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MICHAŁ KULCZYCKI

Zmiany w regulaminie Funduszu Samopomocy 
Koleżeńskiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

W celu przyjścia z pomocą m aterialną adwokatom niezdolnym do 
wykonywania zawodu i nie posiadającym dostatecznych środków utrzy
mania, a także wdowom i dzieciom po adwokatach — utworzony zo
stał przy Naczelnej Radzie Adwokackiej z dniem 1 maja 1954 r. Fun
dusz Zasiłków, a z dniem 1 kwietnia 1959 r. — w jego miejsce — Fun
dusz Samopomocy Koleżeńskiej. W arunki korzystania z Funduszu 
ustalone zostały w regulaminie uchwalonym na posiedzeniu plenarnym 
NRA w dniu 17 stycznia 1959 r. i ogłoszonym potem w  nrze 4 „Pale- 
stry” z 1959 r.

Przeszło półtoraroczna praktyka wykazała, że regulamin powyższy 
zawiera pewne braki i niedociągnięcia, które należało usunąć. W związ
ku z tym  na wniosek Wydziału Wykonawczego plenarne posiedzenie 
NRA uchwaliło w dniu 11 grudnia 1960 r. szereg zmian w regulaminie 
Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej z dnia 17.1.1959 r.

Niektóre z tych zmian m ają charakter raczej porządkowy, nie brak 
jednak i zmian merytorycznych, mających istotne znaczenie dla upraw
nionych.

Wśród tych ostatnich należy przede wszystkim wymienić zmianę 
brzmienia § 1 ust. 1 regulaminu, polegającą na rozszerzeniu koła upraw
nionych do pobierania zasiłku.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem § 2 ust. 1 prawo do pobiera
nia zasiłku koleżeńskiego przysługiwało adwokatowi po ukończeniu 
65 roku życia i po 25 latach pozostawania na liście adwokatów. Obec
nie zasiłek koleżeński będą mogli otrzymywać adwokaci bez względu 
na wiek po 30 latach pracy w zawodzie adwokackim. Od woli więc ad
wokata będzie zależało bądź kontynuować po 30 latach praktyki pracę 
w zawodzie, bądź też zaniechać praktyki i wystąpić o przyznanie zasił
ku koleżeńskiego.
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Druga istotna zmiana wprowadzona do regulaminu polega na włą
czeniu do obliczenia dochodów adwokata, występującego o przyznanie 
mu zasiłku koleżeńskiego, także tej kwoty, jaką pobiera z państwowe
go zaopatrzenia emerytalnego. Dotychczasowy przepis (§ 4 ust. 1 pkt b) 
regulaminu) głosił, że prawo do zasiłku koleżeńskiego nie ulega zawie
szeniu w razie posiadania dochodów pobieranych z państwowego zao
patrzenia emerytalnego. Stwarzało to nieuzasadnione uprzywilejowanie 
osób pobierających zaopatrzenie emerytalne. Obecnie także zaopatrze
nie emerytalne ulegać będzie zaliczeniu do dochodów, których posiada
nie ma wpływ na zawieszenie zasiłku koleżeńskiego.
- Należy jednak zaznaczyć, że dochody i wynagrodzenia, które nie 
przekraczały według dotychczasowego brzmienia regulaminu (§ 4 ust. 2) 
kwoty 800 zł, nie miały wpływu na wysokość wypłacanego zasiłku. 
Obecnie suma ta została podwyższona do 1 000 zł miesięcznie, tak że 
adwokat otrzymujący zaopatrzenie emerytalne (przy braku innych do
chodów i wynagrodzeń) w kwocie nie przekraczającej 1 000 zł miesięcz
nie będzie miał prawo do otrzymywania zasiłku koleżeńskiego w całoś
ci. Gdyby natomiast dochody i wynagrodzenia z jakichkolwiek źródeł, 
a więc również dochody z zaopatrzenia emerytalnego, przekroczyły su
mę 1 000 zł miesięcznie, uczestnik Funduszu miałby prawo do pobiera
nia jedynie różnicy pomiędzy kwotą całego zasiłku a nadwyżką prze
kraczającą 1 000 zł miesięcznie.

