnie w miarę możliwości
do zapoznania interesanta z treścią konkretnych przepisów.

4. Formy pomocy prawnej:
- informacja o treści obowiązujących przepisów,
- porady prawne,
- opinie prawne,
- pomoc w redagowaniu pism procesowych, administracyjnych i innych,
- oraz - przy spełnieniu niżej określonych warunków - zastępstwo prawnika w postępowaniu przed sądem.
5.  Ustanowienie  zastępstwa  procesowego  uzgadniane  jest  na  wniosek  osoby  uprawnionej  z  Prezydium

Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w odniesieniu do spraw spełniających następujące wymagania:
a) Sprawa od samego początku prowadzona jest przez nasze biuro, łącznie z projektami pism przedsądowych

i sporządzeniem pozwu bądź odpowiedzi na pozew.
b) Reprezentacja  możliwa jest  wyłącznie  w sprawach z zakresu prawa pracy i  ubezpieczeń społecznych

i tylko w odniesieniu do członków związku.
c) Wniesienie powództwa bądź wdanie się w spór musi zostać uznane za celowe przez pracowników biura.

W  przeciwnym  wypadku  na  wniosek  interesanta  wydaje  się  pisemną  opinię  o  niecelowości  wnoszenia
powództwa  bądź  wdania  się  w  spór.  Opinię  tę  przedstawia  się  Prezydium  Zarządu  Regionu  i  osobie
zainteresowanej. Jeśli pomimo negatywnej opinii interesant decyduje się na prowadzenie sprawy w Sądzie, to
działanie  pracowników  biura  ogranicza  się  jedynie  do  pomocy  w  zredagowaniu  pozwu  i  innych  pism
procesowych. Sprawa ta nie będzie jednak firmowana przez pracowników biura.

d)  Interesant  poinformował  osobę  uprawnioną  do  reprezentowania  o  zamiarze  skorzystania  z  pomocy
zastępstwa procesowego najpóźniej w dniu wniesienia powództwa bądź wdania się w spór i przedłożył pełną
dokumentację dotyczącą sprawy.

e)  W  przypadku  ustanowienia  zastępstwa  procesowego  interesant  zobowiązany  jest  zawiadomić  osobę
uprawnioną do jej reprezentowania o terminie rozprawy najpóźniej na 5 dni przed datą wyznaczoną przez Sąd.

f) W przypadku większej niż jedna liczby spraw opartych na takiej  samej podstawie prawnej zastępstwo
procesowe może być przydzielone do jednej sprawy traktowanej jako sprawa precedensowa. W pozostałych
sprawach pomoc ograniczać się będzie do udzielania porad i pomocy w redagowaniu pism procesowych.

g)  W  przypadku  spraw  toczących  się  w  sądach  innych  niż  częstochowski  ustanowienie  zastępstwa
procesowego może nastąpić pod warunkiem zapewnienia przez interesanta bądź zrzeszającą go organizację
związkową dowiezienia pracownika biura do sądu i odwiezienia go do Częstochowy.

h) Sporządzenie kasacji przez pracowników biura jest możliwe w sprawach, które od początku prowadzone
były przez nasze biuro, ewentualnie w innych szczególnych przypadkach po uzgodnieniu z Prezydium Zarządu
Regionu pod warunkiem uznania przez pracownika biura wniesienia kasacji za zasadne i tylko w odniesieniu
do spraw, których akta znajdują się w sądzie w Częstochowie.

i)  Pracownicy  biura  prowadzą  ewidencję  osób  korzystających  z  pomocy  prawnej.  Pracownikowi  biura
przysługuje prawo odmowy udzielenia pomocy prawnej, jeżeli  z zapisów w ewidencji wynikało będzie,  że
pomoc w określonej sprawie udzielona została zainteresowanemu przez innego pracownika biura, bądź jeśli
stwierdzi, że sprawa prowadzona jest przez innego adwokata lub radcę prawnego.

j)  Członkowie  związku,  będący  pracodawcami  mogą  skorzystać  z  pomocy  biura  prawnego  z  zakresie
problemów  związanych  z  wykonywanym  stanowiskiem  po  uprzednim  złożeniu  pisemnego  zapytania
w sprawie, zaakceptowanego przez przewodniczącego KZ.

k) Terminy i formy udzielania pomocy prawnej uzależnione są od wielkości bieżącego wpływu spraw do
rozpatrzenia.

Częstochowa, 1 lutego 2011 r.


