Załącznik nr 1

PRELIMINARZ BUDŻETU IZBY ADWOKACKIEJ
W WARSZAWIE NA 2014 ROK
WPŁYWY



Wpływy
I.

Projekt

Wpływy z tytułu składek członkowskich

8 718 120,00

1.

Składki członkowskie od adw. świadczących pomoc
prawną w Zespołach Adw., kancelariach i spółkach, oraz
od osób wpisanych na listę prawników zagranicznych Izby
Warszawskiej.

6 470 310,00

2.

Składki od adwokatów: pozostających wyłącznie w
stosunku pracy, adwokatów pracowników naukowych,
adwokatów zawieszonych w czynnościach zawodowych
i pozostałych adwokatów wpisanych na listę.

572 880,00

3.

Składki od adwokatów – pozostających wyłącznie
w stosunku pracy i pobierających emeryturę lub rentę.

16 530,00

4.

Składki od aplikantów adwokackich

5.

Składki zaległe

1 658 400,00

II.

Opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę
adwokatów i prawników zagranicznych

142 000,00

III.

Zwrot kosztów postępowania dyscyplinarnego

30 000,00

IV.

Przychody z tytułu najmu lokali i pozostałe przychody

V.

Odsetki bankowe

VI. Przychody ze sprzedaży lokalu Żelazna 68

124 800,00
250 000,00
600 000,00

VII. Wpłata MS na pokrycie kosztów organizacji egzaminu

wstępnego na aplikację adwokacką, testu umiejętności
oraz egzaminu adwokackiego

RAZEM

1.400.000,00

11 264 920,00

UZASADNIENIE DO PRELIMINARZA BUDŻETU IZBY
ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE NA 2014 ROK.
Wpływy z tytułu składek

I.

WPŁYWY

1. Adwokaci świadczący pomoc prawną w kancelariach i spółkach:
a) w pełnym wymiarze przyjęto za okres:
od 01.01 – 30.06.2014
od 01.07 – 31.12.2014
od 01.01 – 30.06.2014
od 01.07 – 31.12.2014

2.672 adw. x 235,- x
2.672 adw. x 120,- x
66 adw. x 225,- x
66 adw. x 120,- x

6 m-cy
6 m-cy
6 m-cy
6 m-cy

KP
KP

= 3.767.520
= 1.923.840
=
89.100
=
47.520

od 01.01 – 30.06.2014
od 01.07 – 31.12.2014

10 praw. zagr. x 115,- x 6 m-cy
10 praw. zagr. x 60,- x 6 m-cy

=
=

6.900
3.600

od 01.01 – 30.06.2014
od 01.07 – 31.12.2014

47 praw. zagr. x 235,- x 6 m-cy UE
47 praw. zagr. x 120,- x 6 m-cy UE

=
=

66.270
33.840

od 01.09 – 31.12.2014

300 adw. x 120,- x 4 m-ce nowe wpisy

= 144.000
----------------6.082.590

b) w niepełnym wymiarze przyjęto za okres:
od 01.01 – 30.06.2014
od 01.07 – 31.12.2014

288 adw. x 110,- x 6 m-cy
288 adw. x 100,- x 6 m-cy

od 01.01 - 30.06.2014
od 01.07 - 31.12.2014

18 adw. x 110,- x 6 m-cy
18 adw. x 120,- x 6 m-cy

=
=
KP
KP

=
=

190.080
172.800
11.880
12.960
-------------387.720

2. Składki od adwokatów pozostających wyłącznie w stosunku
pracy, adwokatów będących wyłącznie pracownikami naukowymi,
adwokatów zawieszonych w czynnościach zawodowych
i pozostałych adwokatów wpisanych na listę adwokatów
przyjęto za okres:
od 01.01 – 30.06.2014
od 01.07 – 31.12.2014
od 01.01 – 30.06.2014
od 01.07 – 31.12.2014

419 adw. x 115,- x 6 m-cy
419 adw. x 105,- x 6 m-cy
15 adw. x 115,- x 6 m-cy PN
15 adw. x 105,- x 6 m-cy PN

=
=

289.110
263.970

=
10.350
=
9.450
----------------572.880

3. Składki od adwokatów pozostających wyłącznie w stosunku pracy
w niepełnym wymiarze z powodu pobierania emerytury, lub renty
przyjęto za okres:
od 01.01 – 30.06.2014
od 01.07 – 31.12.2014

19 adw. x 75,- x 6 m-cy
19 adw. x 70,- x 6 m-cy

=
8.550
=
7.980
--------------16.530

4. Składki od aplikantów adwokackich przyjęto za okres:
od 01.01 – 30.06.2014 2273 apl. adw. x 70,- x 6 m-cy
od 01.07 – 31.12.2014 2273 apl. adw. x 50,- x 6 m-cy
od 01.01 - 31.01.2014
312 apl. adw. x 70,- x 1 m-c

= 954.660
= 681.900
=
21.840
-------------------1.658.400

RAZEM
Opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę
adwokatów i prawników zagranicznych:
w okresie 01.01 – 31.12.2014 przyjęto:
w okresie 01.01 – 31.12.2013 przyjęto:
nowe wpisy po egz. adw. 03/2013 przyjęto:

II.

8.718.120,00

30 x 200,- =
40 x 400,- =
300 x 400,- =

6.000
16.000
120.000
---------------142.000

III.

Zwrot kosztów postępowania dyscyplinarnego

IV.

Przychody z tytułu najmu lokali oraz pozostałe przychody

124.800

Odsetki bankowe

250.000

Sprzedaż lokalu ul. Żelazna 68

600.000

V.
VI.
VII.

Wpłata z MS na pokrycie kosztów organizacji konkursu
na apl. adw.; egzaminu adwokackiego oraz ogłoszenia
o testach umiejętności

OGÓŁEM

30.000

1.400.000

11.264.920,00



WYDATKI
Wydatki

Koszty administracyjne – utrzymanie biura ORA
I.

Wydatki osobowe i bezosobowe

Projekt

3 536 400,00
1 380 500,00

1

Wynagrodzenia osobowe

1 132 900,00

2

Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”

87 600,00

3

Premia bilansowa

18 000,00

4

Fundusz nagród

5

Godziny nadliczbowe

20 000,00

6

Nagrody jubileuszowe

-

7

Prace zlecone i umowy o dzieło

12 000,00

8

Pozostałe koszty osobowe

10 000,00

100 000,00

Narzuty i świadczenia na rzecz pracowników

335 500,00

1

Składki ZUS i Fundusz Pracy

272 000,00

2

Badania wstępne i okresowe

3.000,00

3

Szkolenia pracowników, szkolenie BHP

7 000,00

4

Pozostałe koszty (dofinansowanie biletów ZTM, karty
Multisport)

28 500,00

5

Obligatoryjny odpis na ZFŚS

25 000,00

II.

III. Koszty administracyjne

1 725 900,00

1

Czynsz za lokal Al. Ujazdowskie 49

480 000,00

2

Opłaty za energię elektryczną

40.000,00

3

Opłaty za usługi telekomunikacyjne

17 000,00

4

Zakup czasopism, prenumerata, abonament RTV

10 000,00

5

Zużycie materiałów biurowych

35 000,00

6

Opłaty skarbowe, sądowe, administracyjne

5 000,00

7

Opłaty pocztowe – umowa z Pocztą Polską

75 000,00

8

Transport, przejazdy

2 000,00

Wydatki
9

Usługi informatyczne, utrzymanie domen i stron www

10 Konserwacja maszyn biurowych, umowy serwisowe.

347 300,00
17 000,00

11 Remonty i konserwacje

168.600,00

12 Remont i utrzymanie lokalu Lekarska 7

402 000,00

13 Podatek od nieruchomości i ubezpieczenie lokalu ORA

10 500,00

14 Utrzymanie czystości, usługi gospodarcze

32 000,00

15 Koszty dozoru mienia – umowa monitoringu

2 500,00

16 Prowizje bankowe

10 000,00

17 Pozostałe koszty, składka PFRON, badanie bilansu

72.000,00

IV.

Koszty wyposażenia biura ORA

94 500,00

1

Zakup zestawów komputerowych, laptop, urządzenia
wielofunkcyjne

2

Zakup mebli i innego wyposażenia biura ORA

3

Materiały i przedmioty nietrwałe

15 000,00

4

Zakup licencji programów komputerowych

40 890,00

Koszty utrzymania pokoi adwokackich
I. Utrzymanie pokoju adwokackiego w gmachu Sądów –
Al. Solidarności

29 610,00
9 000,00

357 800,00
176 900,00

1

Czynsz i koszty eksploatacji

24 000,00

2

Opłaty za usługi telekomunikacyjne

3

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, narzuty na
wynagrodzenia

4

Remonty i konserwacje, zakup wyposażenia

2 000,00

5

Zużycie materiałów biurowych

1 000,00

6

Zakup czasopism, prenumerata, biblioteka

2 000,00

7

Pozostałe wydatki ( art. czystościowe, Dar natury)

2 000,00

3 000,00
142 900,00

Wydatki
II.

