
REGULAMIN
Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej
Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie

(po zmianach uchwalonych przez Zgromadzenie Izby: 19.04.2004 r., 
12.04.2011 r., 24.03.2012 r.)

I.  Przepisy ogólne

§ 1

1. Tworzy się w Izbie Adwokackiej w Lublinie Fundusz Samopomocy Koleżeńskiej.

2. Celem  Funduszu  Samopomocy  Koleżeńskiej  jest  udzielanie  adwokatom 
i członkom  ich  rodzin  (bliskim)  świadczeń  poprawiających  ich  zabezpieczenie 
bytowe oraz świadczeń stanowiących pomoc w wypadkach losowych i trudnych 
sytuacjach życiowych.

3. Fundusz  Samopomocy  Koleżeńskiej  jest  całkowicie  wyodrębniony  od  innych 
funduszów Izby Adwokackiej w Lublinie.

4. Wydatki  administracyjne  Funduszu  pokrywa  Rada  Adwokacka  ze  swojego 
budżetu, a wszelkie czynności administracyjne wykonuje personel Rady.

5. Zarząd  Funduszu  sprawuje  Komisja  Funduszu  Samopomocy  Koleżeńskiej 
składająca  się  z  przewodniczącego,  którym  winien  być  członek  Rady  oraz 
4 członków powołanych przez Radę.

6. Korespondencję  Funduszu  Samopomocy  Koleżeńskiej,  wypisy  jej  uchwał  lub 
decyzji oraz inne pisma podpisuje samodzielnie Przewodniczący lub jego zastępca.

7. Działalności  Komisji  Funduszu  Samopomocy  Koleżeńskiej  podlega  nadzorowi 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie oraz kontroli Komisji Rewizyjnej Izby.

II. Uczestnicy Funduszu

§ 2

Uczestnikami Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej są członkowie Izby Adwokackiej 
w Lublinie, a mianowicie:
1. adwokaci wykonujący zawód w zespołach adwokackich,
2. adwokaci emeryci i renciści,
3. adwokaci wykonujący zawód indywidualnie lub w spółce,
4. aplikanci adwokaccy jednak tylko w zakresie korzystania z pożyczek oraz pomocy 

doraźnej,



5. adwokaci wykonujący funkcje radców prawnych oraz adwokaci wpisani na listę 
adwokatów,  lecz  nie  wykonujący  zawodu,  pod  warunkiem  złożenia  deklaracji 
i terminowego uiszczania składek.

§ 3

1. Uczestnictwo w Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej ustaje z chwilą skreślenia 
z listy członków Izby Adwokackiej w Lublinie lub skreśleniu z listy uczestników 
Funduszu.

2. W wypadku  przeniesienia  siedziby  adwokata  do  innej  Izby  traci  on  prawo  do 
świadczeń z Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej w Lublinie po upływie trzech 
miesięcy od daty skreślenia z listy adwokatów, chyba, że wcześniej nabędzie on 
uprawnienia do analogicznych świadczeń w Izbie, do której się przeniósł.

§ 4

Zawieszenie  adwokata  w  czynnościach  zawodowych  nie  zwalnia  od  obowiązku 
uiszczania  składek  i  nie  pozbawia  prawa  korzystania  ze  świadczeń  Funduszu 
Samopomocy Koleżeńskiej.

§ 5

Zaleganie  z  zapłatą  składek  z  winy  adwokata  stanowi  naruszenia  obowiązków 
korporacyjnych i pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną, a ponadto może 
spowodować  zmniejszenie  zapomogi  pośmiertnej  oraz  skreślenie  z  listy  członków 
Funduszu.

III. Środki finansowe Funduszu

§ 6

1. Fundusz Samopomocy Koleżeńskiej tworzy się:
a) z comiesięcznych odpisów z naliczonych miesięcznych składek członkowskich, 
b) z dotacji, darowizn i dobrowolnych wpłat osób fizycznych i prawnych,
c) z odpisu nadwyżki budżetowej ORA na podstawie uchwały Zgromadzenia Izby 

Adwokackiej w Lublinie,
d) z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym,
e) wpływów z oprocentowania pożyczek,
f) z innych wpływów zasilających Fundusz w oparciu o uchwały ORA.

