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Uchwała  

Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie 
z dnia 29 maja 2010 r. 

 
 

I. Adwokaci  zebrani na Zwyczajnym Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie 
dorocznym zwyczajem przesyłaj Jego witobliwoci Benedyktowi XVI yczenia o 
nastpujcej treci: 
„Adwokaci zebrani na Zwyczajnym Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie w dniach 
29 i 30 maja 2010 r. przesyłaj Jego witobliwoci yczenia zdrowia i długich lat 
posługiwania Kociołowi Powszechnemu. U progu zbliajcych si Uroczystoci 
Beatyfikacyjnych wyraamy gorce podzikowania za wyniesienie na ołtarze naszego rodaka 
– Kapłana Mczennika Ks. Jerzego Popiełuszki, duszpasterza „Solidarnoci”. 
 
II. Adwokaci zebrani na Zwyczajnym Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie 
zobowizuj Okrgow Rad Adwokack w Warszawie do podjcia działa zmierzajcych do 
tego, aby wysoko wpłat dokonywanych przez Izb Adwokack w Warszawie, ze 
wszystkich tytułów prawnych, na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej nie była wysza ni 
1/24 wpłat dokonywanych przez wszystkie Izby Adwokackie. 
 
III. Adwokaci zebrani na Zwyczajnym Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie 
przyjmuj uchwał Zarzdu Koła Seniorów z dnia 8 kwietnia 2010 r. o nastpujcej treci: 
„Koło Seniorów przy Okrgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie przyjmuje z zadowoleniem 
Uchwał Nadzwyczajnego Krajowego Zjazd Adwokatury – w obronie demokracji, praw 
obywatela i samorzdnoci z dnia 6 marca 2010r. 

Koło seniorów pragnłoby jeszcze, aby przekonaniu o zachowaniu Adwokatury w ogóle  i 
Adwokatury niezalenej towarzyszyła troska o poziom tej Adwokatury – zarówno 
zawodowy jak i kulturalny. 
Majc na uwadze, e obecne szkolnictwo nie dba o wiedz historyczn, a znajomo 
historii własnego Narodu jest niezbdna dla istnienia w obecnym wiecie, Koło Seniorów 
widzi konieczno wprowadzenia spotka rodowiskowych, które przybliyłoby histori 
Polski. 
Koło Seniorów całkowicie łczy si z pogldem wyraonym w Uchwale Zjazdu odnonie 
koniecznoci przywrócenia ustnej czci egzaminu zawodowego. Jest to jedyna moliwo 
sprawdzenia, czy kandydat na adwokata posługuje si prawidłowo jzykiem ojczystym, czy 
jest szansa, aby w swoich wystpieniach przed Sdem, co stanowi du cz jego pracy, 
naleycie wykonywał zawód. Naley wspomnie w tym miejscu wystpienia adw. Witolda 
Bayera, które cigały na sale sdowe słuchaczy zarówno ze wzgldu na wiedz 
prawnicz jak i wspaniały poziom literacki. List Pasterski Episkopatu Polski mówi o tym, 
e „Jzyk polski, ukształtowany przez wieki naszych dziejów, naley do narodowej 
skarbnicy kultury” i e „Polacy obronili sw tosamo, a stało si to w znacznej mierze 
dziki jzykowi”. 
I wreszcie naley zwróci uwag na kultur osobist adwokata. Toga jest strojem 
adwokata wyłcznie przed sdem, ale take ubiór adwokata i aplikanta adwokackiego 
poza sal sdow nie moe narusza godnoci zawodu. To samo naley powiedzie o 
kulturalnym zachowaniu. Starajmy si by t grup zawodow, która swoim 
zachowaniem, ubiorem, wiedz zasługuje na miano elity.” 
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IV. Adwokaci zebrani na Zwyczajnym Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie 
podejmuj uchwał w sprawie powołania Funduszu Wzajemnej Pomocy Koleeskiej o 
nastpujcej treci: 
 
Na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze stanowi si 
co nastpuje: 

§ 1 
 

1. Tworzy si w Izbie Adwokackiej w Warszawie Fundusz Wzajemnej Pomocy 
Koleeskiej (FWPK). 

2. Celem FWPK jest udzielanie adwokatom i aplikantom adwokackim oraz członkom ich 
Rodzin wiadcze stanowicych pomoc w wypadkach losowych i trudnych sytuacjach 
yciowych oraz wiadcze korporacyjnych, specjalnych i zapomóg pogrzebowych. 

3. Okrgowa Rada Adwokacka w Warszawie powołuje Komisj Wzajemnej Pomocy 
Koleeskiej (KWPK), która sprawuje biecy zarzd nad FWPK. 

 
§ 2 

 
1. rodki finansowe FWPK składaj si: 
a) z czci wpływów ze składek członkowskich okrelanych corocznie przez Okrgow 

Rad Adwokack w Warszawie na wniosek KWPK  
b) z dobrowolnych wpłat osób fizycznych i prawnych 
c) z dochodów Okrgowej Rady Adwokackiej w Warszawie po opodatkowaniu. 
2. Rokiem Obrachunkowym FWPK jest rok obrachunkowy budetu Okrgowej Rady 

Adwokackiej w Warszawie. 
3. Niewykorzystane rodki FWPK przechodz na rok nastpny. 

 
§ 3 

 
Tryb przyznawania i wysoko wiadcze okrela Regulamin FWPK uchwalony przez 
Okrgow Rad Adwokack w Warszawie  po zasigniciu opinii KWPK oraz Koła 
Adwokatów Emerytów i Rencistów. 
 

§ 4 
 
Zgromadzenie zobowizuje ORA do opracowania Regulaminu Funduszu Wzajemnej Pomocy 
Koleeskiej. 
 
V. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie zobowizuje delegatów na najbliszy 
Krajowy Zjazd Adwokatury do zainicjowania stosownych uchwał Zjazdu w zakresie takiego 
ukształtowania ustroju Adwokatury, by siła głosu kadego członka Adwokatury Polskiej, 
niezalenie od przynalenoci do Izby, była równa. 
 
 
 
 


