
Jak wygląda tok roszczeń?
Każde roszczenie jest rozpatrywane w celu usta-
lenia, czy kwalifikuje się na zwrot kosztów. Jeżeli 
roszczenie nie kwalifikuje się na zwrot kosztów, 
zostaniesz o tym powiadomiony. Kwalifikujące 
się roszczenia są badane, a Komitet ds. Fundu-
szu Zabezpieczającego Klientów ustala, według 
swojego uznania, dozwoloną kwotę zwrotu, jeśli 
dotyczy, oraz sposób dokonania płatności. 

Co się stanie, jeżeli zostanie mi 
przyznana kwota pieniężna z 

tytułu mojego roszczenia? 
Abyś mógł otrzymać płatność, Komitet ds. 
Funduszu Zabezpieczającego Klientów będzie 
wymagał, abyś podpisał dokumenty przekazu-
jące Twoje roszczenie przeciwko nieuczciwemu 
adwokatowi w ręce Komitetu, aby ów Komitet 
mógł próbować uzyskać od adwokata zwrot 
kwoty, która została Ci zapłacona. Jeżeli Komi-
tet ds. Funduszu Zabezpieczającego Klientów 
zrekompensuje Ci całość lub część Twojej straty, 
będziesz zobowiązany do współpracy z komite-
tem, aby pomóc mu w uzyskaniu od adwokata 
zwrotu kwoty, która została Ci zapłacona. 

Jak długo trwa tok roszczeń? 
Zależy od długości czasu potrzebnego do uzy-
skania wystarczających informacji, aby Komitet 
ds. Funduszu Zabezpieczającego Klientów mógł 
podjąć decyzję w sprawie Twojego roszczenia.  
Aczkolwiek, dostaniesz pisemne powiadomie-
nie w sprawie roszczenia, po podjęciu decyzji 
przez Komitet ds. Funduszu Zabezpieczającego 
Klientów. 
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Jak mogę uzyskać więcej informa-
cji lub odpowiedzi na pytania? 

Skontaktuj się z biurem  

Odpowiedzi na  
Twoje Pytania

Fundusz Zabezpieczający 
Klientów 

Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa 
zgodnie z Ustawą o Niepełnosprawnych 
(ADA). Jeżeli potrzebujesz racjonalnych 
udogodnień, w ramach ustawy ADA, 
skontaktuj się z pracownikiem Oddziału 
Sądowego lub osobą na liście kontaktów ds. 
ADA na stronie www.jud.ct.gov/ada/.



Czym jest Fundusz  
Zabezpieczający Klientów? 

Fundusz Zabezpieczający Klientów jest fun-
duszem ustanowionym przez regulamin Sądu 
Wyższego Connecticut, w celu zapewnienia, 
między innymi, zwrotu kosztów osobom które 
straciły pieniądze lub mienie wskutek nieuczci-
wego postępowania adwokata wykonującego 
zawód w Stanie Connecticut, w ramach relacji 
adwokat-klient. Fundusz zapewnia zadośćuczy-
nienie klientom, którzy nie są w stanie uzyskać 
zadośćuczynienia straty z żadnego innego źródła.  

Skąd pochodzą pieniądze na 
Fundusz Zabezpieczający 

Klientów? 
Fundusz jest finansowany przez opłaty pobierane 
od każdego adwokata uprawnionego do wyko-
nywania zawodu w Stanie Connecticut, oraz od 
każdego sędziego, arbitra procesowego, arbitra 
stanowego, sędziego magistrackiego ds. rodzin-
nych i alimentacyjnych, arbitra ds. rodzinnych i 
alimentacyjnych oraz komisarza ds. odszkodo-
wań dla pracowników.  

Kto administruje Fundusz 
Zabezpieczającym  

Klientów?
Fundusz jest administrowany przez Komitet ds. 
Funduszu Zabezpieczającego Klientów, składa-
jący się z piętnastu członków. Dziewięciu człon-
ków jest prawnikami, trzech nie jest prawnikami, 
trzech jest albo sędzią, sędzią sądu apelacyjnego, 
sędzią sądu najwyższego, sędzią magistrackim 
ds. rodzinnych i alimentacyjnych, arbitrem ds. 
rodzinnych i alimentacyjnych lub komisarzem 
ds. odszkodowań dla pracowników. 