2. Rokiem obrachunkowym Funduszu jest rok obrachunkowy budżetu Rady.



3. Sumy Funduszu niewykorzystane w danym roku przechodzą automatycznie na rok 
następny.

4. Fundusz  Samopomocy  Koleżeńskiej  jest  administrowany  oddzielnie  od  innego 
majątku  Izby.  Środki  Funduszu  winny  być  w  księgowości  Izby  ujawnione 
odrębnie.

5. Odpis  ze  składek  członkowskich  przeznaczony  na  Fundusz  Samopomocy 
Koleżeńskiej wynosi 9%.

6. Zgromadzenie Izby może zmienić procentowy wskaźnik odpisu na FSK ze składek 
członkowskich, o którym mowa powyżej, w formie uchwały.”

7. Wniesione  składki  w  żadnym  razie  nie  ulegają  zwrotowi,  nawet  w  przypadku 
skreślenia uczestnika Funduszu z listy adwokatów.

§ 7

1. Fundusz Samopomocy Koleżeńskiej dzieli się na Fundusze celowe:
a) fundusz pomocy doraźnej,
b) fundusz zapomóg pośmiertnych,
c) fundusz pożyczkowy,
d) inne fundusze specjalne, które mogą być utworzone.

IV  Fundusz pomocy doraźnej

§ 8

1. W  uzasadnionych  przypadkach  Komisja  Funduszu  Samopomocy  Koleżeńskiej 
może przyznać adwokatowi lub bliskiej jego osobie znajdującej się w szczególnie 
trudnych warunkach, doraźną pomoc finansową lub rzeczową.

2. Pomoc ta w wyjątkowych przypadkach może być przyznana w formie świadczeń 
na  czas  oznaczony  np.  na  okres  trwania  kuracji,  dokończenia  studiów  itp. 
Czasokres ten nie powinien w zasadzie przekraczać 6 miesięcy, może być jednak 
przedłużony  o  ile  dodatkowy  okres  świadczeń  rokuje  należyte  wykorzystanie 
udzielonego już świadczenia.

3. Okręgowa  Rada  Adwokacka  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  po 
zasięgnięciu opinii Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej może podjąć uchwałę o 
przyznaniu  doraźnych  zasiłków emerytom,  rencistom i  ich  bliskim,  biorąc  pod 
uwagę  ich  sytuację  materialną,  wiek,  zdrowie  oraz  osobom  najbliższym 
pozostałym po śmierci członka Funduszu.



§ 9

Pomoc doraźna oraz inne świadczenia przyznawane są na wniosek zainteresowanych, 
Komisja  Funduszu  może  przyznać  świadczenia  we  własnym  zakresie  w  oparciu 
o informacje  adwokatów  lub  Koła  Adwokatów  Emerytów  –  po  przeprowadzeniu 
koniecznych ustaleń.

V.  Fundusz zapomóg pośmiertnych

§ 10

Prawo do zapomogi pośmiertnej powstaje po upływie 1 roku uczestnictwa w Funduszu 
Samopomocy Koleżeńskiej.

§ 11

1. Ustalenie wysokości zapomogi pośmiertnej należy do kompetencji Zgromadzenia 
Izby. W razie zmiany ogólnych warunków gospodarczych zwiększenie się stopnia 
inflacji i w zależności od posiadanych środków, Okręgowa Rada Adwokacka na 
wniosek Komisji  Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej  może zmienić wysokość 
zapomogi pośmiertnej z obowiązkiem przedłożenia uchwały do zatwierdzenia na 
najbliższym Zgromadzeniu Izby.

2. Zapomoga pośmiertna wynosi 10 000 zł.

3. Jeżeli zmarły uczestnik Funduszu zalegał ze składkami za więcej niż trzy okresy 
ich płatności (trzykrotne składki), zapomoga pośmiertna może być zmniejszona do 
połowy, zaś w p przypadku zalegania za pięć lub więcej okresów płatności do 1/5 
części jej wysokości. 

