
 
REGULAMIN 

 
Funduszu Wzajemnej Pomocy Krakowskiej Izby Adwokackiej 

uchwalony na sprawozdawczym Zgromadzeniu KIA w dniu 4 czerwca 2011roku 
ze zmianami uchwalonymi na Zgromadzeniu Izby w dniu 21 kwietnia 2012 roku, 
30 maja 2015 roku, 13 października 2020 roku oraz posiedzeniu Okręgowej Rady 

Adwokackiej w Krakowie w dniu 13 października 2022 roku. 
 

 
 

 

I. Przepisy ogólne 

1. 
Fundusz Wzajemnej Pomocy dąży do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych swych 
uczestników oraz wdów, wdowców i sierot po uczestnikach funduszu. 

2. 
Nadzór nad Funduszem Wzajemnej Pomocy sprawuje Okręgowa Rada Adwokacka. 
Fundusz jest wyodrębniony kasowo i księgowo z majątku Izby. Środków pieniężnych Funduszu 
nie można użyć na inne cele Izby. 

3. 
Fundusz może zatrudniać pracowników lub zlecać w innej formie odpłatne świadczenie usług 
na rzecz Funduszu, jego członków oraz osób wymienionych w pkt.1. 

4. 
Adwokat staje się uczestnikiem Funduszu przez wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej                
w Krakowie.  

4a. 
Pracownicy etatowi biura Okręgowej Rady Adwokackiej mogą zostać uczestnikami Funduszu 
na podstawie dobrowolnej deklaracji uczestnictwa, nie wcześniej niż po upływie 5-letniego 
okresu zatrudnienia.   

5. 
Każdy uczestnik wpłaca na potrzeby Funduszu składkę miesięczną w wysokości i w sposób 
określony przez Zgromadzenie Izby. 

5a. 
Wysokość składki miesięcznej pracownika etatowego biura ORA w Krakowie jest równa składce 
uiszczanej przez adwokatów członków Funduszu. 

6. 
Zaleganie z zapłatą składek podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

6a.  
W przypadku pracownika etatowego biura ORA w Krakowie, składa on pisemną deklarację na 
potrącanie składki ze swojego wynagrodzenia, na wypadek zaległości w uiszczaniu składki. 
Odwołanie dyspozycji jest równoznaczne z wycofaniem deklaracji uczestnictwa w Funduszu 



 

II. Środki finansowe 

7. 
Środkami FWP przeznaczonymi na pokrycie świadczeń Funduszu są: 

• składki uczestników, 
• dotacje Rady Adwokackiej i Naczelnej Rady Adwokackiej, 
• dochody z majątku Funduszu, 
• darowizny, zapisy i nie podjęte świadczenia, 
• część składki przekazanej przez Zespoły Adwokackie i kancelarie oraz spółki na rzecz 

Rady Adwokackiej, 
• część składki płaconej przez adwokatów - radców prawnych i pracowników nauki                

w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Izby. 

III. Świadczenia FWP postanowienia ogólne 

8.1 
Uczestnictwo w FWP uprawnia do świadczeń: 

• socjalno - bytowych jednorazowych, 
• socjalno - bytowych okresowych, 
• pomocy lekarskiej w miarę zasobów FWP. 

8.2. 
Suma świadczeń bezzwrotnych otrzymanych z FWP nie może przekroczyć w okresie roku 
kalendarzowego kwoty wolnej od podatku w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych. Ograniczenie to nie dotyczy zapomóg pośmiertnych. W szczególnie 
uzasadnionych wypadkach Zarząd FWP może przyznać świadczenia w kwocie wyższej. 

8.3. 
Zaleganie ze spłatą dwóch kolejnych rat otrzymanej pożyczki w ustalonym w uchwale terminie 
powoduje, że pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna. 

8.4. 
Zaległe składki na rzecz FWP oraz na rzecz Izby Adwokackiej w Krakowie podlegają potrąceniu 
z bieżących wypłat świadczeń z FWP. 

8.5. 
Uczestnik Funduszu może ubiegać się o kolejną pożyczkę dopiero po spłaceniu ostatniej raty 
poprzedniej pożyczki. 

8.6. 
Przewodniczący Zarządu Funduszu Wzajemnej Pomocy, Przewodniczący Konwentu Seniorów 
oraz Kierownik Zespołu Adwokackiego, uprawnieni się do występowania z urzędu                           
o udzielenie zapomogi i świadczeń uczestnikom Funduszu. 

