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R e g u l a m i n 
Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej  

Izby Adwokackiej w Rzeszowie  
uchwalony przez Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Rzeszowie 

   w dniu 3 września 2022 r.  
 
 
 
 

Par. 1 
W Izbie Adwokackiej w Rzeszowie utworzony został i funkcjonuje Fundusz 

Samopomocy  
Koleżeńskiej, zwany dalej FSK lub Funduszem. 
 
 
 
I. Cele Funduszu 
 

Par. 2 
Celem FSK jest udzielanie adwokatom, współmałżonkom i dzieciom adwokatów Izby 
Adwokackiej w Rzeszowie stosownej pomocy koleżeńskiej zgodnie z niniejszym 
Regulaminem. 
 

Par. 3 
Cele FSK realizowane są poprzez następujące świadczenia: 
1. świadczenia pomocowe,  
2. zasiłki doraźne,  
3. pomoc koleżeńską organizowaną w innych formach,  
4. zapomogi pośmiertne,  
5. inne świadczenia specjalne, które mogą być utworzone. 

 

Par. 4 
FSK jest wyodrębnionym Funduszem Izby Adwokackiej.  
 

Par. 5 
1. Członkami FSK są wszyscy członkowie Izby wpisani na listę adwokatów Izby 

Adwokackiej w Rzeszowie z zastrzeżeniem realizacji obowiązku, o którym mowa 
w par. 10.  

2. Aplikant adwokacki może zostać członkiem FSK na swój pisemny wniosek. 
3. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące adwokatów stosuje się odpowiednio 

do aplikantów adwokackich.      
 

Par. 6 
1. Członkostwo w FSK ustaje z chwilą skreślenia z listy adwokatów Izby 

Adwokackiej w Rzeszowie.   
2. Adwokat zawieszony w czynnościach zawodowych zachowuje prawa  

i obowiązki członka FSK, z uwzględnieniem zapisów par. 28 ust. 1 Regulaminu.  
3. W wypadku zmiany siedziby adwokata skutkującej zmianą przynależności do 

innej Izby niż w Rzeszowie, traci on prawo do świadczeń z FSK po upływie dwóch 
miesięcy od daty skreślenia z listy adwokatów. 

 
 
II. Środki finansowe Funduszu 

 
Par. 7 

Środki FSK tworzą : 
1. składki członków FSK, 
2. dotacje, darowizny i inne wpływy na rzecz FSK, 
3. odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym, 
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4. inne wpływy zasilające Fundusz w oparciu o uchwały Okręgowej Rady 
Adwokackiej. 

     
  

Par. 8 
1. Rokiem obrachunkowym jest rok obrachunkowy budżetu Okręgowej Rady 

Adwokackiej. 
2. Sumy nie wykorzystane w danym roku przechodzą automatycznie na następny 

rok obrachunkowy FSK.  
 

Par. 9 
Składki członków składają się z :  
1. wpisowego,  
2. składki miesięcznej,  
3. składki doraźnej. 
Wysokość składek ustala Zgromadzenie Izby, ale Okręgowa Rada Adwokacka może  
z urzędu, lub na wniosek Komisji FSK zmienić ich wysokość.  

 
Par. 10 

1. Członkowie FSK zobowiązani są w ciągu tygodnia od wpisania na listę 
adwokatów, aplikanci zaś od daty zgłoszenia o przystąpieniu do FSK, wpłacić 
wpisowe w kwocie 50 zł.  

2. Brak wpłaty ww. kwoty ww. terminie uniemożliwia Członkowi FSK do 
korzystania z świadczeń FSK.   

3. W przypadku braku zapłaty przez członka FSK ww. opłaty wpisowej, Komisja 
FSK może potrącić ww. zaległość z przyznawanego świadczenia. 

 
Par. 11 

1. Składka miesięczna wynosi 5 % (pięć procent) zryczałtowanej składki 
obciążającej adwokatów na cele samorządowe Izby Adwokackiej i płatna jest  
w ramach składki izbowej.  