§ 12

Z przyznanej zapomogi pośmiertnej potrąca się wszelkie należności przypadające od 
zmarłego uczestnika Funduszu na rzecz Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej oraz na 
rzecz organów samorządu adwokackiego.  Żadnych innych potrąceń dokonywać nie 
wolno.

§ 13

Uczestnik  Funduszu  może  wskazać  osobę,  której  ma  być  wypłacona  zapomoga 
pośmiertna. Dyspozycja w przedmiocie wypłacenia zapomogi winna być podpisana 
własnoręcznie  przez  uczestnika  Funduszu  i  złożona  w  Radzie  Adwokackiej. 
Dyspozycja taka może być umieszczona w zamkniętej kopercie, podlegającej otwarciu 



dopiero po śmierci dysponującego. W razie pozostawienia takiej dyspozycji Komisja 
Funduszu  Samopomocy  Koleżeńskiej,  po  śmierci  uczestnika  Funduszu,  winna 
zawiadomić wskazaną w dyspozycji  osobę o przypadającej  na jej rzecz zapomodze 
pośmiertnej.

§ 14

1. Wypłata  zapomogi  pośmiertnej  następuje  na  rzecz  osoby  wskazanej  w  sposób 
określony w paragrafie poprzedzającym, a w przypadku nie wskazania takiej osoby 
w pierwszej kolejności małżonkowi zmarłego pozostającemu z nią we wspólności 
domowej.

2. Spośród  wstępnych  lub  zstępnych  zmarłego  zapomogę  wypłaca  się  przede 
wszystkim tej osobie, z którą zmarły zamieszkiwał lub która sprawowała nad nim 
opiekę i poniosła koszty pogrzebu.

3. Innym  osobom  nie  wskazanym  wyżej,  a  które  ze  zmarłym  pozostawały  we 
wspólności  domowej  bądź rodzinnej  zapomogę wypłaca się tylko w przypadku 
poniesienia przez nich kosztów pogrzebu i do ich wysokości.

§ 15

W  przypadki  kolizji  pomiędzy  osobami  uprawnionymi  do  otrzymania  zapomogi 
decyzje komu może być wypłacona zaliczka na pokrycie najniezbędniejszych kosztów 
związanych  z  pogrzebem  jak  też  i  resztująca  część  zapomogi  podejmuje  Komisja 
Funduszu  Samopomocy  Koleżeńskiej.  Od  każdej  decyzji  Komisji  Funduszu 
Samopomocy Koleżeńskiej w przedmiocie wypłaty zapomogi pośmiertnej przysługuje 
odwołanie  do  Okręgowej  Rady  Adwokackiej,  której  uchwały  w  tym  zakresie  są 
ostateczne.

§ 16

Zapomogi pośmiertne nie mogą być przyznane osobom zwracającym się po upływie 
dwóch lat od daty zgonu uczestnika Funduszu.

VI.  Fundusz pożyczkowy

§ 17

W miarę posiadanych funduszy Komisja Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej może 
udzielać pożyczek członkom Funduszu oraz pracownikom administracyjnym Rady.



§ 18

1. Pomoc finansowa w formie pożyczek przyznawana jest na pokrycie wydatków 
związanych z:
a) modernizacją,  remontem,  utworzeniem bądź  wyposażeniem kancelarii  do 

kwoty 30 000 zł
b) na inne cele do kwoty10 000 zł.

2. W celu  uzyskania  pożyczki  z  FSK  należy  złożyć  wniosek  oraz  deklarację 
zawierającą zobowiązanie do spłacenia pożyczki w ustalonych terminach, a w 
przypadku pracowników ORA upoważnienie  Okręgowej  Rady Adwokackiej 
do potrącenia należnych ratalnych spłat pożyczki.

3. Zabezpieczenie pożyczki wymienionej w pkt 1 lit. a stanowi poręczenie dwóch 
osób. Nadto wymagana jest zgoda współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki.

