
UCHWAŁA 
ZGROMADZENIA  IZBY  ADWOKACKIEJ  

w  WARSZAWIE 
z dnia 12 CZERWCA 2011 roku 



Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie na podstawie art. 40 pkt. 3 ustawy – Prawo o 
adwokaturze 

u c h w a l a: 
 
I.   Zatwierdza przedstawiony Zgromadzeniu Izby: 
1.  Preliminarz budetowy Izby Adwokackiej w Warszawie na 2011 r. zamykajcy si  

po stronie wpływów kwot 8.903.500,00 zł., a po stronie wydatków kwot   8.903.500,00 
zł. z uprawnieniem dla Okrgowej Rady Adwokackiej dokonywania przeniesie 
(virements) w poszczególnych pozycjach budetu Okrgowej Rady Adwokackiej. 

2.  Preliminarz budetowy Funduszu Szkolenia Aplikantów Adwokackich na 2011 r. 
zamykajcy si po stronie wpływów i wydatków kwot    9.295.460,00 zł.               . 

 
II. Ustala składk miesiczn na potrzeby Izby od dnia 01.07.2011 roku nastpujco: 
1. Od adwokatów wiadczcych pomoc prawn w zespołach, kancelariach oraz  

w spółkach – 235  złotych. 
2. Od osób wpisanych na list prawników zagranicznych z UE – 235 złotych.  
3.    Od osób wpisanych na list prawników zagranicznych spoza UE – 115 złotych 
4. Od adwokatów wiadczcych pomoc prawn jak w pkt. 1 i pobierajcych emerytur lub 

rent  – 110 złotych. 
5. Od adwokatów bdcych radcami prawnymi wiadczcymi pomoc prawn:  

w kancelarii radcy prawnego, w spółce cywilnej, jawnej lub partnerskiej, albo w spółce 
komandytowej – 225 złotych. 

6. Od adwokatów bdcych radcami prawnymi wiadczcych pomoc prawn jak w pkt. 5 i 
pobierajcych emerytur lub rent – 110 złotych. 

7. Od adwokatów pozostajcych wyłcznie w stosunku pracy, adwokatów zawieszonych w 
czynnociach zawodowych oraz pozostałych adwokatów wpisanych na list adwokatów 
lecz nie wiadczcych pomocy prawnej – 115 złotych. 

8. Od adwokatów pozostajcych wyłcznie w stosunku pracy oraz adwokatów bdcych 
wyłcznie pracownikami naukowymi i jednoczenie pobierajcych emerytur lub rent - 
75 złotych. 

9.  a) Od adwokatów bdcych wyłcznie pracownikami naukowymi - 115 złotych. 
 b) Od adwokatów - pracowników naukowych, wiadczcych ponadto pomoc prawn jak 

w pkt. 1 – 235 złotych, jak w pkt.4 – 110 złotych, jak w pkt. 5 –235 złotych,  
jak w pkt. 6 – 110 złotych. 

10. Od aplikantów adwokackich – 70 złotych. 
       Składka jest nalena od pierwszego dnia miesica, w którym aplikant adwokacki złoył 

lubowanie aplikanckie do ostatniego dnia miesica, w którym aplikant przed  
uzyskaniem zawiadczenia o odbyciu aplikacji zostanie skrelony z listy aplikantów. 

11. Od aplikantów adwokackich, którzy odbyli aplikacj adwokack  – 100 złotych. 
       Składka jest nalena od pierwszego dnia miesica po miesicu, w którym aplikant 

adwokacki uzyskał zawiadczenie o odbyciu aplikacji, do ostatniego dnia miesica,  
w którym zostanie skrelony z listy aplikantów adwokackich. 

 12. Zwalnia si całkowicie od uiszczania składki adwokatów, którzy utrzymuj si wyłcznie 
z emerytury lub renty - poczwszy od pierwszego dnia miesica nastpujcego po 
miesicu, w którym adwokat zawiadomił pisemnie ORA o okolicznociach 
uzasadniajcych zwolnienie z opłacania składki. Zwolnienie to nie dotyczy  adwokatów 
zawieszonych w czynnociach zawodowych i pobierajcych emerytur lub rent .  