Utrzymanie pokoju adwokackiego w Sądzie
na Kocjana

53 700,00

1

Opłata za eksploatację – umowa użyczenia

5 500,00

2

Opłaty za usługi telekomunikacyjne

1 800,00

3

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, narzuty na
wynagrodzenia

4

Remonty i konserwacje, zakup wyposażenia

5

Materiały biurowe, pozostałe wydatki

III.

Utrzymanie pokoju adwokackiego w Sądzie
na Marszałkowskiej

43 900,00
500 ,00
2 000,00
55 600,00

1

Czynsz i koszty eksploatacji

8 500,00

2

Opłaty za usługi telekomunikacyjne

1 200,00

3

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, narzuty na
wynagrodzenia

4

Remonty i konserwacje, zakup wyposażenia

5

Materiały biurowe, pozostałe wydatki

IV. Utrzymanie pokoju adwokackiego w Sądzie
Warszawa Praga – ul. Terespolska

43 400,00
500,00
2 000,00
55 100,00

1

Czynsz i koszty eksploatacji

6 500,00

2

Opłaty za usługi telekomunikacyjne

1 200,00

3

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, narzuty na
wynagrodzenia

4

Remonty i konserwacje, zakup wyposażenia

5

Materiały biurowe, pozostałe wydatki

44 700,00
500,00
2 200,00

Utrzymanie pokoju adwokackiego w Sądzie
w Wołominie (czynsz i eksploatacja)

10 000,00

VI. Utrzymanie pokoju adwokackiego w Sądzie
w Pruszkowie (opłaty eksploatacyjne)

2 400,00

VII. Utrzymanie pokoju adwokackiego w Sądzie
w Wyszkowie ( opłata za czynsz)

4 100,00

V.

Wydatki

Koszty działalności samorządowo-środowiskowej

6 947 130,00

I.

Wewnętrzna działalność samorządowo-środowiskowa

832 010,00

1

Komisja Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej

200 000,00

2

Zespół ds. wizytacji zespołów, kancelarii i spółek

154.680,00

3

Koło Adwokatów Emerytów i Rencistów

46 500,00

4

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego

170 000,00

5

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

24 000,00

6

Komisja Klubowa, Sportu i Turystyki

136 000,00

7

Komisja ds. Integracji Środowisk Prawniczych

8

Komisja ds. Informatyzacji

9

Komisja ds. Regulaminów i Procedur

5 550,00

10

Komisja ds. Majątku Izby Adwokackiej w Warszawie

5 600,00

11

Komisja Badań i Rozwoju

12

Komisja Rewizyjna

13

Koło Seniorów

14

Koło Młodych Adwokatów

15

Zespół ds. komunikacji społecznej, wizerunku i
działalności pro bono

16

Zespół ds. umów o zakupy zbiorowe

II.

Koszty Sądu Dyscyplinarnego

1

Wynagrodzenie osobowe i narzuty na wynagrodzenia

2

Wynagrodzenie sędziów i protokolantów

3

Wynagrodzenie pełnomocników i obrońców z urzędu
Zwrot kosztów podróży świadków lub innych stron

4

Koszty posiedzeń Sądu Dyscyplinarnego

6

Narady sędziów, spotkanie Wigilijne

7

Szkolenie dla sędziów Sądu Dyscyplinarnego

8

Usługi telekomunikacyjne

9

Usługi pocztowe

5 550,00
26 640,00

0,00
26 740,00
1 000,00
0,00
24 200,00
5 550,00
557 720,00
76 800,00
330 000,00
5 000,00
10 000,00
8 000,00
20 000,00
3 000,00
16 000,00

Wydatki
10 Dieta Prezesa Sądu Dyscyplinarnego
11

Zakup wyposażenia, oprogramowanie do skanera,
materiały elektroniczne, serwis

12 Pozostałe wydatki / materiały biurowe, inne/
III.

Pozostałe koszty samorządowe

79 920,00
5 000,00
4 000,00
1 850 800,00

1

Opracowanie opinii w sprawie skarg

2

Koszt uszycia tóg adwokackich

3

Dobrowolne wpłaty na cele dobroczynne

16 000,00

4

Koszty Zgromadzenia Izby Adwokackiej

310.000,00

5

Koszty Palestry

749 000,00

6

Koszty windykacji należności ORA

35 100,00

7

Usługi adwokackie - prowadzenie spraw lokalowych
i procesów sądowych

80 000,00

8

Ślubowanie adwokackie

176 500,00

9

Ryczałty dla zastępców rzecznika dyscyplinarnego i
protokolantów oraz szkolenia

345 000,00

10 Pozostałe wydatki

22 200,00
2 000,00

115 000,00

Koszty działalności ORA

387 800,00

1

Dieta Dziekana i członków Prezydium ORA

310 800,00

2

Dieta dla członków ORA za udział w posiedzeniach
Rady

37 000,00

3

Protokołowanie posiedzeń Rady

10 000,00

4

Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe
oraz rozwój informacji o środowisku

30 000,00

IV.

V.

Obligatoryjna składka na NRA

1 918 800,00

VI.

Koszty organizacji egzaminu na aplikację adwokacką,
testu umiejętności oraz państwowego egz. adw.

1 400 000,00

Wydatki

Pozostałe koszty - utrzymanie lokali ORA
I. Koszty utrzymania lokali ORA
II. Pozostałe koszty

130 000,00

RAZEM

Nadwyżka

90 000,00
3 000,00

Podatek dochodowy

Wpływy zapreliminowane
Wydatki zapreliminowane

93 000,00

11.064.330,00

11 264 920,00
11 064 330,00
----------------------------200 590,00

UZASADNIENIE DO PRELIMINARZA BUDŻETU IZBY ADWOKACKIEJ
W WARSZAWIE NA ROK 2014
 WYDATKI
Koszty administracyjne – utrzymanie biura ORA
I. Koszty osobowe i bezosobowe
1 380 500,00
1. Wynagrodzenie pracowników biura – przyjęto wg stanu osobowego
na dzień 1.01.2014 r. W biurze ORA zatrudnionych jest
19 pracowników (17,75 w przeliczeniu na pełne etaty), dodatkowo
zapreliminowano zatrudnienie dwóch pracowników na cały etat.
2. Odpis na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5%, dokonano
zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.
3. Premia bilansowa zaplanowana dla pracowników działu księgowości.
4. Fundusz nagród.
5. Godziny nadliczbowe.
6. Prace zlecone i umowy o dzieło – to przewidywane wydatki za różnego
rodzaju prace wykonywane na rzecz ORA.
7. Pozostałe koszty osobowe – rezerwa na inne nieplanowane koszty osobowe
II. Narzuty i świadczenia na rzecz pracowników
335.500,00
1. Składki ZUS i Fundusz Pracy w części płaconej przez pracodawcę
19,64 % od funduszu płac (1.380.500 x 19,64% = 272.000,00)
2. Koszt wykonania obowiązkowych badań pracowników w medycynie pracy,
refundacja kosztów szkieł korekcyjnych – 3.000,00
3. Szkolenia pracowników – koszt udziału w szkoleniach, szkolenia
z zakresu BHP – 7.000,00
4. Pozostałe koszty (dofinansowanie zakupu biletów ZTM, kart Multisport)
5. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych, dokonano zgodnie z ustawą.
21,18 etatu x 1.093,93 = 23.169,44
9 emerytów x 182,32 = 1.640,88
III. Koszty administracyjne
Czynsz za lokal Al. Ujazdowskie 49
styczeń – kwiecień
35 720,00 x 4 m-ce = 142.880,00
maj – grudzień
36 100,00 x 8 m-cy = 288.800,00
media i eksploatacja
3.500,00 x 12 m-cy = 42.000,00
rezerwa na rozliczenie zużycia wody i c.o.
6.320,00
-----------------------480,000,00
Koszty zużycia energii

-

40 000,00 – zapreliminowano na podstawie
realizacji budżetu za 2013 rok z uwzględnieniem wzrostu
kosztów spowodowanych wzrostem cen, oraz
zużycia energii (w części dot. kosztów działalności ORA
po odliczeniu udziału kosztów szkolenia apl. adw.
rozliczonych wskaźnikiem struktury)

Opłaty za telefony

-

17.000,00 – zapreliminowano opierając się na
wykonaniu za 2013 rok z uwzględnieniem wzrostu
kosztów spowodowanych wzrostem cen
(w części dot. kosztów działalności ORA
po odliczeniu udziału kosztów szkolenia apl. adw.
rozliczonych wskaźnikiem struktury)

Czasopisma, prenumerata -

10.000,00 prenumerata roczna gazety codzienne i
tygodniki, Wydawnictwo Podatkowe Gofin, Palestra,
wydawnictwa naukowe