4. a)  Pożyczki  wymienione  w  pkt.  1  lit.  a  oprocentowane  są  odsetkami 
obliczanymi według następującego wzoru:

24
1m

100
sPodsetki �� ��

gdzie:

P – kwota pożyczki

s – stopa procentowa

m – ilość rat spłaty pożyczki

liczby 100, 1 i 24 wielkości stałe 

b) pożyczki wymienione w pkt. 1 lit. b oprocentowane są w wysokości 2%

5. Odsetki płatne są jednorazowo, z góry, przy wypłacie lub przekazaniu pożyczki  
na podane konto przez pożyczkobiorcę.

6. Spłata pożyczki odbywa się w ratach miesięcznych i rozpoczyna się w 
następnym miesiącu po ich udzieleniu.

7. Okres spłaty pożyczki udzielone na cele wymienione w pkt. 1 lit. a wynosi 
maksymalnie 5 lat, na cele wymienione w pkt 1 lit.b 2 lata.

8. Udzielenie pożyczki na cele wymienione w pkt. 1 lit. a nie może nastąpić 
wcześniej niż po upływie 2 lat od daty spłaty poprzednio zaciągniętej pożyczki. 
Pożyczka, o której mowa w pkt. 1 lit. „b” może być przyznana raz na 2 lata. Od 
zasady tej można odstąpić tylko w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, pod 
warunkiem spłaty poprzednio zaciągniętej pożyczki.

9. Do zawarcia umowy z pożyczkobiorcą upoważnionych jest 2 członków 
Zarządu Funduszu.



§ 19

1. Nie spłacona pożyczka w przypadku przeniesienia członka do innej Izby  staje się 
natychmiast wymagalna, chyba że nowa Izba przyjmie zobowiązanie członka z ty-
tułu zaciągniętej pożyczki mieszkaniowej.

2. W przypadku wykorzystania pożyczki  niezgodnie z jej przeznaczeniem, Komisja 
FSK może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

3. Komisja  Funduszu  Samopomocy  Koleżeńskiej  uprawniona  jest  również  do 
udzielania  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  zapomóg  losowych  oraz 
umarzania  w całości  lub  w  części  udzielonych,  a  nie  spłaconych  pożyczek. 
Uchwały Komisji w tym zakresie wymagają zatwierdzenia przez Okręgową Radę 
Adwokacką.

VII.  Fundusze specjalne.

§ 20

1. W uzasadnionych przypadkach Komisja Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej 
może pokryć wydatki pobytu adwokata lub bliskiego członka rodziny, którego 
stan zdrowia tego wymaga, lub jeżeli ukończył 65 lat, w Domu Adwokata w 
Kazimierzu  Dolnym,  na  okres  5  lub  13  dni  z  Funduszu  Samopomocy 
Koleżeńskiej.

2. Pobyt rozpoczyna się od poniedziałku każdego tygodnia. Pobyt powinien być 
przyznawany z uwzględnieniem racjonalnego wykorzystania domu Adwokata, 
z wyłączeniem okresów świątecznych, wakacyjnych i ferii zimowych.

3. Podstawą  przyznania  pobytu  jest  zaświadczenie  lekarskie  potwierdzające 
konieczność odpoczynku, ze względu na stan zdrowia.

4. W przypadku jednej osoby uprawnionej, pokrycie kosztów dziennego pobytu 
nie może przekraczać ceny za pokój jednoosobowy.

5. W przypadku dwóch osób uprawnionych, pokrycie kosztów dziennego pobytu 
nie może przekraczać ceny za pokój dwuosobowy.

6. Wysokość dofinansowania w zakresie udziału członków Funduszu w imprezach 
o charakterze kulturalno-oświatowym i sportowo-rekreacyjnym przyznaje się 
każdorazowo uchwałą ORA po zasięgnięciu opinii Komisji FSK.

7. Decyzję  w przedmiocie  pomocy  rzeczowej  związanej  z  organizacją  spotkań 
seniorów adwokatów w ORA podejmuje Przewodniczący FSK.

VIII.  Przepisy końcowe i wprowadzające.

§ 21



1. Regulamin  niniejszy  wchodzi  w  życie  z  dniem  jego  uchwalenia  przez 
Zgromadzenie Izby tj. 15 kwietnia 2000 r.

2.  Uchyla  się  z  dniem  wskazanym  w  ust.  1  dotychczasowy  Regulamin  FSK, 
zmieniony uchwałą Zgromadzenia w dniu 14 października 1989 r.”
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