8.7. 
W okresie pomiędzy Zgromadzeniem Izby, Okręgowa Rada Adwokacka upoważniona jest do 
zmiany postanowień Regulaminu dotyczących wysokości świadczeń i środków na ich pokrycie. 

 



IV. Świadczenia Funduszu socjalno - bytowe, jednorazowe 

9.1. 
Uczestnictwo w FWP uprawnia w miarę zasobów finansowych Funduszu do: 

• zapomogi pośmiertnej, 
• bezzwrotnej zapomogi, 
• pożyczki, 
• pomocy lekarskiej. 

9.2. 
W wyjątkowych wypadkach losowych lub szczególnie uzasadnionych okolicznościach, uczestnik 
oraz osoby wymienione w pkt. 1 Regulaminu Funduszu mogą uzyskać bezzwrotną zapomogę 
w wysokości do 4.000,00 zł w ciągu roku kalendarzowego. Może być ona płatna jednorazowo 
lub w ratach miesięcznych. 

9.3. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych - odpowiednio udokumentowanych - 
Fundusz Wzajemnej Pomocy może członkom Funduszu oraz osobom wymienionym                        
w pkt. 1 Regulaminu przyznać nadzwyczajną bezzwrotną zapomogę w wysokości wyższej niż 
przewidziana w pkt. 9.2. - o ile środki finansowe Funduszu na to pozwolą. Kwota tej zapomogi 
nie może przekroczyć trzykrotnej wysokości kwoty wskazanej w pkt. 9.2. 

9.3a. 
W wyjątkowych szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych wypadkach losowych, 
zwłaszcza w przypadku poważnej choroby lub uszkodzenia ciała, FWP może przyznać 
świadczenie wymienione w pkt. 9.2 i 9.3 aplikantowi adwokackiemu – członkowi Krakowskiej 
Izby Adwokackiej. 

9.4. 
Pożyczkę w maksymalnej wysokości 8.000,00 zł może uczestnik zaciągnąć z obowiązkiem 
spłaty do 10 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach spłatę pożyczki można rozłożyć na                
20 rat. Spłatę zaciągniętej pożyczki należy rozpocząć w drugim miesiącu następującym po 
miesiącu, w którym przyznano pożyczkę, do ostatniego dnia danego miesiąca. Brak terminowej 
spłaty pożyczki może uzasadnić odmowę udzielenia kolejnej pożyczki.  

10. 
Koszty leczenia sanatoryjnego lub rehabilitacyjnego uczestników Funduszu – z wyjątkiem 
kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia - mogą być refundowane na wniosek do 
kwoty 2000 zł  rocznie po przedłożeniu faktury dokumentującej to leczenie. 

11. 
Fundusz może zorganizować pomoc lekarską dla członków, ich małżonków i nieletnich dzieci. 

12. 
Zapomoga pośmiertna wynosi, w przypadku uczestnictwa w Funduszu: 

• do lat 5-ciu - 4.000,00 zł,  
• powyżej 5-ciu lat  do 10-ciu lat – 5.400,00 zł,  
• powyżej 10-ciu lat  do 15-tu lat – 6.600,00 zł,  
• powyżej 15 lat do 30-tu lat - 9.000,00 zł,  
• powyżej 30-tu lat – 11.400,00 zł.  



13. 
W przypadku wcześniejszego zgonu współmałżonka pozostającego z uczestnikiem Funduszu 
we wspólności małżeńskiej, razem z nim zamieszkałego i wskazanego jako osoba 
uprawniona do zapomogi pośmiertnej, może być wypłacona uczestnikowi na jego wniosek 
jednorazowa kwota odpowiadająca 1/3 zapomogi pośmiertnej jaka przysługiwałaby temu 
współmałżonkowi. 
Wypłaconą kwotę z tego tytułu potrąca się przy wypłacie zapomogi pośmiertnej po uczestniku 
Funduszu, dokonywanej wedle dotychczasowych zasad. Z zapomogi pośmiertnej potrąca się 
zaległe składki na rzecz Izby Adwokackiej, FWP oraz zaległe raty pożyczki. 

