
REGULAMIN 

FUNDUSZU WZAJEMNEJ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1.   

1. Niniejszy Regulamin Funduszu Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej Izby Adwokackiej 
w Warszawie (dalej „Regulamin”) wprowadzony zostaje na podstawie art. 40 ust.7 
ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 1188 
poz.146 ze zm.) w związku z Uchwałą Zgromadzenia Izby Adwokackiej z dnia 29-30 
maja 2010 roku na mocy Uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 
24 listopada 2010 r. 

2. Regulamin Funduszu Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej Izby Adwokackiej w Warszawie  
ustala tryb przyznawania i wysokość świadczeń z Funduszu Wzajemnej Pomocy 
Koleżeńskiej Izby Adwokackiej w Warszawie oraz organizację pracy, w tym 
uprawnienia i obowiązki, Komisji Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej w Izbie 
Adwokackiej w Warszawie. 

3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

3.1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Funduszu Wzajemnej Pomocy 
Koleżeńskiej Izby Adwokackiej w Warszawie,  

3.2. Komisja – oznacza Komisję Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej w Izbie 
Adwokackiej w Warszawie powołaną przez Okręgową Radę 
Adwokacką w Warszawie,  

3.3. Fundusz – oznacza Funduszu Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej Izby 
Adwokackiej w Warszawie. 

 

§2.  

1. Celem Funduszu jest udzielanie adwokatom, prawnikom zagranicznym i aplikantom 
adwokackim oraz członkom ich rodzin na zasadach określonych w Regulaminie: 

1.1. zapomóg stanowiących pomoc w wypadkach losowych i trudnych 
sytuacjach życiowych (Pomoc Doraźna), 

1.2. świadczeń korporacyjnych,  

1.3. świadczeń specjalnych, 

1.4. zapomóg pogrzebowych. 

1. Zarząd nad Funduszem, w tym zarządzanie, dysponowanie, przyznawanie środków 
Funduszu, sprawuje Komisja. 

 

 

 



II. ZASADY PRACY KOMISJI 

 

§3.  

1. Komisja składa się z: 

1.1. Przewodniczącego Komisji wyznaczonego przez Okręgową Radę Adwokacką 
w Warszawie spośród Członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie,  

1.2. siedmiu Członków Komisji powołanych przez Okręgową Radę Adwokacką 
w Warszawie spośród Członków Izby Adwokackiej w Warszawie na wniosek 
Przewodniczącego Komisji. 

2. Komisja ze swojego grona wybiera Zastępcę Przewodniczącego Komisji. 

 

§4.  

1. Komisja podejmuje decyzje, w tym w zakresie zarządzania Funduszem, przyznawania 
z Funduszu świadczeń przewidzianych w Regulaminie, większością głosów przy 
obecności co najmniej trzech Członków Komisji, w tym Przewodniczącego Komisji lub 
Zastępcy Przewodniczącego Komisji. 

2. W sprawach nagłych decyzje mogą być podejmowane jednoosobowo przez 
Przewodniczącego Komisji. Decyzje podjęte w tym trybie powinny zostać 
przedstawione Komisji na najbliższym jej posiedzeniu do zatwierdzenia. 

 

§5.  

1. Posiedzenia Komisji zwoływane są na podstawie decyzji Przewodniczącego Komisji  
w miarę napływu spraw do rozpatrzenia przez Komisję. 

2. O terminie posiedzeń Członkowie Komisji otrzymują pisemne (w tym fax, email) 
zawiadomienia. Zawiadomienia te w uzasadnionych przypadkach mogą być 
przekazywane również telefonicznie.  

3. Z posiedzenia Komisji sporządzane są protokoły, które podpisuje Przewodniczący lub 
Zastępca Przewodniczącego i wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Komisji. 

 

III. ZASOBY I ZASADY WYKORZYSTANIA FUNDUSZU  

 

§6.  

1. Fundusz składa się ze środków finansowych lub rzeczowych pochodzących : 

1.1. z wpływów ze składek korporacyjnych w części określanej corocznie przez 
Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie na wniosek Komisji, 

1.2. z dobrowolnych przekazów osób fizycznych i prawnych, 

1.3. z dochodów Izby Adwokackiej w Warszawie po ich opodatkowaniu. 