2. Składka miesięczna dla nie zarobkujących dodatkowo emerytów i rencistów oraz 
dla aplikantów adwokackich wynosi 7 zł i płatna jest w terminie opłacania 
składki izbowej.   

3. Składka doraźna wynosi w każdym wypadku śmierci członka FSK - 20 zł.  
4. Składka doraźna płatna jest na wezwanie Komisji FSK wraz z najbliższą 

miesięczną składką izbową. 
5. Obowiązek uiszczania składek doraźnych nie obciąża członków FSK będących 

emerytami lub rencistami, którzy nie zarobkują dodatkowo,  
a ponadto nie obciąża aplikantów adwokackich.   

6. Zgromadzenie Izby w drodze uchwały może zmienić procentowy wskaźnik 
odpisu na FSK ze składek członkowskich, o którym mowa w ust. 1. 

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

 
Par. 12 

Zaleganie z zapłatą składek stanowi naruszenia obowiązków korporacyjnych  
i pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną, ponadto może spowodować 
zmniejszenie zapomogi pośmiertnej, oraz skreślenie z listy członków Funduszu,  
a także inne skutki przewidziane niniejszym regulaminem. 
 
 
III. Zarządzanie Funduszem 
 

Par. 13 
FSK zarządza Komisja składająca się z Przewodniczącego, Zastępcy i dwóch 
członków – wybranych spośród adwokatów przez Okręgową Radę Adwokacką na 
okres kadencji organów Izby.  
 

Par. 14  
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1. Zebranie Komisji odbywa się co najmniej raz na trzy miesiące.  
2. Do ważności uchwał Komisji wymagana jest obecność co najmniej dwóch 

członków Komisji, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.   
3. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. 
4. W razie jednakowej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos 

Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego. 
 

Par. 15 
1. Z zebrań Komisji spisuje się protokół, w którym umieszcza się treść wniosku 

oraz podjętych postanowień. Osobom zainteresowanym doręcza się odpis 
protokołu wraz z postanowieniem.  

2. Od odmownych postanowień osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie do 
Okręgowej Rady Adwokackiej w terminie dwutygodniowym, licząc od daty 
doręczenia postanowienia.  

3. Postanowienia Komisji niezgodne z niniejszym regulaminem, oraz oczywiście 
bezzasadne  mogą być uchylane przez Okręgową Radę Adwokacką w trybie 
nadzoru i przekazane do ponownego rozpoznania ze wskazaniem sposobu 

załatwienia sprawy.   
 

Par. 16 
Czynności administracyjne Funduszu wykonuje biuro Okręgowej Rady 
Adwokackiej. Celem pokrycia kosztów obsługi, ustala się roczny odpis na rzecz ORA 
w wysokości 3% rocznych wpływów na FSK.  
 
IV. Świadczenia Funduszu 
 

Par. 17 
1. Wysokość świadczeń na rzecz uprawnionych członków ustala Komisja FSK.  
2. Okręgowa Rada Adwokacka może w drodze uchwały zmienić wysokość tych 

świadczeń. 
 

Par. 18 
Komisja FSK może przyznać świadczenia na wniosek zainteresowanej osoby, na 
wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej, lub we własnym zakresie w oparciu  
o zebrane i posiadane informacje, a w szczególności biorąc pod uwagę trudną 
sytuację materialną i zdrowotną osoby zainteresowanej. 
 

Par. 19 
Możliwość uzyskania świadczeń pomocowych przysługuje na wniosek 

zainteresowanej osoby, a to :  
1. adwokatom emerytom niewykonującym zawodu, którzy przez 40 lat przed dniem 

przejścia na emeryturę wpisani byli na listę adwokatów - w kwocie 350 zł brutto; 
2. adwokatom emerytom niewykonującym zawodu, którzy przez 30 lat przed dniem 

przejścia na emeryturę wpisani byli na listę adwokatów - w kwocie 300 zł brutto; 
3. adwokatom – rencistom, którzy zaprzestali wykonywania zawodu na skutek 

przejścia na rentę inwalidzką, a byli co najmniej 20 lat przed tym faktem wpisani 
na listę adwokatów - w kwocie 300 zł brutto; 

4. adwokatom, którzy przeszli na rentę inwalidzką, których jedynym źródłem 
dochodu jest świadczenie rentowe - w kwocie 200 zł brutto; 

5. małżonkom zmarłych adwokatów wymienionych w pkt. 1, 2 i 3 - w kwocie 200 
zł brutto. 