Materiały biurowe

35.000,00 – zakup materiałów biurowych

-

Opłaty skarbowe, sądowe
i administracyjne
-

5.000,00 zapreliminowano opierając się na wykonaniu

Opłaty pocztowe

-

75.000,00 –zapreliminowano na podstawie wykonania
(w części dot. kosztów działalności ORA
po odliczeniu udziału kosztów szkolenia apl. adw.
rozliczonych wskaźnikiem struktury)

Transport, przejazdy

-

2.000,00 zapreliminowano opierając się na wykonaniu

Usługi informatyczne

-

347.300,00

Zapreliminowano koszty modyfikacji oprogramowania w zakresie rozszerzenia obsługi
adwokatów i aplikantów adwokackich o możliwość logowania się w systemie i uzyskania
informacji o płatnościach, wykładach, szkoleniach oraz bieżących wiadomościach
dotyczących samorządu ORA. Koszt realizacji projektu został rozłożony w równych
częściach na koszty ORA i szkolenia aplikantów adwokackich. W związku z zawartym
porozumieniem z NRA na mocy którego od sierpnia 2014 r. obsługę i modyfikacje systemu
SOWA przejęła NRA, proporcjonalnie do okresu zmniejszono wydatki w 2014 roku.
50.000 – modyfikacje w Systemie Obsługi Warszawskiej Adwokatury SOWA.
37.000 – zarządzanie projektem wraz z analizą i projektowaniem nowych funkcjonalności
programu SOWA
6.500 – utrzymanie i administrowanie serwerem SOWA
11.500 - przeprowadzenie audytu informatycznego
50.000 – digitalizacja archiwalnych akt i protokołów
50 000 – program do elektronicznego obiegu dokumentów
10.000 - opracowanie polityki bezpieczeństwa
44 500 – usługa serwisowa – programów FiK.
30.000 - modyfikacje programu FiK oraz integracja modułu składkowego z Extranetem
5.000 – utrzymanie domeny internetowej ORA, certyfikaty i zabezpieczenia
25.000 – modyfikacja i rozbudowa strony ORA
20.800 - usługi serwisowe sprzętu i sieci ORA
7.000 – przeprowadzenie szkoleń

Konserwacja i naprawy maszyn biurowych,
umowy serwisowe
17.000,00
założono wzrost kosztów w związku ze zwiększona
liczbą urządzeń
Bieżące remonty i konserwacje

-

168.600,00

odnowienie pomieszczenia archiwum - parter
wymiana okien na I piętrze w lokalu Al. Ujazdowskie 49
renowacja mebli
remont i wyposażenie pomieszczeń na parterze
instalacja monitoringu w biurze ORA

- 4.000,00
- 13.000,00
- 1.600,00
- 130.000,00
- 20.000,00

Remont i koszty utrzymania budynku ul. Lekarska 7 402.000,00
W związku z koniecznością poprawy warunków pracy
referatu dyscyplinarnego proponuje się zaadaptowanie
na potrzeby referatu Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznika
Dyscyplinarnego budynku przy ul. Lekarskiej 7 stanowiącego
Własność Izby Adwokackiej W Warszawie. W lokalu tym
odbywałyby się również sesje Sądu Dyscyplinarnego.
Adaptacja budynku wymaga znacznych nakładów z uwagi
na obecny stan. Należy naprawić dach, wykonać prace odwadniające
i odgrzybiające, wyremontować łazienki i pokoje oraz
zakupić wyposażenie.
Podatek od nieruchomości,
ubezpieczenie lokali,

-

10.500,00

podatek od nieruchomości Lekarska
2 400,00
podatek od nieruchomości Al. Ujazdowskie
2.100,00
ubezpieczenie mienia Lekarska, Al. Ujazdowskie 6.000,00
Utrzymanie czystości, usługi gospodarcze - 32 000,00
sprzątanie biura, firma zewnętrzna
mycie okien, usługi pralnicze
zakup art. czystościowych
Koszty dozoru mienia

= 12.800,00
= 6.000,00
= 13.200,00
-

usługa dozoru 86,10 x 12 m-cy
abonament za serwis urządzeń 250 x 4
opłaty za interwencje

2.500,00
= 1.050,00
= 1.000,00
450,00

Koszt prowizje bankowe, pozostałe wydatki – zapreliminowano w oparciu o wykonanie za
ubiegły rok. W pozycji pozostałe wydatki uwzględniono koszt obowiązkowej składki na
Pfron, koszt badania sprawozdania finansowego ORA za 2013 rok oraz wydatki na zakup
wody Dar Natury na potrzeby biura ORA.

Koszty wyposażenia biura ORA.
1. Zakup wyposażenia w tym:
pięć zestawów komputerowych
z oprogramowaniem
laptop (ultrabook) do sprawdzania
obecności na wykładach KDZ
drukarka sieciowa
urządzenie wielofunkcyjne

-

21.525,00

-

4.305,00
1.280,00
2.500,00
----------------------29.610,00

zakup 6 szt. foteli
szafa metalowa do serwerowni
rezerwa na zakup wyposażenia

-

2.400,00
3.000,00
2.600,00
----------------------9.000,00

2. Materiały i przedmioty nietrwałe

-

15.000,00

3. Licencje

-

40.890,00

licencja za LEX
Kaspersky – program antywirusowy
FK aktualizacje
Licencje na „Content Filter” oraz
IDP do routerów
oprogramowanie do automatycznego
backup-u stacji roboczych i serwerów
przedłużenie gwarancji na dwa
serwery IBM

-

14.200,00
3.800,00
13.000,00

-

1.230,00

-

2.460,00

-

6.200,00

Koszty utrzymania pokoju adwokackiego w SO Al. Solidarności


Koszty osobowe –

wynagrodzenia osobowe 7.645,00 x 12 m-cy
92.700,00
dodatkowe wynagrodzenie „13”
7.000,00
odpis na ZFŚS
3 ¼ etatu
1.093,93 x 3,25 =
3.600,00
godziny nadliczbowe
6.300,00
nagroda jubileuszowa, fundusz nagród
9.000,00
dofinansowanie do biletów ZTM
1.000,00
ZUS
116.000,- x 19,64%
23.300,00
-----------------------RAZEM
142.900,00
W pokoju adwokackich w SO Al. Solidarności 127 zatrudnionych jest czterech pracowników
(pracownik biurowy - cały etat, pracownik biurowy - ½ etatu oraz obsługa szatni – dwie
osoby na 7/8 etatu). Koszty osobowe są tutaj stosunkowo wyższe niż w pozostałych pokojach
adwokackich, co jest spowodowane liczbą zatrudnionych pracowników.

Po dokonanej zmianie rozliczania kosztów obecnie koszty osobowe w pokoju adwokackim
w SR ul. Kocjana koszty osobowe dotyczą 1 etatu (w ubiegłym roku ½ etatu), w SR
ul. Terespolska - jednego etatu i w SR ul. Marszałkowska 1 etatu (w ubiegłym roku 1½ etatu).


Czynsz i koszty eksploatacji:

czynsz

eksploatacja -






1.396,00 x 3 m-ce
1.495,00 x 9 m-cy
485,00 x 3 m-ce
550,00 x 9 m-cy

4.188,00
13.455,00
1.455,00
4.950,00
----------------------24.000,00

telefony przyjęto średnio:
250,00 x 12 m-cy = 3.000,00
zakup wyposażenia, remonty i konserwacje
2.000,00
prenumerata
3.000,00
pozostałe wydatki w tym:
2.000,00
materiały biurowe 250,00
ubezpieczenie
250,00
zakup wody Dar Natury 1.500,00

Koszty utrzymania pokoju adwokackiego w SR na Kocjana


Koszty osobowe

wynagrodzenia osobowe 2000 x 12 m-cy
dodatkowa nagroda roczna „13”
odpis na ZFŚS 1 etat
1.093,93 x 1
godziny nadliczbowe
f. nagród
składka ZUS 37.300 x 19,64%
RAZEM

24.000,00
2.500,00
1.100,00
7.000,00
2.000,00
7.300,00
-----------------------43.900,00

Obecne zatrudnienie – dwóch pracowników na ½ etatu


Eksploatacja

442,00 x 3 m-ce = 1.326,00
460,00 x 9 m-cy = 4.140,00
-----------------------5.500,00

Telefony
przyjęto 150,00 x 12 m-cy = 1.800,00
Zakup wyposażenia, materiały biurowe, pozostałe 2.500,00

Koszty utrzymania pokoju adwokackiego w SR Marszałkowska

Koszty osobowe
wynagrodzenia osobowe 1 900 x 12 m-cy
nagroda roczna
odpis na ZFŚS 2 osoby x ½ etatu = 1.093,93 x 1
godziny nadliczbowe
f. nagród
składka ZUS
36.200 x 19,64%
dofinansowanie biletów ZTM