2. Rokiem obrachunkowym Funduszu jest rok obrachunkowy budżetu Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Warszawie. 



3. Komisja działa w ramach uchwalonego przez Zgromadzenie Izby budżetu Izby 
Adwokackiej na dany rok. Komisja przedstawia Okręgowej Radzie Adwokackiej w 
Warszawie do dnia 28 lutego projekt preliminarza budżetowego z wyszczególnieniem 
kwot wydatków. 

4. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku obrachunkowym przechodzą jako 
środki Funduszu na kolejny rok obrachunkowy. 

 

§7.  

1. Komisja przyznaje świadczenia z Funduszu na podstawie pisemnego wniosku 
uprawnionego lub z urzędu  przy uwzględnieniu ustaleń własnych Komisji, wniosków 
Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Izby Adwokackiej w Warszawie, organów Izby 
Adwokackiej w Warszawie. 

2. Realizacja płatności przyznanych przez Komisję świadczeń z Funduszu następuje 
zgodnie z decyzją Komisji. 

 

§8.  

1. W uzasadnionych przypadkach Komisja może przyznać adwokatowi, prawnikowi 
zagranicznemu i aplikantowi adwokackiemu lub członkom ich rodzin, którzy znajdują 
się w trudnych warunkach życiowych, zapomogi jednorazowe, okresowe, świąteczne o 
których mowa w § 2 pkt. 1.1   

2. Pomoc Doraźna może być przyznana przez Komisję w formie zapomóg 
jednorazowych, okresowych, świątecznych następujących wysokościach: 

2.1. ustala się wysokość zapomóg jednorazowych do 2.000 zł, a w szczególnie trudnych 
i uzasadnionych przypadkach  do 10.000 zł,  

2.2. zapomóg okresowych do wysokości  1.000 zł miesięcznie przez okres do sześciu 
miesięcy na rzecz jednej osoby   

2.3. zapomóg świątecznych  przyznawanych 2 razy w ciągu roku do wysokości 500 zł. 

3. Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie może w indywidualnych 
przypadkach zwiększyć okres, wysokość i zakres zapomóg Pomocy Doraźnej ponad 
limity określone w Regulaminie. 

 

§9.  

1. Prawo do świadczeń korporacyjnych z Funduszu przysługuje adwokatom emerytom 
i adwokatom rencistom, którzy: 

1.1. poza świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie posiadają innych 
stałych dochodów, i  

1.2. pozostają na liście adwokatów przez co najmniej  35 lat, od daty wpisu na listę 
Izby Adwokackiej w Warszawie. 

1.3. złożyli wniosek do Komisji o przyznanie świadczeń korporacyjnych (dalej 
„Uprawniony”). 

 



 

2. Komisja przyznaje Uprawnionym świadczenia korporacyjne z Funduszu:  

2.1. po upływie 35 – letniego okresu pozostawania na liście adwokatów Izby 
Adwokackiej w Warszawie, od dnia następnego po dacie wpisu przy dochodzie 
przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym 
gospodarstwie domowym z Uprawnionym : 

a) do 1.000 zł   –  150 zł miesięcznie, 

b)  do 2.000 zł   –  100 zł miesięcznie, 

c)  powyżej 2.000 zł  – 50 zł miesięcznie. 

2.2. po upływie 40 – letniego okresu pozostawania na liście adwokatów, Izby 
Adwokackiej w Warszawie, od dnia następnego po dacie wpisu przy dochodzie 
przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym 
gospodarstwie domowym z Uprawnionym:   

a) do 1.000 zł  – 180 zł  miesięcznie, 

b) do 2.000 zł   – 120 zł miesięcznie, 

c) powyżej 2.000 zł   – 60 zł miesięcznie. 

