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M A C Z E L M A  f i  A D /1 A D W O K A C K A

OMÓWIENIE UCHWAŁ NRA

1.
NRA inia posiedzeniu w dniu 29 marca 1981 r. p o s t a n o w i ł a  uchylić pkt b) 

w § 2 ust. 1 Regulaminu Samopomocy Koleżeńskiej przy NRA z dnia 30 marca 
1972 r. z późn. zmianami.

W praktyce oznacza to zniesienie górnego pułapu wynagrodzeń brutto adwoka- 
tów-członków zespołów adwokackich. Przedtem obowiązywała zasada ograniczenia 
tych wynagrodzeń do kwoty zł 12 500 wynagrodzenia brutto w stosunku miesięcz
nym i przekazywania tej nadwyżki przez zespoły adwokackie na FSK przy NRA.

W obecnym układzie stosunków płacowych nie ma podstaw do stosowania zasady 
górnego pułapu wynagrodzeń adwokatów, gdyż wysokość tych wynagrodzeń normo
wana jest podatkiem wyrównawczym według ogólnych zasad.

2.
W regulaminie Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej przy Naczelnej Radzie Adwo

kackiej wprowadzone zostały następujące zmiany: —
1) w § 2 uchylony został uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej z dniia 29 marca 

1981 r. przepis ust. 1 pkt b), który stanowił, że środki finansowe Funduszu skła
dają się ze składek zespołów adwokackich w wysokości nadwyżek ponad 12 500 zł 
wynagrodzenia brutto przypadającego od danego adwokata. Zmiana ta  została 
zatwierdzona decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 10  grudnia 1981 r.;

2) uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 24 października 1981 r., która weszła 
w życie z dniem 1.X.1981 r., podwyższone zostały zapomogi wyrównawcze, a  po
nadto wprowadzony został dodatek miesięczny dla adwokatów-ernerytów po ukoń
czeniu 75 roku życia.
Zmiany te zostały .zatwierdzone decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grud

nia 1981 r.
W wyniku powyższych zmian — § 4 Ł § 5 regulaminu FSK przy NRA otrzymały 

następujące brzmienie:

„§ 4

1. Prawo do świadczeń z Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej przysługujer
a) adwokatowi, który był wpisany na listę adwokatów łącznie przez dwadzieścia lat 

przed datą zaprzestania wykonywania zawodu w zespole lub na stanowiskach 
wymienionych w art. 70 u.o. u.a.,

b) członków rodzin adwokatów:
1. którzy byli wpisani nieprzerwanie na liście adwokatów przez 10 lat przed 

daitą śmierci,
2. którzy zmarli w  związku z wojną trwającą od 1 września 1939 r. do 9 maja 

1945 r. bez względu na czas pozostawania na łtóeie adwokatów.
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2. Komisja Samopomocy Koleżeńskiej przy NRA może również przyznać zapo
mogę adwokatowi, który pozostawał raa liście adwokatów przez pięć lat.przed datą 
nabycia prawa do zapomogi, a uzyskał rentę z powodu niezdolności do pracy, w tym 
jednak przypadku renta łącznie z zapomogą nie może przekraczać kwoty 5000 zł 
miesięcznie.

Członkowie rodziny takiego adwokata uzyskują również w przypadku jego śmier
ci prawo do świadczeń z Funduszu.

3. Komisja Samopomocy Koleżeńskiej może w drodze wyjątku przyznać świad
czenie z Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej osobom nie odpowiadającym warun
kom przewidzianym w § 4 ust. 112 ,  jeżeli adwokat wykonywał zawód przez okres 
przekraczający 10 lat, a  przed wpisem na listę adwokatów był zatrudniony w za
wodach prawniczych więcej niż 10 lat.

$ 5

1. Z Funduszu wypłaca się okresowe zapomogi wyrównawcze.
2. Prawo do ich otrzymania mają:

a) adwokaci emeryci (renciści), którzy otrzymują emeryturę (rentę) powyżej 
4 600 zl — w wysokości 400 zł miesięcznie ptrzy emeryturach (rentach) do 6 000 zl 
i  w wysokości 300 zł przy emeryturach (rentach) ponad 6 000 zł,

b) adwokaci emeryci (renciści), którzy otrzymują emeryturę (rentę) poniżej 
4 600 zł — w wysokości różnicy pomiędzy kwotą 5 000 zł a otrzymywaną emery
turą (rentą), a jeżeli mają żonę na wyłącznym utrzymaniu — do 5 500 zł mie
sięcznie,

c) członkowie rodzin adwokatów w takiej wysokości, aby zapomoga wraz z rentą 
(emeryturą) nie przekraczały kwoty 3 000 zł miesięcznie
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy wdowa po adwokacie poza 

świadczeniami z Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej otrzymywała przed dniem 
1 kwietnia 1064 r. rentę z innego tytułu, Komlisja Samopomocy Koleżeńskiej może 
przyznać tymczasową zapomogę wyrównawczą w takiej wysokości, aby renta ¡z za
pomogą wyrównawczą nie przekraczały świadczeń otrzymywanych- przed dniem 
1 JV.1964 r.

4. Adwokat i członek jego rodziny traci prawo do otrzymywania zapomogi w tym 
miesiącu, gdy zarobki jego z innego tytułu powodują zawieszenie emerytury (renty> 
państwowej.

5. Adwokat i członkowie jego rodziny nie mają prawa do otrzymywania zapomogi 
wyrównawczej, jeżeli adwokat zalega ze składkami na rzecz organów samorządu 
przez czas przekraczający okres jednego roku. Jeżeli zaległości są mniejsze aniżeli 
za jeden rok, Komlisja Samopomocy Koleżeńskiej upoważniona jest potrącić z wy
płaconej zapomogi zaległości i przekazać właściwej Tadzae adwokackiej.

§ 6 (nowo wprowadzony, uwaga moja — K.K.)

Z Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej przy (NRA. pyrzysługuje dodatek miesięczny 
w wysokości 500 zł adwokatom, którzy ukończyli 75 rok życd* i co najmniej przez 
okres 40 lat pozostają na liście adwokatów.”

Następne paragrafy Regulaminu otrzymały kolejną niuaierację.

adie. Kazimierz Kaeppele
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