22.800,00
2.800,00
1.100,00
7.000,00
1.900,00
7.100,00
700,00
---------------------------RAZEM
43.400,00
Obecnie zatrudnienie - dwóch pracowników na ½ etatu
 Czynsz i koszty eksploatacji:
Czynsz455,24 x 3 m-ce
500,00 x 9 m-cy
Eksploatacja 216,30 x 3 m-ce
230,00 x 9 m-cy
RAZEM

=
1.365,72
=
4.500,00
=
648,90
=
2.070,00
---------------------8.500,00

Telefony
przyjęto 100,00 x 12 m-cy = 1.200,00
Zakup wyposażenia, materiały biurowe,
Zakup wyposażenia, materiały biurowe, pozostałe 2.500,00

Koszty utrzymania pokoju adw. w SR ul. Terespolska
 Koszty osobowe
wynagrodzenia osobowe 2.500 x 12 m-cy
30.000,00
nagroda roczna
2.500,00
odpis na ZFŚS
1 osoba x 1 etat = 1.093,93 x 1
1.100,00
godziny nadliczbowe
500,00
f. nagród
2.500,00
składki ZUS 37.750,00 x 19,64%
7.400,00
dofinansowanie biletów ZTM
700,00
--------------------------RAZEM
44.700,00
Stan zatrudnienia – jeden pracownik na cały etat
 Czynsz i koszty eksploatacji:
Czynsz i eksploatacja
510,00 x 3 m-ce
540,00 x 9 m-cy
RAZEM

=
1.530,00
=
4.860,00
---------------------6.500,00

Telefony
przyjęto 100,00 x 12 m-cy = 1.200,00
Zakup wyposażenia, materiały biurowe, pozostałe 2.700,00

Koszty utrzymania pokoju adwokackiego w SR w Wołominie


Czynsz i koszty eksploatacji:
czynsz

625,00 x 3 m-ce = 1.875,00
650,00 x 9 m-cy = 5.850,00
eksploatacja
150,00 x 12 m-cy = 1.800,00
-------------------RAZEM
10.000,00

Koszty utrzymania pokoju adwokackiego w SR w Wyszkowie
 czynsz

325,00 x 3 m-ce = 975,00
340,00 x 9 m-cy = 3.060,00
----------------------4.100,00

Koszty utrzymania pokoju adwokackiego w Pruszkowie
 eksploatacja 200,00 x 12 m-cy = 2.400,00
ORA na podstawie zawartej umowy użyczenia opłaca tylko koszty eksploatacyjne

Wewnętrzna działalność samorządowo-środowiskowa
W projekcie uchwały finansowej z kwietnia 2014 r. poszczególne pozycje zapreliminowano
zgodnie z preliminarzami przedstawionymi przez Komisje i Koła. W związku ze skreśleniem
pozycji I.3, I.5, I.6, I.7, I.8, I.9, I.10, I.11, I.12, I.13, I.15, i dodaniem punktu I.17 należało
uwzględnić wydatki od stycznia do czerwca na podstawie prowizorium budżetowego
i naliczono koszty działalności samorządowo - środowiskowej w wysokości poniesionych
kosztów. Dodatkowo w pozycji Komisja Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej zwiększono
wydatki o kwotę 10.120 zł na wypłatę ewentualnych zapomóg w okresie od października do
grudnia. W pozycjach Zespół ds. wizytacji i Komisja Doskonalenia Zawodowego –
zwiększono o koszty prowadzenia działalności w okresie 11-12/2014 r. Ujęto również koszt
diet dla Przewodniczącego Komisji ds. Informatyzacji i Zespołu ds. Wizytacji oraz
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w okresie 11-12/2014 r.
Komisja Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej
dopłaty samorządowe dla adwokatów emerytów naliczone
zgodnie z regulaminem FWPK w okresie styczeń – czerwiec 2014
zapomogi jednorazowe losowe w okresie styczeń – czerwiec 2014
zapomogi okresowe losowe w okresie styczeń – wrzesień 2014
zapomogi świąteczne w okresie styczeń-czerwiec 2014-09-23
zapomogi pogrzebowe w okresie styczeń – czerwiec 2014
opłaty pocztowe, koszty posiedzeń Komisji w okresie 01-06/2014
dieta przewodniczącego Komisji w okresie 01-06/2014 925,00 x 6 m-cy
rezerwa na zapomogi losowe w okresie 10-12/2014

200.000,00
-

72.530,00
11.800,00
52.700,00
20.800,00
25.500,00
1.000,00
5.550,00
10.120,00

Zespół ds. wizytacji:
diety dla wizytatorów za przeprowadzone wizytacje
dieta przewodniczącego Zespołu w okresie
styczeń – czerwiec 2014 7.400,00 x 6 m-cy
dieta przewodniczącego Zespołu w okresie
listopad – grudzień 2014 4.440,00 x 2 m-ce
diety dla wizytatorów za przeprowadzone wizytacje
w okresie październik – grudzień

-

81.400,00

-

44.400,00

-

8.880,00

-

20.000,00

Zgodnie z regulaminem NRA uchwalonym w dniu 2 października 1982 roku
z późn. zm. ORA w Warszawie postanowiła:
I. ustalić diety dla wizytatorów za przeprowadzone wizytacje w następującej wysokości:
– 400,00 zł,
1) za wizytację kancelarii adwokackiej na terenie siedziby wizytatora
2) za wizytację kancelarii adwokackiej poza terenem siedziby wizytatora – 600,00 zł.
3) za wizytację kancelarii prawnika zagranicznego
– 400,00zł
4) za wizytację spółki adwokackiej z udziałem adwokatów,
radców prawnych i prawników zagranicznych
– 600,00 zł,
– 600,00 zł
5) za wizytację Zespołu Adwokackiego
6) za wizytację problemową
– 600,00 zł.
II. powyższe stawki obowiązują za wizytacje zlecone od dnia 1 stycznia 2010 r.
Koło Adwokatów Emerytów i Rencistów:
spotkanie wielkanocne
13.041,00
koszty posiedzeń Koła
1.303,00
zakup biletów do teatru
3.660,00
uroczystość jubileuszu adwokatów
534,00
wycieczka adwokatów emerytów i rencistów17.600,00
zdjęcia okolicznościowe
300,00
----------------------------Razem wydatki w okresie styczeń- czerwiec 2014 36.500,00
Organizacja spotkania opłatkowego
10.000,00
----------------------------Razem
46.500,00

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego
koszt wynajmu sal wykładowych w okresie 01-06/201
honorarium dla wykładowców oraz
koszt innych form kształcenia w okresie 01-09/2014
dieta Przewodniczącego w okresie 01-06/2014
koszty posiedzeń Komisji
wykłady w okresie 10-12/2014
Komisja ds. Współpracy z Zagranicą
organizacja konferencji ECBA
23.107,99
w związku z ograniczeniem środków Komisja
nie realizowała kolejnych planowanych zadań na 2014 rok

170.000,00
-

32.287,50

-

71.000,00
5.550,00
1.000,00
60.000,00

24.000,00

Komisja Klubowa, Sportu i Turystyki
Organizacja Czwartki Klubowe w okresie 01-06/2014
choinka dla dzieci adwokatów i apl.adw.
organizacja Turniej Tenisowy
organizacja Adwokackie Dni Narciarskie
II Otwarty Turniej Piłkarski
Gonitwa o Puchar Adwokatury Polskiej
współorganizacja Turniej Tenisowy
współorganizacja Piknik Samorządów
Zaufania Publicznego
wynajem sal na spotkania i treningi piłki
nożnej i siatkowej
dieta przewodniczącego w okresie 01-06/2014
925,00 zł x 6 m-cy
Koszty posiedzeń Komisji
w związku z ograniczeniem budżetu Komisja
nie realizowała kolejnych planowanych zadań na 2014 rok
Komisja Integracji Środowisk Prawniczych
dieta przewodniczącego w okresie 01-06/2014
925,00 zł x 6 m-cy
w związku z ograniczeniem budżetu Komisja
nie realizowała planowanych zadań na 2014 rok
Komisja ds. Informatyzacji
dieta przewodniczącego w okresie
styczeń – czerwiec 2014
3.700,00 zł x 6 m-cy
listopad – grudzień 2014
2.220,00 zł x 2 m-ce
Komisja ds. Regulaminów i Procedur
dieta przewodniczącego w okresie 01-06/2014
925,00 zł x 6 m-cy
-

136.000,00
24.284,73
21.597,34
15.249,00
4.752,75
18.109,79
7.381,54
11.909,80
10.000,00
16.011,90
5.550,00
385,00

5.550,00
5.550,00

26.640,00
-

22.200,00
4.440,00
5.550,00

5.550,00

Komisja ds. Majątku i Nieruchomości Izby Adwokackiej
dieta przewodniczącego w okresie 01-06/2014
925,00 zł x 6 m-cy
5.550,00
koszty posiedzeń Komisji
50,00

5.600,00

Komisja Badań i Rozwoju
w związku z ograniczeniem budżetu Komisja
nie realizowała planowanych zadań na 2014 rok
Koło Seniorów
koszty posiedzeń Koła
ogłoszenie nekrolog

1.000,00
-

800,00
200,00

Kolo Młodych Adwokatów
w związku z ograniczeniem budżetu Komisja
nie realizowała planowanych zadań na 2014 rok

Komisja Rewizyjna
koszty posiedzeń Komisji
dieta przewodniczącego w okresie:
stycznia – czerwca 2014
3.700,00 zł x 6 m-cy listopad – grudzień 2014
2.220,00 zł x 2 m-ce -

26.740,00
100,00
22.200,00
4.440,00

Zespół ds. komunikacji społecznej, wizerunku i działalności pro bono
dieta przewodniczącego w okresie 01-06/2014
3.700,00 zł x 6 m-cy
22.200,00
umowa z Agencją PR
1.845,00
wizytówki
150,00

koszty referatu Sądu Dyscyplinarnego

-

24.200,00

561.050,00

Sporządzono na podstawie preliminarza wydatków przygotowanego przez Kancelarię SD.
Koszty osobowe
koszty pracownika zatrudnionego do obsługi referatu Sądu
Dyscyplinarnego – jeden etat wraz z narzutami i świadczeniami.

