załącznik do uchwały nr 316/04
z dnia 15.09.2004r.
REGULAMINU
FUNDUSZU POMOCY FINANSOWEJ (FPF)
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
§ 1 PRZEPISY OGÓLNE
1. Celem Funduszu Pomocy Finansowej jest udzielanie radcom prawnym zapomóg
pieniężnych stanowiących doraźną pomoc w trudnych sytuacjach życiowych;
2. Z Funduszu Pomocy Finansowej może korzystać każdy radca prawny wpisany na
listę radców o ile, udokumentowany przez wnioskodawcę, średni dochód na osobę w
rodzinie w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku nie przekroczył 1.500 zł
brutto.
§ 2 ZARZĄDZANIE FUNDUSZEM
1. Środki finansowe FPF pochodzą:
• z nadwyżki bilansowej za rok poprzedni w wysokości uchwalanej przez Radę
OIRP w Krakowie każdego roku;
• z darowizn osób fizycznych i prawnych.
2. Środku FPF nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na
rok następny.
3. Funduszem Pomocy Finansowej zarządza i dysponuje Komisja Socjalno-bytowa
powołana przez Radę OIRP w Krakowie zwana dalej Komisją.
4. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
dwóch członków Komisji. W sprawach nagłych decyzje mogą być podejmowane
przez przewodniczącego w porozumieniu z dziekanem ROIRP w Krakowie.
5. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby.
6. Komisja składa sprawozdania Radzie OIRP w Krakowie za okresy kwartalne.
7. Obsługę administracyjną i finansowo-księgową Komisji wykonuje biuro Izby.
§ 3 ZASADY PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG PIENIĘŻNYCH
1. Komisja może przyznać wnioskodawcy zapomogę pieniężną w następujących
przypadkach:
A. poważnej choroby zmniejszającej możliwości zarobkowe radcy prawnego;
B. trudnej sytuacji materialnej radcy prawnego spowodowanej wypadkiem
losowym lub innym zdarzeniem niezawinionym przez uprawnionego;
C. poważnej choroby członka najbliższej rodziny radcy prawnego.
2. Komisja przyznaje zapomogi pieniężne na wniosek uprawnionego, zawierający
wyczerpujące uzasadnienie i poparty niezbędnymi dokumentami.
3. Wysokość zapomogi pieniężnej jest zależna od oceny okoliczności sprawy dokonanej
przez Komisję z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.
4. Zapomogi pieniężne jednorazowo nie mogą być wyższe niż 2.000 zł.
W przypadkach szczególnych kwota zapomogi pieniężnej może być wyższa niż
2.000 zł, decyzję w tej sprawie podejmuje Rada OIRP na wniosek Komisji.