Nie bez znaczenia jest zmiana wprowadzona do § 5 regulaminu a po
legająca na ograniczeniu uprawnień do zasiłku wdów po adwokatach. 
Dotychczasowy § 5 ust. 1 regulaminu przyznawał wdowie po adwoka
cie prawo do 50% zasiłku koleżeńskiego bez względu na czas, w któ
rym  nastąpił zgon jej męża. Według uchwalonej przez plenum NRA 
poprawki prawo do 50% zasiłku przysługiwać będzie wdowie po adwo
kacie, jeżeli jego śmierć nastąpiła po dniu 31 sierpnia 1939 r., tj. po 
dniu, w którym  nastąpił wybuch wojny. Wprowadzenie tego ogranicze
nia było konieczne ze względu na to, że przyznawanie zasiłku wdowom 
po adwokatach zmarłych przed wojną mogłoby nadmiernie obciążyć 
Fundusz Samopomocy Koleżeńskiej, powstały względnie niedawno.

Następne zmiany dotyczą § 6 regulaminu regulującego kwestię tzw. 
zasiłków wyjątkowych, tj. przyznawanych według uznania Komisji Sa
mopomocy Koleżeńskiej.

Pierwsza z tych zmian określa prawo do ubiegania się o zasiłek przez 
adwokatów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt a) regulaminu, tj. przez ad
wokatów wykonujących praktykę adwokacką indywidualnie lub w 
zespole, jeżeli są niezdolni całkowicie lub częściowo do wykonywania 
zawodu adwokackiego, a nie mają uprawnień do pobierania zasiłku sta-
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}pgo. Poprawka do tego przepisu ustala, że przepis § 6 ust. 1 pkt a) re
gulaminu dotyczy adwokatów „czasowo” tylko niezdolnych do wyko
nywania zawodu adwokackiego.

Druga z kolei poprawka wprowadzona do § 6 ust. 1 pkt d) regula
minu polega na zastąpieniu pojęcia „sieroty”, tj. nie mającej ani ojca, 
ani matki, pojęciem „dziecka”, a więc rozszerza niejako zakres osób 
uprawnionych do korzystania z zasiłku, daje bowiem możność ubiega
nia się o zasiłek również wtedy, gdy jedno z rodziców żyje.

Jeśli chodzi o zmiany o charakterze porządkowym, to należy do nich 
zaliczyć poprawkę wprowadzoną do § 2 ust. 1 regulaminu. W myśl tej 
poprawki — do czasu uchwalenia wysokości zasiłku na dany rok za
siłki będą wypłacane w wysokości obowiązującej w roku poprzednim.

Podobnie porządkowy charakter ma poprawka do § 7 regulaminu, 
głoszącego, że składkę izb adwokackich na potrzeby Funduszu ustala 
corocznie Naczelna Rada Adwokacka. Poprawka głosi, że do czasu 
powzięcia takiej uchwały składki powinny być uiszczane zaliczkowo w 
wysokości jak w roku poprzednim.

Należy zaznaczyć, że Plenum Naczelnej Rady Adwokackiej uchwaliło 
podwyższenie z dniem 1 stycznia 1961 r. wysokości zasiłku koleżeńskie
go do kwoty 1 500 zł miesięcznie oraz ustaliło od tejże daty wysokość 
składki miesięcznej na Fundusz Samopomocy Koleżeńskiej przy NRA 
na 75 zł od każdego adwokata.

Dokonana przez Plenum NRA nowelizacja regulaminu Funduszu 
przyczyni się niewątpliwie do bardziej prawidłowego przyznawania za
siłków zwiększającej się stale rzeszy adwokatów i członków ich rodzin, 
którzy potrzebują pomocy m aterialnej.1

1 Tekst jednolity  regulam inu  F unduszu Samopomocy Koleżeńskiej z uw zględ
nieniem  omówionych w  niniejszym  artyku le  popraw ek zamieszczamy niżej n a  
s tr . 72—73.