W związku z uchwałą nr 30/2008 z dnia 22 listopada 2008 r. NRA dotyczącą kosztów postępowań
dyscyplinarnych oraz uchwała nr 40/2009 Prezydium NRA z dnia 14 lipca 2009 r. ORA w Warszawie
podjęła uchwałę w sprawie rozliczania kosztów postępowań dyscyplinarnych ustalając wysokość diet
dla zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego oraz sędziom Sądu Dyscyplinarnego. Na wniosek

Prezesa Sądu Dyscyplinarnego zapreliminowano kwotę 350.000 na koszty diet sędziów
i protokolantów. Kwota została zmniejszona do wysokości 330.000,00
dieta sędziów SD w okresie 01-08/2014
(935 zł za udział w posiedzeniu SD )
165.495,00
ryczałty dla protokolantów w okresie 01-08/2014
(467 zł za sporządzenie protokołu z posiedzenia SD26.152,00
diety sędziów i ryczałty dla protokolantów w okresie
09-12/2014 przyjeto
138.353,00
Dieta samorządowa Prezesa SD
w okresie 01-06/2014 11.100 zł x 6 m-cy = 66.600,00
w okresie 11-12/2014 6.660 zł x 2 m-ce = 13.320,00
organizacja szkolenia dla sędziów Sądu Dyscyplinarnego 20.000,00
Pozostałe koszty zapreliminowano na podstawie zrealizowanych wydatków w 2013 roku.

Pozostałe koszty samorządowe
1. Opracowanie opinii w sprawie skarg
dieta samorządowa 3.700,00 x 6 m-cy =
2. Uszycie tóg adwokackich
zapreliminowano uszycie 3 szt. tóg
3. Dobrowolne wpłaty na cele dobroczynne

22.200,00
2.000,00

16.000,00

4.

Koszty Zgromadzenia Izby Adwokatów
310.000,00
3.000,00 – organizacja zebrania adwokatów niewykonujących zawodu
55.000,00 – wynajem sal w Filharmonii Warszawskiej 18.05.2014
20.000,00 – usługi dodatkowe Filharmonia 18.05.2014
27.700,00 – wynajem sal Gromada 16.06.2014, zabezpieczenie medyczne
27.000,00 – nagłośnienie, projektory, obsługa informatyczna Zgromadzeń,
7.300,00 – materiały biurowe, przygotowanie sprawozdań
10.000,00 – obsługa Zgromadzenia Izby
organizacja Zgromadzenia 11-12 października 2014 160.000,00
55.000,00 - wynajem sal
24.000,00 - nagłośnienie i nagrywanie
48.500,00 – obsługa głosowania
3.200,00 – usługi dodatkowe (parking, elektryk, inne)
30.000,00 – catering, obsługa Zgromadzenia

5.

Prenumerata Palestra:
Przyjęto wg zamówienia na dzień 31.01.2014 r.
3 200 adw.
x 32,00 x 6 egz.
300 osób nowe wpisy
x 32,00 x 2 egz.
600 osób po ukończonej apl. adw.
x 32,00 x 6 egz.
RAZEM przyjęto
Ustalono, że ORA w Warszawie zrezygnuje z zamówienia
Skorowidzu do Palestry.

=
614.400,00
=
19.200,00
=
115.200,00
-------------------------749.000,00

6.

Koszty prowadzenia spraw sądowych
przyjęto koszt prowadzenia windykacji
zaległości w opłacaniu składek członkowskich
2.460,00 x 3 m-ce + 3 075,00 x 9 m-cy = 35.055,00
sprawy sądowe w zakresie odzyskania niezapłaconych
należności na rzecz ORA na podstawie zawartego porozumienia
prowadzi adw. Luka Szaranowicz..

7.

Usługi adwokackie –
80.000,00
W związku z koniecznością uregulowania spraw własnościowych lokali, do których
przysługuje Izbie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niezbędne jest korzystanie
z pomocy prawnej. Obecnie prowadzone są sprawy sądowe związane z ustaleniem prawa
własności do lokali przy ul. Mokotowskiej 61 oraz Grochowskiej 326. Izba udzieliła w tej
sprawie pełnomocnictwa adw. Agacie Szoplińskiej. Adw. Marcin Smoczyński na
podstawie umowy oraz udzielonego pełnomocnictwa prowadzi sprawę lokalu
Mokotowska 61. Adw. Agata Szoplińska reprezentuje Izbę w sprawie lokalu przy
ul. Grochowskiej 326 oraz na Walnych Zgromadzeniach członków spółdzielni. W
pozycji zostały również ujęte koszty prowadzenia spraw sądowych przeciwko Izbie
Adwokackiej. Ogółem koszty obsługi prawnej w okresie od stycznia do września
wyniosły 56.434,90 w tym:
adw. Marcin Smoczyński
29.224,80
adw. Agata Szoplińska
20.479,50
adw. Andrzej Lagut
4.738,00
adw. Ewa Stawicka
1.992,60

35.100,00

8.

Organizacja ślubowania adwokackiego
zakup znaczków adwokatury - 365 x 29,52 =
koszt wyrobienia legit. adw.
365 x 91,02 =
najem sali
uroczysty koncert
usługa fotograficzna
albumy pamiątkowe
obsługa ślubowania,
Koszt ślubowania skorygowano o kwotę 26.500,00
w związku z zakupem pamiątkowych albumów.

9.

Koszty referatu Rzecznika Dyscyplinarnego W związku z uchwałą nr 30/2008 z dnia 22 listopada 2008 r.

345.000,00

diety dla zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego
wynagrodzenie dla protokolantów za sporządzenie protokołów
szkolenie dla zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego

270.000,00
20.000,00
55.000,00

11.000,00
33.500,00
52.000,00
18.000,00
5.000,00
25.000,00
32.000,00

176.500,00

NRA dotyczącą kosztów postępowań dyscyplinarnych
oraz uchwała nr 40/2009 Prezydium NRA z dnia 14 lipca 2009 r.
ORA w Warszawie podjęła uchwałę w sprawie rozliczania
kosztów postępowań dyscyplinarnych ustalając diety samorządowe
należne zastępcom rzecznika dyscyplinarnego.

10. Pozostałe wydatki
Koszty poniesione w okresie od stycznia do sierpnia /2014
koszty nekrologów i wiązanek
- 25.000,00
udział w konferencjach i sympozjach
- 2.000,00
oprawienie protokołów ORA
- 1.750,00
Dni Bezpłatnych Porad
- 2.000,00
polisy Smoleńsk
- 6.250,00
Bal Adwokatów
- 55.000,00
legitymacje bezpłatne dla adwokatów
wpisanych na listę adw, którzy dokonali opłaty
za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę
- 13.000,00
uroczyste obchody rocznicy Powstania
Warszawskiego
- 3.000,00
druk książki „Gdzie śmieje się Temida”
autorstwa adw. Jacka Kulisiewicza
- 2.000,00
rezerwa na inne wydatki
- 5.000,00

115.000,00

Koszty posiedzeń ORA
1.

Dieta
samorządowa Dziekana i członków Prezydium ORA.
W związku
z wykonywaniem przez Dziekana i członków Prezydium obowiązków samorządowych
w sprawach dotyczących zarówno adwokatów jak i aplikantów adwokackich w budżecie
ORA ujęto 50 %. kosztów a pozostałe 50% w kosztach szkolenia aplikantów
adwokackich.
dieta Dziekana (50% koszty ORA)
w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. 7.400 zł x 6 m-cy = 44.400,00
w okresie od listopada do grudnia 2014 r. 3.330 zł x 2 m-ce = 6.660,00

2.