Jakiego rodzaju strat 
nie pokrywa Fundusz 

Zabezpieczający Klientów? 
Do strat nie pokrytych przez fundusz 
zabezpieczający klientów zalicza się:  

   Stratę poniesioną wskutek usług inwestycyjnych 
świadczonych przez adwokata;  

   Stratę przedstawioną ponad cztery lata po tym, jak 
została wykryta lub powinna była zostać wykryta; 

   Stratę poniesioną przez bliskiego krewnego, 
współpracownika, wspólnika, lub osobę 
zatrudnioną przez adwokata, która spowodowała 
stratę; 

   Stratę wskutek postępowania niezgodnego z 
etyką zawodową lub zaniedbania;

   Stratę rekompensowaną przez polisę 
ubezpieczeniową lub umowę, list zastawny, lub 
umowę poręczenia, do zakresu w jakim została 
zrekompensowana. 

W niektórych przypadkach, zanim Komitet ds. 
Funduszu Zabezpieczającego Klientów rozpatrzy 
Twoje roszczenie, może on wymagać, abyś zastosował 
inne możliwe środki zaradcze wobec adwokata 
odpowiedzialnego za Twoją stratę, np. wniesienie 
pozwu cywilnego przeciwko adwokatowi lub jego 
masie spadkowej. Komitet może też wymagać, abyś 
zgłosił kradzież odpowiednim organom ścigania 
oraz/lub agencjom dyscyplinarnym adwokatów, 
zanim rozpatrzy Twoje roszczenie. 

Fundusz Zabezpieczający Klientów www.jud.ct.gov/CSF/default.htm

Prosimy mieć na uwadze, że niniejsze odpowiedzi na pytania 
zostały udzielone wyłącznie w celach informacyjnych, i nie 
mają na celu w żaden sposób zmienić ani uzupełnić regulamin 
Sądu Wyższego lub Komitetu, regulujący działalność Komitetu 
ds. Funduszu Zabezpieczającego Klienta. Można odnieść się do 
Regulaminu Postępowania Connecticut, dostępnego w dowolnej 
bibliotece Sądu Wyższego, oraz na stronie internetowej Oddziału 
Sądowego, www.jud.ct.gov, gdzie znajduje się oficjalny tekst 
zasad regulujących działalność Komitetu ds. Funduszu Zabez-
pieczającego Klienta.

Jakie rodzaje strat pokrywa 
Fundusz Zabezpieczający 

Klientów? 
Komitet ds. Funduszu Zabezpieczającego Klientów 
może zrekompensować straty wynikające z 
n i e u c z c i w e g o  p o s t ę p o w a n i a  a d w o k a t a 
w Connecticut, który nie żyje, został uznany 
za niezdolnego, ubezwłasnowolnionego lub 
niepoczytalnego, został wydalony z adwokatury 
lub zawieszony w wykonywaniu zawodu 
adwokata w Connecticut, którego status został 
zmieniony na „nieaktywny” przez sąd w 
Connecticut, zrezygnował z wykonywania 
zawodu adwokata w Connecticut, lub przeciwko 
któremu zostało wydane orzeczenie w związku 
z nieuczciwym postępowaniem. „Nieuczciwe 
postępowanie” oznacza czyny bezprawne 
popełnione przez adwokata, w ramach relacji 
adwokat-klient, lub w charakterze powierniczym 
wynikającym z relacji adwokat-klient, w rodzaju 
kradzieży lub przywłaszczenia pieniędzy, lub 
bezprawnego zabrania pieniędzy, mienia lub 
innych wartościowych rzeczy. W niektórych 
okolicznościach komitet może zrekompensować 
stratę związaną z odmową przez adwokata zwrotu 
wniesionych z góry opłat za niewykonane przez 
niego/nią usługi.


