Pomagamy wyłącznie osobom które odmówiły przyjęcia mandatu i weszły na drogę sądową.

Regulamin udzielania przez Fundację „Instytut Społeczeństwa Otwartego” wsparcia
finansowego i doradczego dla osób dotkniętych represjami za pokojową
prodemokratyczną działalność polityczną i społeczną.
Zarząd Fundacji „Instytut Społeczeństwa Otwartego” działając na podstawie §21 pkt. 3b, 3c i 3e w zw. z §7 i §8 pkt. 13
Statutu Fundacji uchwala Regulamin udzielania przez Fundację „Instytut Społeczeństwa Otwartego” wsparcia
finansowego i doradczego dla osób dotkniętych naruszeniem praw człowieka i powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
§1.
Pomoc prawna i wsparcie finansowe mogą być udzielane przez Fundację osobom, które z powodu swojej
prodemokratycznej i pokojowej działalności politycznej lub społecznej stały się osobami obwinionymi, podejrzanymi
lub oskarżonymi w postępowaniach w sprawach o wykroczenia, postępowaniach karnych lub postępowaniach
administracyjnych o charakterze represyjnym, a także osobom, które ze względu na taką działalność doznały
uszczerbku majątkowego i wynikającego z tego pogorszenia sytuacji życiowej.
§2.
Fundacja we współpracy z Biurem Pomocy Prawnej ruchu Obywatele RP („ObyPomoc”) organizuje pomoc prawną
zainteresowanym osobom wskazanym w §1, korzystając w pierwszej kolejności ze wsparcia prawników związanych z
Biurem Pomocy Prawnej ruchu Obywatele RP, oferujących osobom represjonowanym świadczenie pomocy prawnej
na zasadzie „pro bono”. W wypadku braku możliwości skorzystania z takiej pomocy prawnej wywołanej skalą represji,
Fundacja finansować będzie pomoc prawną świadczoną odpłatnie.
§3.
Fundacja może udzielać wsparcia finansowego osobom represjonowanym poprzez udzielanie tym osobom świadczeń
pieniężnych w różnej formie (np. pożyczek) w udokumentowanych wypadkach poniesienia uszczerbku majątkowego i
wynikającego z tego pogorszenia sytuacji życiowej.
§4.
Osoba ubiegająca się o pomoc prawną lub wsparcie finansowe składa pisemny wniosek do Fundacji, kierując go na
wskazany przez nią adres, adres poczty e-mail lub składając osobiście w siedzibie Fundacji. Wniosek może być także
kierowany do Biura Pomocy Prawnej ruchu Obywatele RP („ObyPomoc”).
§5.
Wniosek o udzielenie pomocy prawnej powinien zawierać: 1. imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, mail,
numer telefonu, preferowany sposób kontaktu;
2. czas i miejsce zdarzenia, sygnaturę sprawy, treść zarzutów, opis dotychczasowego postępowania w sprawie;
3. kopie dokumentów z postępowania;
4. zobowiązanie do wyczerpania drogi odwoławczej przewidzianej właściwymi procedurami - do uprawomocnienia
się orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej;
5. zobowiązanie do zwrotu na rachunek fundacji uzyskanego wsparcia finansowego na pomoc prawną w wysokości
odpowiadającej prawomocnie zasądzonym na jego rzecz przez sąd kosztom pomocy prawnej;
6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