3.

dieta członków Prezydium (50% kosztu)
w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. 6 adw. x 5.550 zł x 6 m-cy = 199.800,00
w okresie od listopada do grudnia 2014 r. 6 adw. x 3.330 zł x 2 m-ce = 39.960,00
dieta adwokata za udział w pracach Prezydium ORA
w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. 1 adw. x 2.775 z x 6 m-cy = 16.650,00
w okresie od listopada do grudnia 2014 r. 1 adw. x 1.665 zł x 2 m-ce = 3.330,00
diety dla członków ORA za udział w posiedzeniach (50% kosztu)
w okresie od stycznia do czerwca 2014 wydatki wyniosły = 37.000,00
Po tym okresie nie są wypłacane diety za udział w posiedzeniach ORA.
Protokołowanie posiedzeń ORA – ustalono wynagrodzenie w wysokości 500 zł
za protokół przyjęto 500,00 x 16 posiedzeń + składka ZUS.
Jest to wynagrodzenie pracownika biura ORA sporządzającego protokół z posiedzenia
Rady. W okresie od stycznia do sierpnia koszty wyniosły – 6.279,65
Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe – koszty posiedzeń ORA i Prezydium,
spotkania okolicznościowe.
koszty posiedzeń Prezydium i Rady w okresie
od stycznia do sierpnia wyniosły
10.099,38
udział dziekana w posiedzeniach Plenarnych NRA
4.900.00
organizacja tradycyjnej uroczystej kolacji wigilijnej 15.000,00

Składka na NRA

1.918.800,00

Za okres od stycznia do marca 2014 przyjęto:
Fundusz administracyjny
2960 adw.
x 50 zł x 3 m-ce
540 adw. nie wykonujący zawodu x 25 zł x 3 m-ce
300 adw. po egz. adwokackim
x 25 zł x 2 m-ce

=
=
=

Za okres od kwietnia do grudnia 2014 przyjęto:
Fundusz administracyjny
2960 adw.
x 45 zł x
300 adw. po egz. adwokackim
x 45 zł x
70 adw. założono nowe wpisy
x 45 zł x
540 adw. nie wykonujący zawodu x 25 zł x

= 1.198.800,00
=
67.500,00
=
31.500,00
= 121.500,00

Koszty utrzymania lokali ORA

-

9 m-cy
5 m-cy
9 m-cy
9 m-cy

444.000,00
40.500,00
15.000,00

90.000,00

Koszty czynszu opłacanego przez ORA na rzecz Spółdzielni. Lokale są wynajmowane Z.A.
oraz kancelariom adwokackim na podstawie umowy najmu.
Koszty organizacji egzaminu wstępnego na aplikację adw. testu umiejętności oraz egzaminu
adwokackiego wydatki poniesione w związku z obsługą biurowo-administracyjną
Komisji Egzaminacyjnych w całości zrefundowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

PRELIMINARZ FUNDUSZU WZAJEMNEJ POMOCY
KOLEŻEŃSKIEJ NA 2014 ROK
Wydatki
1. Dopłaty korporacyjne dla adwokatów emerytów

Projekt

107 850,00

2. Dodatki specjalne

54 600,00

3. Zapomogi jednorazowe, okresowe, świąteczne i paczki

180 500,00

4. Zapomogi pośmiertne

49.000.00

5. Opłaty pocztowe

4.000,00

6.

Pozostałe wydatki (zakup wiązanek pogrzebowych,
zniczy, przejazdy itp.)

7. Dieta samorządowa Przewodniczącego Komisji

RAZEM

23.450,00
5.550,00
424.950,00

UZASADNIENIE DO PRELIMINARZA FWPK NA 2014 ROK
 WYDATKI
W 2014 roku dopłaty honorowe otrzymają:
a)

adwokaci z 35 letnim stażem wpisu
1 adw. x 50 zł x 12 m-cy = 600,00
1 adw. x 100 zł. x 12 m-cy = 1.200,00

1.800,00

b)

adwokaci z 40 letni, stażem wpisu
3 adw. x 120 zł x 12 m-cy = 4.320,00
1 adw. x 120 zł x 10 m-cy = 1.200,00
1 adw. x 120 zł x 6 m-cy = 720,00
10 adw. x 60 zł x 12 m-cy = 7.200,00
1 adw. x 180 zł x 6 m-cy = 1.080,00

14.520,00

c)

adwokaci z 45 letnim stażem wpisu
3 adw. x 140 zł x 12 m-cy = 5.040,00
1 adw. x 140 zł x 11 m-cy = 1.540,00
2 adw. x 140 zł x 10 m-cy = 2.800,00
1 adw. x 140 zł x 9 m-cy = 1.260,00
2 adw. x 140 zł x 6 m-cy = 1.680,00
1 adw. x 140 zł x 2 m-ce =
280,00
9 adw. x 70 zł x 12 m-cy = 7.560,00
5 adw. x 70 zł x 10 m-cy = 3.500,00
1 adw. x 70 zł x 6 m-cy =
420,00

24.080,00

d)

adwokaci z 50 letnim stażem wpisu
5 adw. x 160 zł x 12 m-cy = 9 600,00
1 adw. x 160 zł x 6 m-cy =
960,00
1 adw. x 160 zł x 3 m-ce =
480,00
2 adw. x 160 zł x 2 m-ce =
640,00
31 adw. x 80 zł x 12 m-cy = 29.760,00
1 adw. x 80 zł x 6 m-cy =
480,00
2 adw. x 80 zł x 2 m-ce =
320,00

42.240,00

e)

adwokaci, którzy jeszcze nie nadesłali ankiet
oraz ew. nowe osoby (średnio)
15 x 140 zł x 12 m-cy = 25.200,00

f)

dodatki specjalne dla adwokatów, którzy ukończyli 90 lat
19 adw. x 200 zł x 12 m-cy = 45.600,00
1 adw. x 200 zł.x 10 m-cy = 2.000,00
1 adw. x 200 zł x 9 m-cy = 1.800,00
2 adw. x 200 zł x 8 m-cy = 3.200,00
1 adw. x 200 zł x 7 m-cy = 1.400,00
1 adw. x 200 zł x 3 m-ce = 600,00

25.200,00

54.600,00

2. Ponadto przewidujemy zapomogi jednorazowe, okresowe i świąteczne:
zapomogi świąteczne dla adwokatów (Wielkanoc)
zapomogi świąteczne dla wdów (Wielkanoc)
zapomogi świąteczne dla adwokatów (Boże Narodzenie)
zapomogi świąteczne dla wdów (Boże Narodzenie)
paczki świąteczne dla adwokatów
zapomogi jednorazowe i okresowe

3. Zapomogi pośmiertne
4.

40 x 400 zł
35 x 300 zł
40 x 400 zł
35 x 300 zł
50 x 150 zł

(adwokaci)
30 x 1500 zł.
(współmałżonkowie) 5 x 800 zł.

Opłaty pocztowe

45.000,00
4.000,00
4.000,00

5. Pozostałe wydatki
/zakup wiązanek pogrzebowych, zakup zniczy, przejazdy tp./
Opieka nad grobami
zakup wieńców
nekrologi
szarfy
inne

16.000,00
10.500,00
16.000,00
10.500,00
7.500,00
120.000,00
----------------------180.500,00

2 x 2.500 zł. =
30 x 280 zł =
30 x 250 zł =
35 x
30 zł =

23.450,00

5.000,00
8.400,00
7.500,00
1.050,00
1.500,00

6. Dieta Przewodniczącego Komisji
w okresie styczeń – czerwiec 2014 925 zł x 6 m-cy = 5.550,00
W związku z treścią uchwały Zgromadzenia Izby z 16 czerwca 2014 r. z budżetu
Funduszu Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej wstrzymano wszelkie wypłaty z wyjątkiem
zapomóg okresowych, do których nabyto uprawnienia przed 30 czerwca 2014 roku.
Wypłaty zrealizowane w okresie od stycznia do sierpnia 2014 188.841,40
Zapreliminowano budżet na 2014 na kwotę – 200.000,00

Załącznik nr 2

PRELIMINARZ SZKOLENIA
APLIKANTÓW ADWOKACKICH NA 2014 ROK
Wpływy
1.

Grupa I-III - Opłaty za szkolenie

2.

Nadwyżka budżetowa

Preliminarz
11 646 852,00
2 864 993,00

RAZEM

14 511 845,00

Wydatki

Preliminarz

1.

Koszty szkolenia- wynagrodzenie wykładowców
oraz szkolenia zlecane firmom zewnętrznym

2.

Sprawdzanie prac pisemnych

466 900,00

3.

Wynagrodzenie dla wykładowców z tytułu
przygotowania konspektu zajęć z orzecznictwem
i kazusami

339 600,00

4.

Zajęcia fakultatywne dla aplikantów adwokackich
oraz wykładowców

150 000,00

5.

Koszt przeprowadzenia ankiet, ewaluacji oraz wizytacji
wykładowców

6.

Koszty „Palestry”

7.

Organizacja Konkursu Krasomówczego

8.

Diety samorządowe

9.