6. świadczenia pomocowe przysługują comiesięcznie przez okres jednego roku, 
natomiast mogą one zostać przedłużone na następny rok, pod warunkiem 
złożenia przez osobę uprawnioną za każdym razem przed upływem rocznego 
terminu, kolejnego umotywowanego wniosku. Brak złożenia wniosku powoduje 
utratę prawa do tego świadczenia.  

 
Par. 20 

Osoby wymienione w par. 19 decyzją Komisji tracą prawo do otrzymywania 
świadczeń pomocowych w miarę zmiany sytuacji materialnej tych osób lub 
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stosownie do okoliczności, oraz w przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa 
w par. 19 pkt. 6. 
 

Par. 21 
1. W uzasadnionych przypadkach Komisja FSK może przyznać adwokatowi, albo 

współmałżonkowi, albo małoletnim dzieciom znajdującym się w szczególnie 
trudnych warunkach bytowych zasiłek doraźny w kwocie od 500 zł do 1.000 zł 
brutto. 

2. Zasiłek ten może być przyznany dwa razy w okresie 12 miesięcy.  
3. W wyjątkowych sytuacjach Komisja FSK może przyznać ten zasiłek  

z pominięciem postanowienia z pkt. 2. 
4. Warunkiem otrzymania zasiłku doraźnego jest przedłożenie zaświadczenia  

o wysokości uzyskiwanych dochodów, oraz należyte uzasadnienie wniosku  
o przyznanie zasiłku doraźnego lub przedłożenie dokumentów uzasadniających 
przyznanie zasiłku doraźnego.  

5. Komisja FSK może odstąpić  w szczególnych sytuacjach życiowych może 
odstąpić od realizacji ust. 4 w części lub całości.  

 
Par. 22 

1. Zapomoga pośmiertna wynosi 20.000 zł brutto niezależnie od stażu 
przynależności do FSK.  

2. Zapomoga pośmiertna przyznawana jest do 2 lat od daty zgonu adwokata. 
Termin ten, w przypadku wszczęcia sądowego postępowania o stwierdzenie 
nabycia spadku, wynosi 3 miesiące od prawomocnego zakończenia tego 
postępowania.   

3. Nadwyżka pozostała po wypłacie zapomogi pośmiertnej oraz zapomoga 
niepobrana z przyczyn określonych w par. 22 pkt. 2 - zasila konto Funduszu,  
z przeznaczeniem na inne świadczenia wypłacane z funduszu.   

 
Par. 23 

Komisja może, w przypadku powstania niezawinionej przez zmarłego członka FSK 
zaległości w spłacie należności FSK, może potrącić z zapomogi pośmiertnej kwotę 
składek z zapłatą których zalega zmarły członek FSK, lub umorzyć te zaległości 
biorąc pod uwagę szczególne okoliczności. 
 

Par. 24 
1. Członek FSK w własnoręcznie podpisanej deklaracji może wskazać osobę, której 

ma być wypłacona zapomoga pośmiertna.  
2. Deklarację taką należy złożyć w Okręgowej Radzie Adwokackiej (ewentualnie                      

w zamkniętej kopercie, która zostanie otwarta przez Komisję po śmierci 
dysponującego).   

3. Podpis na deklaracji winien być uwierzytelniony notarialnie lub przez członka 
Okręgowej Rady Adwokackiej. 

4. W razie pozostawienia ww. deklaracji Komisja FSK, po śmierci uczestnika FSK, 
winna zawiadomić wskazaną w dyspozycji osobę o przypadającej na jej rzecz 
zapomodze pośmiertnej. 

