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Warszawa, 13 maja 2021 r. 

 

 

Do 

Członków Izby Adwokackiej  

w Warszawie 

 

Szanowni Państwo, 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (dalej ORA), czyniąc zadość uchwale nr 14 

Zwyczajnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2021 roku, 

w załączeniu składa alternatywny – do przedstawionego w sprawozdaniu z działalności 

organów Izby Adwokackiej w Warszawie projektu uchwały finansowej rekomendowanej 

przez ORA – projekt uchwały finansowej oraz preliminarza Izby Adwokackiej na 2021 rok, 

nie rekomendując jednocześnie podjęcia tej uchwały. 

W uzasadnieniu ORA wskazuje, iż uchwałą nr 14 Zgromadzenie Izby Adwokackiej 

w Warszawie z dnia 30 stycznia 2021 r. zobowiązana została do przygotowania uchwały 

finansowej wraz z preliminarzem finansowym na rok 2021 r. uwzględniającej 

w szczególności następujące założenia: 

1. Przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od złożenia ślubowania, adwokat zwolniony jest 

z obowiązku uiszczania składki członkowskiej. 

2. Adwokaci - kobiety i aplikantki adwokackie, które urodzą dziecko, są zwolnione od 

opłacania składki adwokackiej przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od następnego 

miesiąca po urodzeniu dziecka lub przysposobieniu dziecka oraz adwokaci w okresie 

korzystania z urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego. 

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest zawiadomienie Okręgowej Rady Adwokackiej 

w terminie 120 (stu dwudziestu) dni od daty rozpoczęcia korzystania z urlopu, urodzenia 

lub przysposobienia dziecka. 

Podkreślenia wymaga fakt, że Zgromadzenie Izby podjęło tę uchwałę wbrew treści art. 25 

ust. 3 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich 

(uchwała nie zawierała obligatoryjnego uzasadnienia oraz określenia w projekcie uchwały 

budżetowych źródeł finansowania). 

W ocenie ORA nie podlega żadnej dyskusji zasadność czy celowość wydłużenia okresu 

zwolnienia ze składek do 12 miesięcy i rozszerzenia kręgu adwokatów uprawnionych do 



korzystania z ulgi w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego 

oraz urlopu ojcowskiego i taki zapis został wprowadzony do obu wariantów projektu uchwały 

budżetowej – zarówno do rekomendowanej przez ORA uchwały finansowej, zamieszczonej 

w sprawozdaniu z działalności organów Izby Adwokackiej w Warszawie, jak i tej 

przedstawianej jako alternatywna.  

Poważne wątpliwości budzi natomiast udzielenie zwolnienia od płacenia składek przez okres 

12 miesięcy od ślubowania (poczynając od daty podjęcia uchwały budżetowej, czyli od 

czerwca 2021 roku). ORA dokonała analizy skutków finansowych wprowadzenia takiej ulgi: 

ulga ta spowoduje w 2021 roku zmniejszenie wpływów z tytułu składek członkowskich na 

kwotę 290.100 zł, co ostatecznie przekłada się – pomimo rygorystycznego ograniczenia 

planowanych wydatków - na powstanie deficytu w preliminarzu na 2021 w kwocie 290.100 

zł.  

Podejmując decyzję w zakresie wyboru wersji preliminarza na 2021 rok – zakładającej 

deficyt, lub wersji bez deficytu - nie można tracić z oczu długofalowych skutków przyznania 

zwolnienia nowo ślubowanym adwokatom; w 2022 roku i następnych latach skutki 

ekonomicznego przyznanego zwolnienia będą odczuwalne w większym jeszcze stopniu 

albowiem – przyjmując, iż zwolnienie zostanie utrzymane również w kolejnych latach – 

dotyczyć będzie składek za pełne 12 miesięcy (nie zaś jak w roku 2021 – tylko za 6 miesięcy, 

tj. za okres czerwiec-grudzień) a zatem (przy zwolnieniu 500 osób) zmniejszenie przychodów 

Izby z tytułu składek w kolejnych latach może wynieść 780.000 zł, co stanowi istotną już 

pozycję budżetową.  

Analizując skutki uchwały nr 14 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 

30.01.2021 r. należy mieć na względzie, iż przyznanie zwolnienia nie oznacza jedynie, 

iż nowo ślubowani adwokaci nie zasilą swoimi składkami budżetu Izby, lecz wiąże się 

z koniecznością odprowadzenia za tych adwokatów – z budżetu Izby – składek 

miesięcznych do NRA. Składka miesięczna na NRA jest naliczana od każdego adwokata 

wpisanego na listę  (w 2021 roku składka miesięczna od adwokata wykonującego zawód 

wynosi 30 zł) i odprowadzana jest niezależnie od przyznanego danemu adwokatowi 

zwolnienia od składek na rzecz Izby. Innymi słowy, przyznanie zwolnienia adwokatom na 

12 miesięcy od dnia ślubowania spowoduje, iż ze składek pozostałych adwokatów 

w kolejnym i następnych latach na rachunek NRA będzie musiała zostać odprowadzona 

kwota 180.000 zł.  

W ocenie Okręgowej Rady Adwokackiej sytuacja, w której ze składek pozostałych 

adwokatów finansowane są koszty funkcjonowania w strukturach samorządu adwokatów 

korzystających ze zwolnienia z opłacania składek w okresie 12 miesięcy od dnia ślubowania, 

jest niczym nie uzasadniona. Okręgowa Rada Adwokacka proponuje, aby nie wprowadzać ulg 

i zwolnień z opłacania składek dla wybranych grup, lecz te środki przeznaczyć na pomoc tym 

Koleżankom i Kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i kierować pomoc tam, gdzie 

jest ona potrzebna.  

Reasumując, Okręgowa Rada Adwokacka wykonując zobowiązanie nałożone uchwałą 

Zgromadzenia Izby przygotowała projekt uchwały finansowej i preliminarza na 2021 rok 

uwzględniające zawarte w tej uchwale założenia. ORA, stojąc na stanowisku, że deficyt jest 



zjawiskiem ogólnie niepożądanym, a w obecnej, niepewnej sytuacji zdecydowanie wadliwym 

rozwiązaniem oraz mając na względzie, iż przyznane zwolnienie oznacza konieczność 

sfinansowania kosztów przynależności nowo ślubowanych adwokatów do Izby przez 

pozostałych jej członków – nie rekomenduje jednak Zgromadzeniu Izby przyjęcia 

uchwały finansowej zakładającej przyznanie zwolnienia ze składek członkowskich na 

okres 12 miesięcy od dnia ślubowania.  

 

Z tego też powodu Okręgowa Rada Adwokacka zwraca się do Zgromadzenia Izby 

o pragmatyczną ocenę przedstawionych projektów i oddanie głosu na uchwałę finansową, 

która została przesłana do Państwa w sprawozdaniu z działalności (a która różni się od 

omawianej jednym jedynym elementem w postaci braku zwolnienia ze składek 

członkowskich na okres 12 miesięcy od dnia ślubowania) – uchwałę, która zgodnie 

z załączonym do niej preliminarzem Izby na 2021 rok nie zakłada deficytu, lecz proponuje 

zrównoważony budżet.  

 

Z wyrazami uszanowania 

 

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej 

w Warszawie 

 

adw. Mikołaj Pietrzak 