Wynagrodzenie kierownika szkolenia

10. Koszty organizacji sprawdzianu obligatoryjnego

5 927 000,00

30 000,00
441 600,00
84 000,00
434.380,00
13 320,00
50 000,00

11. Koszty organizacji kolokwium po I i II roku

336 000,00

12. Koszt organizacji ślubowania aplikantów adwokackich

164 500,00

13. Praktyki w sądach i prokuraturze

818 600,00

14. Koszt wynajęcia sal wykładowych

750 000,00

15.

Udział w konferencjach kierowników szkolenia
organizowanych przez NRA

16. Koszty posiedzeń komisji egzaminacyjnych

10 000,00
40 000,00

Wydatki

Preliminarz

17. Koszty osobowe i bezosobowe
18.

910 600,00

Zakup wyposażenia i adaptacja pomieszczeń

19. Zakup licencji na oprogramowanie

5 000,00

20. Zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe
21. Organizacja Balu Aplikantów – impreza integracyjna
22.

313 000,00

Organizacja spotkań szkoleniowo-integracyjnych,
szkolenia wyjazdowe

23. Koszty najmu pomieszczeń biurowych ul. Bobrowiecka 9

90 000,00
150 000,00
400 000,00
214 800,00

24. Koszty połączeń telefonicznych

25 000,00

25. Koszty usług informatycznych

273 100,00

26.

Rozliczenie udziału kosztów, dot. obsługi apl. adw.
w ogólnych kosztach administracyjnych ORA

27. Rezerwa na inne wydatki

40 000,00
2 034 445,00

RAZEM

Zapreliminowano przychody Zapreliminowano koszty
-

14 511 845,00

14 511 845,00
14 511 845,00

UZASADNIENIE DO PRELIMINARZA SZKOLENIA APLIKANTÓW
ADWOKACKICH NA ROK 2014



WPŁYWY

I rok szkoleniowy
II rok szkoleniowy
III rok szkoleniowy

786 osób × 5.124 zł. =
807 osób × 5.124 zł. =
680 osób × 5.124 zł. =

Razem
Nadwyżka budżetowa na 31.12.2013 r.
OGÓŁEM WPŁYWY



4.027.464,00
4.135.068,00
3.484.320,00
-----------------------11.646.852,00

2.864.993,00
14.511.845,00

WYDATKI

1. Wynagrodzenie wykładowców za przeprowadzenie zajęć
przewidziano w programie szkolenia zajęcia dla
I roku ( 18 grup)
2662 godz. x 500 zł = 1.331.000,00
zajęcia prowadzone przez firmę zewnętrzną 2 x 3.000,00 = 6.000,00
omówienie prac domowych
144 godz. x 500 zł = 72.000,00
II roku ( 18 grup)
omówienie prac domowych

3088 godz. x 500 zł = 1.544.000,00
252 godz. x 500 zł = 126.000,00

III roku ( 16 grup)
2368 godz. x 500 zł = 1.184.000,00
omówienie prac domowych
256 godz. x 500 zł = 128.000,00
zajęcia repetytoryjne
1024 godz. x 500 zł = 512.000,00
dodatkowe repetytoria – termin styczeń – luty 2015 r.
1664 godz. x 500,00 = 832.000,00
omówienie prac domowych
160 godz. x 500,00 = 80.000,00
dodatkowe zajęcia dot. zmian w postępowaniu karnym
40 grup szkoleniowych. x 4 godz. x 500,00 =
80.000,00
obowiązkowe zajęcia z orzecznictwa Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka
16 grup szkoleniowych x 4 godz. x 500,00 =
32.000,00

5.927.000,00

2.

Koszty sprawdzania prac pisemnych
Przyjęto:
I rok
144 protokoły x 500,00 = 72.000,00
II rok
252 protokoły x 500,00 = 126.000,00
III rok
256 protokołów x 500,00 = 128.000,00
repetytoria 160 protokołów x 500,00 = 80.000,00

466.900,00

Zgodnie z uchwałą ORA w Warszawie wykładowca może wystąpić o podwyższenie
wynagrodzenia z tytułu sprawdzania prac domowych do kwoty 1.000 zł. Przyjęto
założenie, że będzie to 15 %, co stanowi kwotę 60.900,00
3.

Wynagrodzenia z tytułu przygotowania konspektu
zajęć z orzecznictwem i kazusami przyjęto:
zgodnie z przedstawionym przez kierownika szkolenia
preliminarzu, (przy założeniu, że nadsyłane materiały są nowe)
koszt przedstawiałby się następująco:
I rok
656 szt. x 1.000,00 = 656.000,00
II rok
760 szt. x 1.000,00 = 760.000,00
III rok
848 szt. x 1.000,00 = 848.000,00
------------------------------2.264.000,00 x 15% = 339 600,00

339.600,00

Do preliminarza przyjęto 15% łącznego wynagrodzenia z uwagi na fakt, iż:
• materiały części wykładowców (I i II rok szkolenia) zostały już wycenione
i zakupione przez radę,
• materiały części wykładowców, które zostały już wcześniej wycenione a zostały
uzupełnione – nie będą wymagały ponownej wyceny a jedynie wynagrodzenia z tytułu
ewentualnego uzupełnienia materiałów,
• część wykładowców sporządza materiały ale nie przedstawia ich do wyceny.
4.

5.

Zajęcia fakultatywne dla aplikantów adwokackich oraz wykładowców
dot. metodyki prowadzenia zajęć – koszt zapreliminowany
na wniosek przewodniczącego komisji ds. szkolenia apl. adw.
Koszty przeprowadzenia ankiet, ewaluacji oraz wizytacji
wykładowców

6.

Koszty „Palestry”
od stycznia do grudnia
2300 apl. x 6 egz. x 32,00 = 441.600,00
ustalono, że rezygnujemy ze skorowidzu Palestry.

7.

Organizacja Izbowego i Środowiskowego Konkursu Krasomówczego

•

etap izbowy 54.000,00
wynagrodzenie członków Komisji
18 grup x 3 członków x 1.000 zł

= 54.000,00

150.000,00

30.000,00
441.600,00

84.000,00

•

etap środowiskowy 30.000,00
wynagrodzenie członków Komisji
Przewodniczący komisji
1.500,00
Członkowie komisji 4 x 1.000 zł = 4.000,00
Członek komisji
1 x 2.000 zł = 2.000,00
nagrody dla laureatów (dla aplikantów Izby Warszawskiej)
I miejsce 10.000,00
II miejsce 2.000,00
III miejsce1.000,00
podatek – 1.500,00
koszty posiedzenia Komisji
6.000,00
koszt obsługi technicznej w Sadzie Apelacyjnym w Warszawie 2.000,00

8.

Dieta samorządowa
434.380,00
dla kierownika szkolenia
w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. 1 adw. x 11.100 zł x 6 m-cy = 66.600,00
dla przewodniczącego Komisji Szkolenia Apl. Adw.
w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. 1 adw. x 5.550 zł x 6 m-cy = 33.300,00
w okresie od listopada do grudnia 2014 r. 1 adw. x 3.330 zł x 2 m-ce = 6.660,00
dieta Dziekana (50% koszty ORA)
w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. 7.400 zł x 6 m-cy = 44.400,00
w okresie od listopada do grudnia 2014 r. 3.330 zł x 2 m-ce = 6.660,00
dieta członków Prezydium (50% kosztu)
w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. 6 adw. x 5.550 zł x 6 m-cy = 199.800,00
w okresie od listopada do grudnia 2014 r. 6 adw. x 3.330 zł x 2 m-ce = 39.960,00
diety dla członków ORA za udział w posiedzeniach (50% kosztu)
w okresie od stycznia do czerwca 2014 wydatki wyniosły = 37.000,00
Po tym okresie nie są wypłacane diety za udział w posiedzeniach ORA.

9.

