
Regulamin 
udzielania pomocy adwokatom w wypadkach losowych

uchwalony przez Zgromadzenie Izby  Adwokackiej w Lublinie
w dniu 22 maja 2021 r.

P R O J E K T

I. Przepisy ogólne

§ 1

1.  Izba  Adwokacka w Lublinie  postanawia  zabezpieczyć  w budżecie  Izby corocznie  środki  na
udzielanie adwokatom pomocy w wypadkach losowych.

2. Na cel opisany w pkt 1 przeznacza się środki do wysokości 5% kwoty z wpływów ze składek
członkowskich adwokatów w poprzednim roku obrachunkowym.

3. O wykorzystaniu środków przeznaczonych na cel, o którym mowa w pkt 1, decyduje Komisja
Socjalno-Bytowa, składająca się z przewodniczącego, którym winien być członek Rady oraz co
najmniej dwóch członków.

4. Korespondencję Komisji Socjalno-Bytowej, wypisy jej stanowisk lub decyzji oraz inne pisma
podpisuje samodzielnie Przewodniczący lub jego zastępca.

5.  Działalność  Komisji  Socjalno-Bytowej  podlega  nadzorowi  Okręgowej  Rady  Adwokackiej  w
Lublinie oraz kontroli Komisji Rewizyjnej Izby.

II. Uprawnienie do uzyskania pomocy

§2

Osobami  uprawnionymi  do  korzystania  ze  środków,  o  których  mowa  w  §  1  są  adwokaci  -
członkowie Izby Adwokackiej w Lublinie.

§3

1.  Uprawnienie  do  korzystania  ze  środków opisanych w §  1  ustaje  z  chwilą  skreślenia  z  listy
adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie.

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

§4

Pomoc, o której mowa w § 1, uzyskać mogą adwokaci spełniający łącznie następujące warunki:

a) są wpisani na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie 

b)  nie  zostali  zawieszeni  w  czynnościach  zawodowych  decyzją  ORA lub  orzeczeniem
organów Izby,

c) nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne



d) nie zalegają z płatnością składek izbowych za okres ponad 3 miesięcy,

e) nie posiadają innych zobowiązań finansowych wobec Izby.

III. Środki Finansowe 

§5

1. Sprawozdanie z rozliczenia środków objętych niniejszym regulaminem Komisja będzie składała
na Zgromadzeniu Izby po zakończeniu roku obrachunkowego. 

2. Rokiem obrachunkowym jest rok obrachunkowy budżetu Rady.

§6

Wyodrębnione środki przeznacza się na:

a) pomoc doraźną,

b) zapomogi pośmiertne.

IV. Pomoc doraźna

§7 

W  uzasadnionych  przypadkach  Komisja  Socjalno-Bytowa  może  przyznać  adwokatowi,
znajdującemu się w szczególnie trudnej sytuacji, doraźną pomoc finansową.

§8

1.  Pomoc  doraźna  może  być  przyznana  na  uzasadniony  i  udokumentowany  wniosek
zainteresowanego. 

2.  W  szczególnych  przypadkach  Komisja  może  przyznać  pomoc  z  własnej  inicjatywy  po
przeprowadzeniu koniecznych ustaleń.

V. Zapomogi pośmiertne

§9

1. Zapomoga pośmiertna wynosi 2.000 zł (dwa tysiące).

2.  Ustalenie  wysokości  zapomogi  pośmiertnej  należy  do  kompetencji  Zgromadzenia  Izby  oraz
Okręgowej  Rady  Adwokackiej  w  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  3  i  uzależnione  jest  od
posiadanych środków.

3.  Okręgowa  Rada  Adwokacka,  na  wniosek  Komisji  Socjalno-Bytowej  może  w  trakcie  roku
obrachunkowego zmienić wysokość zapomogi pośmiertnej z obowiązkiem przedłożenia uchwały
do zatwierdzenia na najbliższym Zgromadzeniu Izby.

§ 10



1. Adwokat może wskazać osobę, której ma być wypłacona zapomoga pośmiertna. 

2.  Dyspozycja  w przedmiocie  wypłacenia  zapomogi  winna być  podpisana  własnoręcznie  przez
adwokata i złożona w Radzie Adwokackiej.

3. Dyspozycja taka może być umieszczona w zamkniętej kopercie, podlegającej otwarciu dopiero
po śmierci dysponującego. W razie pozostawienia takiej dyspozycji, Komisja Socjalno-Bytowej, po
śmierci osoby uprawnionej, winna zawiadomić wskazaną w dyspozycji osobę o przypadającej na jej
rzecz zapomodze pośmiertnej.

§11

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
osobie pozostającej ze zmarłym we wspólności domowej, w szczególności małżonkowi.

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

3. Innym osobom nie wskazanym wyżej, zapomogę wypłaca się tylko w przypadku poniesienia
przez nich kosztów pogrzebu do ich wysokości, nie więcej jednak niż kwota wskazana w §9.

§12

1. W przypadku sporu pomiędzy osobami uprawnionymi do otrzymania zapomogi, decyzję komu
może być wypłacona zaliczka na pokrycie najniezbędniejszych kosztów związanych z pogrzebem,
jak też pozostała część zapomogi, podejmie Komisja Socjalno-Bytowa.

2.  Od każdej  decyzji  Komisji  Socjalno-Bytowej  w przedmiocie  wypłaty  zapomogi  pośmiertnej
przysługuje odwołanie do Okręgowej Rady Adwokackiej, której uchwały w tym przedmiocie są
ostateczne.

§13

1.Wysokość przyznanej/przysługującej zapomogi pośmiertnej obniża się o wszelkie wierzytelności,
jakie przysługiwały ORA wobec zmarłego adwokata, zarówno wymagalne jak i niewymagalne, w
tym także przedawnione.

2.Zapomogi  pośmiertne  nie  mogą  być  przyznane  po  upływie  dwóch  lat  od  śmierci  osoby
uprawnionej.

VI. Przepisy końcowe i wprowadzające

§14

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zgromadzenie Izby, to jest
z dniem 22 maja 2021r.

2.  Uchyla się z dniem wskazanym w ust.  1 dotychczasowy Regulamin Funduszu Samopomocy
Koleżeńskiej  z  dnia  15  kwietnia  2000  roku   zmieniany  uchwałami  Zgromadzenia  Izby  z  dni:
19.04.2004 r., 12.04.2011 r., 24.03.2012 r., 22.09.2018 r., 27.04.2019 r.