Wypłata zapomogi następuje do rąk osoby wskazanej przez uczestnika za jego życia,                  
w braku wskazania osobie, która otaczała uczestnika opieką i pozostawała z nim w domowej 
wspólności. W braku tych uprawnionych, zapomogę pośmiertną może Fundusz wypłacić 
osobom pozostającym w niedostatku, które do chwili śmierci uczestnika korzystały z jego 
pomocy materialnej. 

W ciągu 7 dni roboczych od zawiadomienia o zgonie uczestnika, Fundusz może wypłacić osobie 
uprawnionej zaliczkę nie przekraczającą połowy zapomogi pośmiertnej, resztę zaś do 14 dni, 
po dokonaniu dopuszczalnych regulaminem potrąceń. 

14. 
Roszczenie nie zgłoszone w ciągu roku od zgonu uczestnika wygasa, zaś świadczenia 
przyznane a nie podjęte w ciągu roku od chwili zawiadomienia o przyznaniu, przepadają na 
rzecz Funduszu. 

 

V. Świadczenia okresowe 

15. 
Zarząd Funduszu w szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach może 
przyznać adwokatom lub osobom wymienionym w pkt.1 Regulaminu będących w bardzo 
trudnych warunkach prawo do świadczeń okresowych. 

16. 
Okres pomocy nie powinien przekroczyć 6 miesięcy.  Okres ten może być jednak w 
szczególnych okolicznościach przedłużony. 
Określenie zakresu i częstotliwość świadczeń pozostawia się do oceny Zarządu. 
 
17. 
Osoby korzystające za świadczeń Funduszu obowiązane są do zawiadomienia Zarządu 
Funduszu o każdej okoliczności mającej wpływ na wypłatę i wysokość świadczeń. 

17a. 
W wyjątkowych szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych wypadkach losowych, 
zwłaszcza w przypadku poważnej choroby lub uszkodzenia ciała, FWP może przyznać 
świadczenie wymienione w pkt. 15 aplikantowi adwokackiemu – członkowi Krakowskiej Izby 
Adwokackiej. 

 

 



VI. Zarząd Funduszu 

18. 
Okręgowa Rada Adwokacka powołuje na okres swojej kadencji Zarząd Funduszu, składający 
się z siedmiu osób pod kierownictwem Przewodniczącego, Członka Rady Adwokackiej. 

19. 
Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu Zastępcę Przewodniczącego, 
Skarbnika oraz Sekretarza. 

20. 
Przewodniczący a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego reprezentuje FWP              
i kieruje jego pracami, a w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu FWP, proponuje 
porządek obrad, podpisuje korespondencję urzędową. 

21. 
Dokumenty bankowe w imieniu FWP podpisują dwie osoby: 
Przewodniczący i jedna z osób wymienionych w pkt. 19 lub Zastępca Przewodniczącego i 
Skarbnik lub Sekretarz. 

 

22. 
Uchwały zapadają na posiedzeniu Zarządu kolegialnie lub w następstwie głosowania,                     
w składzie co najmniej czterech Członków, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy 
Przewodniczącego. W wypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego                      
a w razie jego nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego. 

23. 
Od uchwały Zarządu doręczanej uczestnikowi Funduszu służy odwołanie do Rady Adwokackiej, 
w ciągu 14 dni od doręczenia uchwały. 

24. 
Okręgowa Rada Adwokacka sprawując nadzór nad działalnością Funduszu Wzajemnej Pomocy 
w szczególności ma prawo uchylenia lub zmiany uchwał Zarządu Funduszu, na najbliższym 
posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej przypadającym po przedstawieniu Radzie przez 
Zarząd Funduszu Wzajemnej Pomocy podjętych uchwał wraz z protokołem posiedzenia 
Zarządu Funduszu Wzajemnej Pomocy. 

25. 
Komisja Rewizyjna Izby Adwokackiej sprawuje kontrolę Zarządu Funduszu. 

 

VII. Przepisy końcowe 

26. 
Wysokość obciążeń uczestników na rzecz Funduszu, ustala Zgromadzenie Izby Adwokackiej. 

27. 
Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem uchwalenia przez 
Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej. 