Wynagrodzenie kierownika szkolenia – umowa zlecenia
w okresie listopad – grudzień 2014 r. 6.660,00 x 2 m-ce =

10. Koszty sprawdzianu obligatoryjnego dla I roku
1 rok sprawdzian (cztery terminy)
Termin podstawowy
Przewodniczący Komisji 1 x 2.000,00 = 2.000,00
Członkowie Komisji
7 x 1.000,00 = 7.000,00
Przygotowanie testu –
5 x 500,00 = 2.500,00
Termin poprawkowy:
Przewodniczący Komisji 1 x 2.000,00 = 2.000,00
Członkowie Komisji
3 x 1.000,00 = 3.000,00
Przygotowanie testu –
5 x 500,00 = 2.500,00
Termin uzupełniający:
Przewodniczący Komisji 1 x 2.000,00 = 2.000,00
Członkowie Komisji
3 x 1.000,00 = 3.000,00
Przygotowanie testu –
500,00

13.320,00
50.000,00

Drugi termin uzupełniający:
Przewodniczący Komisji 1 x 2.000,00 = 2.000,00
Członkowie Komisji
3 x 1.000,00 = 3.000,00
Przygotowanie testu –
500,00
wynajem sal
usługa informatyczna- sprawdzenie testów
obsługa
-

7.000,00
7.000,00
6.000,00

11. Koszty kolokwium dla I i II roku
kolokwium po I roku apl. adw.
przyjęto: 60.000,00
przyjęto na podstawie kosztów roku 2013

336.000,00

wynagrodzenie członków Komisji 20 x 1.500 zł = 30.000,00
wynajem sal
6.000,00
woda dla zdających
2.000,00
usługa informatyczna – sprawdzanie testów 786 x 4,43 = 3.500,00
koszty posiedzeń komisji 1.000,00
materiały biurowe 2.000,00
kolokwium poprawkowe I termin
5.000,00
kolokwium poprawkowe II termin
22.000,00
kolokwium po II roku apl. adw. przyjęto 60.000,00
przyjęto na podstawie kosztów roku 2013
Przewodniczący Komisji 1 x 3.500,00
członków Komisji 8 x 1.500 zł = 12.000,00
wynajem sal
4.000,00
woda dla zdających
2.000,00
usługa informatyczna – sprawdzanie testów
koszty posiedzeń komisji 1.000,00
materiały biurowe 2.000,00

807 x 4,43 = 3.600,00

kolokwium poprawkowe I i II termin 14.500,00
licencja na korzystanie z platformy „Testy prawnicze dla
apl. adw. I i II roku” 22.000,00
licencja Legalis C.H. Beck dla apl. adw. II i III roku 194.000,00
materiały służące przygotowaniu aplikantów do sprawdzianu i kolokwium
koszty przyjęto na podstawie kosztów wynikających z umów z 2013 roku.
12. Koszty organizacji ślubowania dla apl. adw. I roku
wynajem sali Filharmonia
31.000,00
koncert chóru
2.000,00
koncert orkiestry
18.000,00
usługa fotograficzna
1.500,00
zakup książek
40.000,00
legitymacje 786 x 91,02
72.000,00

164.500,00

13. Praktyki w sądach i prokuraturze
818.600,00
Praktyki w sądach odbywają aplikanci I roku przez okres 3 m-cy
Wynagrodzenie sędziów patronów – 800 apl. x 200 zł x 3 m-ce = 480.000,00
Wynagrodzenie pracownika sądu - 800 apl. x 10 zł x 3 m-ce = 24.000,00
Wynagrodzenie pracownika sądu – koordynatora 800 apl. x 10 zł = 8.000,00
Sporządzenie harmonogramu praktyk
- 2.000,00
przeprowadzenie szkolenia BHP i z zakresu ochrony danych osobowych
wynagrodzenie wykładowcy
11.200,00
koszt najmu sali
2.000,00
Praktyki w prokuraturze odbywają aplikanci I roku przez okres 1 miesiąca
Wynagrodzenie prokuratorów patronów – 800 apl. x 200 zł x 1 m-c = 160.000,00
Wynagrodzenie pracownika prokuratury - 800 apl. x 10 zł x 1 m-c =
8.000,00
Wynagrodzenie pracownika prokuratury – koordynatora 800 apl. x 10 zł = 8.000,00
Sporządzenie harmonogramu praktyk
- 2.000,00
organizacja seminarium - sędziowie
216 godz. x 350 zł = 75.600,00
organizacja seminarium - prokuratorzy
108 godz. x 350 zł = 37.800,00
14. Koszt wynajęcia sal wykładowych
750.000,00
ORA wynajmuje sale na wykłady w PWSBiA ul. Bobrowiecka.
Koszty zapreliminowano w oparciu o otrzymane faktury w 2013 roku, przy
uwzględnieniu obniżki kosztu najmu sal oraz sprzętu od stycznia 2014 roku
oraz zwiększeniem liczby wynajmowanych sal wynikających z większej liczby
aplikantów oraz zwiększonego zakresu wykładów
15. Udział kierownika szkolenia oraz przewodniczącego komisji ds. szkolenia
aplikantów adwokackich w naradach i konferencjach kierowników szkolenia
organizowanych przez NRA , przewidujący udział tych osób.

10.000,00

16. Koszty posiedzeń komisji egzaminacyjnych (egzamin adwokacki oraz
egzamin wstępny na aplikację adwokacką) oraz koszty posiedzeń
komisji ds. szkolenia apl. adw.

40.000,00

17. Koszty osobowe i bezosobowe działu szkolenia aplikantówwynagrodzenie osobowe
41.750 x 12 m-cy = 501.000,00
(12 pracowników, założono zwiększenie funduszu o 10%)
2 dodatkowe etaty – wniosek kierownika szkolenia
45.000,00
dodatki osobowe za pracę na rzecz aplik.
48.000,00
50% kosztów osobowych pracownika działu
informatyzacji
28.800,00
dod. wynagrodz. roczne
36.500,00
godziny nadliczbowe
10.000,00
premia bilansowa
8.500,00
fundusz nagród
57.000,00
koszty bezosobowe
20.000,00
Składka ZUS 688.600 x 20,18%
139.000,00
Badania okresowe, szkolenia
1.500,00
Odpis na ZFŚS 1.093,93 x 14 etatów
15.300,00

910.600,00

Stan osobowy:
12 pracowników ref. apl. adw Bobrowiecka (w tym dwie osoby na urlopie wychowawczym)
2 pracowników działu księgowości
2 osoby - założono zatrudnienie dwóch nowych pracowników
1 osoba – 50 % wynagrodzenia pracownika działu informatyzacji
2 osoby – dodatki funkcyjne za wykonywanie prac na rzecz apl. adw. (dyrektor biura
i główny księgowy).
18. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń biurowych
ref. apl. adw. ul. Bobrowiecka
zestawy komputerowe 4 szt. 11.500,00
biurka, fotele
1.500,00
z uwagi na konieczność poprawy warunków lokalowych i standardu
obsługi aplikantów adwokackich, ORA od 1 kwietnia 2014 r. wynajęła
budynek trzypoziomowy A1 na terenie PWSBiA ul. Bobrowiecka 9.
na koszty adaptacji budynku A1 zapreliminowano 150.000,00
zakup sprzętu komputerowego, serwera, mebli oraz inne wydatki
na wyposażenie i adaptację pomieszczeń zapreliminowano 150.000,00

313.000,00

19. Zakup licencji na oprogramowanie:
MS Office 4 szt. - 3.500,00
Program Antywirusowy Kaspersky 1.500,00

5.000,00

20. Materiały biurowe, opłaty pocztowe

90.000,00

21. Organizacja spotkania integracyjnego – Karnawałowy Bal Aplikantów

150.000,00

22. Projekty szkoleniowo-integracyjne, szkolenia wyjazdowe,

400.000,00

szkolenia wyjazdowe
3 x 80.000,00 = 240.000,00
seminaria i konferencje naukowe 3 x 50.000,00= 150.000,00
udział aplikantów w Turnieju Sądowym
10.000,00
dofinansowanie inicjatyw następuje na wniosek aplikantów po każdorazowej
ocenie przez Prezydium zasadności poniesienia kosztu.
23. Koszty najmu pomieszczeń biurowych
6.800,00 x 3 m-ce = 20.400,00
1.200,00 x 3 m-ce = 3.600,00 (archiwum)
21.200,00 x 9 m-cy = 190.800,00 (budynek A1)

214.800,00

24. Koszty połączeń telefonicznych
25.000,00
Koszt usług telekomunikacyjnych dot. lokalizacji Bobrowiecka 9 oraz kosztu
usług telekomunikacyjnych dot. lokalizacji Al. Ujazdowskie 49 rozliczony
strukturą udziału aplikantów i adwokatów w ogólnych kosztach

25. Koszty usług informatycznych
273.100,00
120.000,00 modyfikacje w Systemie Obsługi Warszawskiej Adw. SOWA
63.000,00 zarządzanie projektem wraz z analizą i projektowaniem nowych
funkcjonalności programu SOWA
11.100,00 utrzymanie i administrowanie serwerem SOWA
30.000,00 modyfikacje programu FiK oraz integracja modułu składkowego
z Extranetem
4 000,00 usługa serwisowa – program ewidencja adwokatów i aplikantów adw.
15.000,00 prace informatyczne – przystosowanie budynku na potrzeby ref. apl.adw.
10.000,00 aktualizacje oprogramowania
20.000,00 usługi serwisowe sprzętu i sieci ORA
26. Koszty administracyjne dot. obsługi apl. adw
Rozliczenie kosztów ogólnych lokalu Al. Ujazdowskie 49
przy zastosowaniu wskaźnika stuktury (udział liczby aplikantów
w ogólnej liczbie członków Izby) w 2013 roku wynoszący 31%
(np. prowizje bankowe, energia elektryczna, art. czystościowe)
27. Rezerwa na pozostałe wydatki
RAZEM

-

14 511 845,00

40.000,00

2.034.445,00