2.3. po upływie 45 – letniego okresu pozostawania na liście adwokatów, Izby 
Adwokackiej w Warszawie, od dnia następnego po dacie wpisu przy dochodzie 
przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym 
gospodarstwie domowym z Uprawnionym: 

a) do 1.000 zł  – 210 zł miesięcznie, 

b) do 2.000 zł  – 140 zł  miesięcznie, 

c) powyżej  2.000 zł – 70 zł. miesięcznie. 

2.4. po upływie 50 – letniego okresu pozostawania na liście adwokatów, Izby 
Adwokackiej w Warszawie, od dnia następnego po dacie wpisu przy dochodzie 
przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym 
gospodarstwie domowym z Uprawnionym: 

a) do 1000 zł – 240 zł miesięcznie, 

b) do 2000 zł – 160 zł miesięcznie, 

c) powyżej 2000 zł –  80 zł  miesięcznie. 

3. Komisja ustala wysokość świadczenia, o którym mowa w ust. 2 na podstawie 
pisemnych oświadczeń uprawnionych lub innych dokumentów, o których dostarczenie 
zobowiąże Uprawnionego. 

4. W przypadku jeżeli Uprawniony, któremu Komisja przyznała świadczenie korporacyjne 
na dany rok obrachunkowy, nie złożył do 31 grudnia tego roku pisemnego 
oświadczenia o wysokości dochodów, o których mowa w ust. 2, Komisja przyznaje    
na rok następny świadczenie korporacyjne przy przyjęciu jako podstawy do określenia 
dochodu  przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym 
gospodarstwie domowym z Uprawnionym w wysokości powyżej 2.000 zł. 

5.  Komisja przyznaje z Funduszu  dodatek specjalny, do którego mają prawo adwokaci 
spełniającym warunki o których mowa §. 9 pkt. 1.1,1.2,  którzy ukończyli 90 lat.  



Komisja przyznaje dodatek specjalny w wysokości 200 zł. miesięcznie od miesiąca w 
którym ukończyli 90 lat. 

 

§10.  

1. Komisja przyznaje świadczenia w ramach akcji socjalnych organizowanych na podstawie 
decyzji Komisji, przy uwzględnieniu wniosków Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Izby 
Adwokackiej w Warszawie, organów Izby Adwokackiej w Warszawie. 

2.  Inne nie wymienione w regulaminie akcje socjalne wymagają akceptacji Okręgowej 
Rady Adwokackiej. 

§11.  

1. Po zmarłym adwokacie, prawniku zagranicznymi i aplikancie adwokackim lub jego 
małżonku przysługuje zapomoga pogrzebowa. 

2. Komisja przyznaje z Funduszu zapomogę pogrzebową w wysokości: 

a) 1.500 zł – po zmarłym adwokacie, prawniku zagranicznym i aplikancie adwokackim. 

b) 800 zł – po zmarłym małżonku adwokata, prawnika zagranicznego i aplikanta 
adwokackiego. 

2. W przypadkach nie budzących wątpliwości Komisja przyznaje i wypłaca zapomogę 
pogrzebową na pisemny wniosek małżonkowi, który pozostawał we wspólności 
małżeńskiej ze zmarłym, zstępnym zmarłego lub innym osobom opiekującym się 
zmarłym i wspólnie z nim mieszkającym. Zapomoga pogrzebowa może być także 
przyznana i wypłacona osobie wskazanej przez zmarłego w pisemnej dyspozycji, 
skierowanej do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, przy czym w przypadku 
pozostawienia przez zmarłego jego małżonka, będącego z nim we wspólności 
małżeńskiej,  Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu i wypłaceniu zapomogi 
pogrzebowej, biorąc pod uwagę, przez kogo zostały  poniesione koszty pogrzebu 
zmarłego. 

3. Jeśli brak jest osób, które uprawnione są do otrzymania zapomogi pogrzebowej 
zgodnie z ust. 2 powyżej, Komisja przyznaje zapomogę pogrzebową jako zwrot 
kosztów pogrzebu na podstawie przedłożonych rachunków osobie, która koszty te 
poniosła do wysokości określonej w ust. 1 powyżej. 

 

§ 12 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.  

2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w trybie w jakim Regulamin został przyjęty.  

 

Za zgodność: 