§6.
Wniosek o wsparcie finansowe powinien zawierać: 1. imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, mail, numer
telefonu, preferowany sposób kontaktu; 2. opis w formie pisemnej/zdjęciowej/filmowej/linków internetowych
zdarzenia/zdarzeń, które spowodowały represje; 3. dokumenty świadczące o związku pomiędzy prodemokratyczną i
pokojową działalnością polityczną lub społeczną a doznaniem uszczerbku majątkowego (dokumenty potwierdzające
ukaranie grzywną, karą pieniężną, obciążenie kosztami postępowania, dokumenty wskazujące na dokonanie ich
egzekucji, pisemne oświadczenia świadków); 4. oświadczenie, że w związku z ukaraniem grzywną, karą pieniężną,
obciążeniem kosztami postępowania i ich egzekucją uległa pogorszeniu sytuacja majątkowa osoby wnioskującej; 5.
zobowiązanie do wyczerpania drogi odwoławczej przewidzianej właściwymi prodedurami - do uprawomocnienia się
orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej albo oświadczenie o wyczerpania drogi odwoławczej przewidzianej
właściwymi procedurami - do uprawomocnienia się orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej; 6.
zobowiązanie do zwrotu uzyskanego wsparcia na rachunek Fundacji w wypadku prawomocnego rozstrzygnięcia
stwierdzającego niezasadność wyegzekwowania grzywny, kary pieniężnej, kosztów postępowania lub odszkodowania
z tytułu niesłusznego skazania/tymczasowego aresztowania/zatrzymania. 7. zgodę na przetwarzanie danych
osobowych; 8. oświadczenie wnioskodawcy poparte dowodami, iż w okresie pandemii lub epidemii osoba stosowała
się w momencie zajścia zdarzenia, do zaleceń WHO (World Health Organization) nakładających określone obowiązki
na osoby fizyczne (np. obowiązek zakrywania ust i nosa w okresie pandemii COVID-19).
§7.
1. Zarząd Fundacji tworzy Radę Pomocy Represjonowanym, w skład której wchodzą trzy osoby: Członek Zarządu
Fundacji, osoba wskazana przez ruch Obywatele RP oraz osoba zaufania publicznego zgodnie wskazana przez dwie
wcześniej wymienione, która wyraziła zgodę na udział w pracach Rady Pomocy Represjonowanym.
2. Pierwszymi członkami Rady Pomocy Represjonowanym są:
Jakub Bierzyński
Anna Bierzyńska
§8.
Fundacja i Ruch Obywatele RP udostępniają informacje dotyczące pomocy represjonowanym oraz dane adresowe do
składania wniosków na swoich stronach internetowych oraz administrowanych mediach społecznościowych.
§9.
Rada Pomocy Represjonowanym rozpatruje wnioski o pomoc prawną oraz wsparcie finansowe pochodzące
bezpośrednio od osób wskazanych w §1 oraz wnioski przekazane przez Biuro Pomocy Prawnej ruchu Obywatele RP
(„ObyPomoc”).
§10.
Posiedzenia Rady Pomocy Represjonowanym odbywają się co najmniej dwa razy w miesiącu. Posiedzenia te mogą być
przeprowadzane zdalnie przy użyciu środków porozumiewania na odległość. Na posiedzeniu Rady Pomocy
Represjonowanym rozpatrywane są wnioski, które wpłynęły do dnia poprzedzającego jej posiedzenie.
§11.
Rada Pomocy Represjonowanym podejmuje decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania osobom represjonowanym
pomocy prawnej świadczonej na zasadach „pro bono” lub o pokryciu kosztów pomocy prawnej w całości lub
częściowo.

§12.
Rada Pomocy Represjonowanym podejmuje decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania osobom represjonowanym
wsparcia finansowego obejmującego całość lub część poniesionego uszczerbku. Warunkiem udzielenia wsparcia
finansowego oprócz wymogów wynikających z Regulaminu jest prawomocność albo natychmiastowa wykonalność
orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej, w wyniku wykonania których osoba wnioskująca doznała
uszczerbku majątkowego.
§13.
Rada Pomocy Represjonowanym przed podjęciem decyzji może zobowiązać wnioskodawcę do przedłożenia
dodatkowych wyjaśnień i dokumentów.
§14.
Rada Pomocy Represjonowanym podejmuje decyzję większością głosów. Decyzja odmawiająca przyznania pomocy
prawnej lub wsparcia finansowego wymaga uzasadnienia. Od decyzji Rady Pomocy Represjonowanym nie przysługuje
odwołanie. Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie wniosku.
§15.
Decyzje Rady Pomocy Represjonowanym przekazywane są Zarządowi Fundacji.
§16.
Obsługę biurową Rady Pomocy Represjonowanym zapewnia sekretariat Fundacji.
§17.
Zarząd Fundacji, po przekazaniu mu decyzji Rady Pomocy Represjonowanym, sprawując zarząd majątkiem Fundacji i
mając na uwadze stan jej majątku, podejmuje decyzję o przekazaniu przyznanego świadczenia osobie, o której mowa
w §1.
§18.
Wnioskodawca, któremu Rada Pomocy Represjonowanym przyznała pomoc prawną albo wsparcie materialne lub ich
odmówiła, jest o tym informowany pisemnie w ciągu 7 dni od przekazania decyzji Rady Pomocy Represjonowanym
Zarządowi Fundacji.
§19.
W wypadku przyznania pomocy prawnej odpłatnej wnioskodawca informowany jest o obowiązku zwrotu wsparcia
finansowego z tego tytułu na rachunek Fundacji w wysokości odpowiadającej prawomocnie zasądzonym na jego rzecz
przez sąd kosztom pomocy prawnej.
§20.
W wypadku przyznania wsparcia finansowego wnioskodawca informowany jest o obowiązku zwrotu uzyskanego
wsparcia na rachunek Fundacji w wypadku prawomocnego rozstrzygnięcia stwierdzającego niezasadność
wyegzekwowania grzywny, kary pieniężnej, kosztów postępowania lub odszkodowania z tytułu niesłusznego
skazania/tymczasowego aresztowania/zatrzymania.
Warszawa, dnia 30.10.2020r.
Zarząd Fundacji „Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego”

