
 
tekst ujednolicony z dnia 15 stycznia 2019 r. 

 
 

Regulamin  
finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń  

organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki 
organizacyjne  

 
(Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 352/2018 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 

z dnia 11 kwietnia 2018 r., zmieniony Uchwałą Nr 364/2018 Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Warszawie z dnia z 4 lipca 2018 r. ) 

 
 

1. Przedmiot regulaminu 
Przedmiotem niniejszego regulaminu jest uregulowanie finansowania wydarzeń 
organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie lub jej organy bądź jednostki 
organizacyjne (działy, referaty, komisje, koła, sekcje), opisane w § 14 ust. 1 uchwały 
Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2016 r. – Regulamin organizacji 
i funkcjonowania Okręgowych Rad Adwokackich lub Okręgową Radę Adwokacką 
w Warszawie – dalej Wydarzenia. 
 

2. Dopuszczalność finansowania 
1. Dopuszcza się zewnętrzne finansowanie Wydarzeń przez kancelarie adwokackie lub inne 

podmioty. 
2. Wydarzeniami w rozumieniu niniejszego regulaminu są, m. in. wydarzenia o charakterze 

edukacyjnym, integracyjnym, rekreacyjnym lub mającym na celu doskonalenie 
zawodowe. 

 
3. Oferta podmiotu zewnętrznego 

Podstawą decyzji o wyrażeniu zgody lub jej odmowie dotyczącej finansowania Wydarzenia 
jest Oferta złożona przez podmiot zewnętrzny, określający warunki tego finansowania. 
 

4. Ogłoszenie  
1. Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie lub Okręgowa Rada Adwokacka 

w Warszawie ogłasza na stronie internetowej Izby Adwokackiej w Warszawie oraz 
ewentualnie w innych mediach prowadzonych przez Okręgową Radę Adwokacką 
w Warszawie, w jakiej formie i w jakim terminie Oferty powinny być składane. 

2. Ogłoszenie może zawierać również precyzyjne określenie, jaki rodzaj świadczenia 
podmiot zewnętrzny może otrzymać za określoną sumę finansowania, bądź jej 
równowartość. 

3. Decyzję w przedmiocie finansowania podejmuje Prezydium Okręgowej Rady 
Adwokackiej 



w Warszawie lub Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie po uzyskaniu opinii 
kierującego danymi jednostkami, które zostały szczegółowo wymienione w pkt 1. 

4. Możliwe jest wezwanie do uzupełnienia Oferty, jeżeli została złożona w niewłaściwej 
formie lub zawiera braki. 

 
5. Zawartość oferty 

1.  Oferty wnoszone przez podmioty zewnętrzne powinny być dostosowane do  standardu 
etycznego stawianego samorządowi adwokackiemu i pozostawać w zgodzie ze Zbiorem 
Zasad Etyki i Godności Zawodu Adwokata (uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej 
nr 2/XVIII/98 z dnia 10 października 1998 r., ze zm.). 

2. Oferta wskazana w pkt 3 nie może zawierać propozycji lub sugestii uzyskania 
finansowania lub innej korzyści dla osoby współorganizującej Wydarzenie.  

3. Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie lub Okręgowa Rada Adwokacka 
w Warszawie może bez podania przyczyn pozostawić Ofertę bez rozpoznania. 

4. Od decyzji wskazanej w pkt 5.3 nie przysługuje odwołanie”. 
 
 

6. Świadczenie 
1. Świadczeniem wskazanym w pkt 4.2 może być w szczególności: 

a) umieszczenie nazwy lub logo podmiotu zewnętrznego w materiałach informujących 
o Wydarzeniu; 

b) wystawienie banneru, standu, roll-upu lub innego wolnostojącego elementu 
identyfikującego podmiot zewnętrzny w trakcie Wydarzenia; 

c) wystawienie materiałów identyfikujących podmiot zewnętrzny w tym, m. in. ulotek 
lub folderów; 

d) wyświetlenie w trakcie wydarzenia prezentacji lub materiału filmowego 
identyfikujących podmiot zewnętrzny; 

e) wystawienie stoisk umożliwiających prowadzenie sprzedaży detalicznej określonych 
produktów podmiotu zewnętrznego. 

2. Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie lub Okręgowa Rada Adwokacka 
w Warszawie nie są związane Ofertą dotyczącą finansowania i mogą zwrócić się do 
podmiotu zewnętrznego o modyfikację Oferty. 

3. Dopuszczalne są negocjacje pomiędzy delegowanym przez Prezydium Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Warszawie lub Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, członkiem 
Izby Adwokackiej w Warszawie, a podmiotem zewnętrznym – co do świadczenia. 

4. Rekomendacja członka Izby wskazanego w pkt 6.3 nie jest wiążąca w zakresie 
podejmowanej decyzji o finansowaniu. 

5.  Świadczenie wskazane w niniejszym regulaminie nie może godzić w powagę Samorządu 
Adwokackiego, ani osłabiać zaufania i społecznego szacunku wobec Adwokatów lub 
Adwokatury. 

6. Jeżeli podmiotem zewnętrznym jest kancelaria adwokacka, bądź spółka adwokacko- 
radcowska, świadczenie nie może zawierać treści promujących lub reklamowych, 
a wyłącznie treści informacyjne. 



7. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podejmuje decyzję w przedmiocie 
finansowania, jeżeli łączna wartość finansowania przekracza 30.000 zł brutto. 

 
7. Umowa 

Procedurę dotyczącą rozpoznania Oferty kończy zawarcie umowy o finansowanie 
z podmiotem zewnętrznym w formie pisemnej lub dokumentowej, albo jej niezawarcie. 
 

8. Przepisy końcowe 
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Okręgową Radę 

Adwokacką w Warszawie. 
2. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Izby Adwokackiej 

w Warszawie oraz Informatorze Izby Adwokackiej w Warszawie. 
3. W uzasadnionych przypadkach Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 

lub Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie może postanowić o odstąpieniu 
od stosowania postanowień niniejszego regulaminu. 

4. W sprawach objętych niniejszym regulaminem nie stosuje się przepisów Regulaminu 
zamówień udzielanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie (uchwała 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 5 lutego 2014 r. Pkt 11 poz. 1). 

 
 