5. Deklarację tę członek FSK w każdej chwili może zmienić.  
 

Par. 25 
Wypłata zapomogi pośmiertnej następuje kolejno do rąk: 
1. osobie wskazanej w deklaracji; 
2. w razie niezłożenia takiej deklaracji lub niemożności wypłacenia osobie  

w deklaracji wskazanej – zapomoga pośmiertna przysługuje osobie lub osobom 
w częściach, zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądowym o stwierdzeniu 
nabycia spadku, lub aktem notarialnym poświadczenia dziedziczenia.  

 
Par. 26 

1. Członek FSK otrzymuje zapomogę w kwocie : 
a) 500 zł brutto - z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę stwierdzoną stosowną 

decyzją, jeżeli nie wykonuje w dalszym ciągu zawodu, 
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b) 500 zł brutto - z tytułu śmierci małżonka, 
c) 200 zł brutto - z tytułu śmierci rodzica lub dziecka, 
2. Członek FSK z tytułu urodzenia się dziecka(w przypadku urodzenia dziecka 

następującego po wstąpieniu przez członka do FSK) otrzymuję zapomogę: 
a) 3.000 zł brutto – dla matki dziecka będącej członkiem FSK na pierwsze 

dziecko; 
b) 1.500 zł brutto – w razie ciąży mnogiej dla matki dziecka będącej członkiem 

FSK na drugie i każde kolejne dziecko; 
c) 1.000 zł brutto – dla ojca dziecka będącego członkiem FSK na pierwsze 

dziecko; 
d) 500 zł brutto – w razie ciąży mnogiej dla ojca dziecka będącego członkiem FSK 

na drugie i każde kolejne dziecko; 
3. Wypłata w/w świadczeń będzie dokonywana na wniosek osoby uprawnionej, 

który może być złożony najpóźniej w ciągu roku od zdarzenia, od którego zależy 
nabycie przedmiotowych uprawnień. Złożenie wniosku po upływie określonego 
terminu wymienionego jak wyżej skutkuje utratę uprawnień do otrzymania 
zapomogi.  

 
Par. 27  

1. W miarę posiadanych funduszy Komisja Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej 
może udzielać pożyczek członkom Funduszu. 

2. Członkowi Funduszu przysługuje możliwość uzyskania nieoprocentowanej 
pożyczki w kwocie do 5.000 zł. 

3. Udzielona pożyczka zwracana jest w comiesięcznych ratach, nie niższych niż                  
250 zł.  

4. Z możliwości uzyskania pożyczki nie może korzystać członek FSK, który okresie 
6-ciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o pożyczkę zalegał chociażby 
z jedną składką samorządową lub/oraz innymi świadczeniami na rzecz Izby 
Adwokackiej 

5. Wniosek o przyznanie pożyczki winien zawierać zobowiązanie do spłacenia 
pożyczki w terminach ustalonych przez Komisję.  

6. Udzielenie i wypłacenie kolejnej pożyczki może nastąpić po upływie co najmniej 
6-ciu miesięcy od spłacenia poprzedniej.  

7. Niezapłacenie dwóch rat pożyczki w ustalonym terminie powoduje 
natychmiastową wymagalność spłaty całej pozostałej kwoty pożyczki.  

8. Nie spłacona pożyczka w przypadku przeniesienia członka do innej Izby staje się 
natychmiast wymagalna w całości kwoty pozostałej do spłaty. 

 
Par. 28 

1. Członek Funduszu traci prawo do świadczeń z Funduszu w przypadku zalegania 
łącznie przez 3 miesiące ze składkami na Funduszu lub składkami izbowymi.  

2. Zaległe składki, oraz składki izbowe potrącane są z bieżących wypłat FSK na 
rzecz adwokata lub osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń.   

3. Od niepobranych przez osoby uprawnione świadczeń z FSK nie przysługują 
odsetki.  

 
Par. 29 

Traci moc Regulamin Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej uchwalony przez 
Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Rzeszowie w dniu 20 lutego 2021 r.  
 

Par. 30 
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 3 września 2022  r. tj. z chwilą jego 
uchwalenia przez Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Rzeszowie. 
                       
    

     Przewodniczący Komisji 
Funduszu Wzajemnej Pomocy 

(Paweł Kruczek) 
adw. Paweł Kruczek 

 


