
UCHWAŁA FINANSOWA 
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ w WARSZAWIE  

z dnia 11 października 2014 roku 
 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie postanawia zmienić Uchwałę 
Finansową Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie uchwaloną  dnia 16 czerwca 2014 
roku w ten sposób, że: 
 
A. Tytułowi Uchwały nadać brzmienie: 
„Uchwała Finansowa Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 
roku” 
 
B. Punktom I.1 i 2 nadać brzmienie: 
I. Uchwala się: 
1. Stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały Preliminarz budżetu Izby Adwokackiej 
w Warszawie na 2014 rok zamykający się po stronie wpływów kwotą 11.264.920 zł., a po 
stronie wydatków kwotą 11.064.330 zł. z uprawnieniem dla Okręgowej Rady Adwokackiej 
dokonywania przeniesień (virements) w poszczególnych pozycjach budżetu. 
2. Stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały Preliminarz budżetu Szkolenia 
Aplikantów Adwokackich na 2014 rok zamykający się po stronie wpływów i wydatków 
kwotą 14.511.845,00 zł. 
 
C. Punktom II. 1 do II.12  nadać brzmienie: 
II. Ustala się składkę roczną na potrzeby Izby od dnia 01.07.2014 roku następująco: 
1. Od adwokatów świadczących pomoc prawną w zespołach, kancelariach oraz w spółkach - 
120 złotych miesięcznie, 
2. Od osób wpisanych na listę prawników zagranicznych z UE - 120 złotych miesięcznie, 
3. Od osób wpisanych na listę prawników zagranicznych spoza UE - 60 złotych miesięcznie, 
4. Od adwokatów pobierających emeryturę lub rentę i świadczących pomoc prawną jak w pkt.  
    1 - 100 złotych miesięcznie, 
5. Od adwokatów będących radcami prawnymi świadczącymi pomoc prawną: 
w kancelarii radcy prawnego, w spółce cywilnej, jawnej lub partnerskiej, albo w spółce 
komandytowej - 120 złotych miesięcznie, 
6. Od adwokatów będących radcami prawnymi świadczących pomoc prawną jak w pkt. 5 i 
pobierających emeryturę lub rentę - 120 złotych miesięcznie, 
7. Od adwokatów pozostających wyłącznie w stosunku pracy, adwokatów zawieszonych w 
czynnościach zawodowych oraz pozostałych adwokatów wpisanych na listę adwokatów lecz 
nie świadczących pomocy prawnej — 105 złotych, miesięcznie, 
8. Od adwokatów pobierających emeryturę lub rentę i jednocześnie pozostających wyłącznie 
w stosunku pracy oraz adwokatów pobierających emeryturę lub rentę i będących jednocześnie 
wyłącznie pracownikami naukowymi - 70 złotych miesięcznie, 
9. a) Od adwokatów będących wyłącznie pracownikami naukowymi - 105 złotych. 
miesięcznie, 
     b) Od adwokatów - pracowników naukowych, świadczących ponadto pomoc prawną jak w 
pkt. 1 - 120 złotych miesięcznie, jak w pkt. 4 - 100 złotych miesięcznie, jak w pkt. 5 -120 
złotych miesięcznie, jak w pkt. 6 - 120 złotych miesięcznie, 
10. Adwokaci – kobiety i aplikantki adwokackie, które urodzą dziecko, są zwolnione od 
opłacania składki adwokackiej przez okres 6 miesięcy od chwili urodzenia dziecka tj. od 
miesiąca narodzin. 
 



11. Od aplikantów adwokackich - 50 złotych miesięcznie, 
Składka jest należna od pierwszego dnia miesiąca, w którym aplikant adwokacki złożył 
ślubowanie aplikanckie do ostatniego dnia miesiąca, w którym aplikant przed uzyskaniem 
zaświadczenia o odbyciu aplikacji zostanie skreślony z listy aplikantów. 
12. Od aplikantów adwokackich, którzy odbyli aplikację adwokacką - 100 złotych 
miesięcznie. 
Składka jest należna od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym aplikant adwokacki 
uzyskał zaświadczenie o odbyciu aplikacji, do ostatniego dnia miesiąca, w którym zostanie 
skreślony z listy aplikantów adwokackich. 
 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie zobowiązuje Okręgową Radę 
Adwokacką w Warszawie do opracowania i opublikowania jednolitego tekstu Uchwały 
Finansowej Zgromadzenia Izby Adwokackiej z dnia 16 czerwca 2014 r., uwzględniającego 
zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. 