13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny, udokumentowany wniosek 
adwokata Prezydium Okrgowej Rady Adwokackiej moe podj decyzj o obnieniu 
składki lub umorzeniu zaległych składek, w kwocie ponad składk przeznaczon na NRA 
i Palestr. Upowania si Okrgow Rad Adwokack do umorzenia w wyjtkowych 
przypadkach w całoci zaległych składek korporacyjnych. 

14. Termin płatnoci składek ustala si do ostatniego dnia miesica za miesic poprzedni.  
15. Ustala si, e w przypadku adwokatów wpisanych na list adwokatów i osób wpisanych 

na list prawników zagranicznych Izby Warszawskiej  składka jest nalena od 
pierwszego dnia po miesicu, w którym Minister Sprawiedliwoci nie wyraził sprzeciwu 
o wpis na list do ostatniego dnia miesica, w którym adwokat lub prawnik zagraniczny 
został skrelony z listy.  

16. Ustala si, e adwokaci, prawnicy zagraniczni i aplikanci adwokaccy, którzy zostali 
wpisani na list adwokatów, prawników zagranicznych lub aplikantów adwokackich Izby 
Warszawskiej z powodu przeniesienia siedziby - zobowizani s do opłacania składki od 
nastpnego miesica po miesicu, w którym zostali wpisani na list do ostatniego dnia 
miesica, w którym adwokat, prawnik zagraniczny lub aplikant adwokacki został 
skrelony z listy adwokatów, prawników zagranicznych lub aplikantów adwokackich. 

17. Ustala si, e składka jest niepodzielna i obowizuje do koca miesica  
w wysokoci ustalonej na pierwszy dzie danego miesica. Ustala si, e w przypadku 
zaistnienia przesłanek do zmniejszenia wysokoci składki, nowa wysoko składki 
naliczana jest poczwszy od nastpnego miesica po zawiadomieniu  przez  adwokata  
okrgowej  rady  adwokackiej o okolicznociach uzasadniajcych opłacanie składki w tej 
wysokoci.  

 
III.   Ustala, e w przypadku jednoczesnego wiadczenia pomocy prawnej w zespole lub 

kancelarii oraz w spółce – adwokat uiszcza jedn składk - 235 złotych (adwokaci 
wiadczcy pomoc prawn) lub 110 złotych (adwokaci wiadczcy pomoc prawn 
pobierajcy emerytur lub rent). 

 
IV. Ustala, e składka na obowizkowe ubezpieczenie adwokatów (składka OC) 

wykonujcych zawód w zespołach, kancelariach lub spółkach oraz prawników 
zagranicznych jest płatna kwartalnie. 
Składka OC, wynikajca z Generalnej Umowy Ubezpieczenia zawartej przez NRA 
wynosi w 2011 r. kwot 195 zł za kwartał, jest płatna w terminie do 15 dnia 
ostatniego miesica kwartału na rachunek bankowy nr 18 1050 1038 1000 0023 0760 
2090 . 
Zobowizuje si adwokatów i prawników zagranicznych do terminowego opłacania 
składek OC wskazujc, e nieuiszczenie wpłaty w terminie skutkuje brakiem 
odprowadzenia składki do ubezpieczyciela i ujemnymi konsekwencjami dla adwokata w 
zakresie jego ochrony ubezpieczeniowej. 
 

V. Ustala, e adwokaci s zobowizani: 
1. Do niezwłocznego powiadomienia Okrgowej Rady Adwokackiej o kadej zmianie 

formy lub zakresu wiadczenia pomocy prawnej lub zatrudnienia. 
2. Do złoenia owiadczenia (ankiety) o formie wykonywania zawodu, pozostawaniu w 

stosunku pracy, lub pobieraniu emerytury albo renty - jeeli ORA uchwali taki 
obowizek. 

 
VI. Adwokatem - w rozumieniu niniejszej uchwały - jest kada osoba wpisana na list 

adwokatów Izby Warszawskiej. 
 
 


