UCHWAŁA NR 277/2021
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
z dnia 2 grudnia 2021 r.
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
w składzie:
1. adw. Mikołaj Pietrzak – Dziekan
2. adw. Anna Atanasow
3. adw. Wojciech Bagiński
4. adw. Łukasz Chojniak
5. adw. Anna Czepkowska-Rutkowska – Skarbnik
6. adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan
7. adw. Jakub Jacyna – Sekretarz
8. adw. Tomasz Korczyński
9. adw. Aleksander Krysztofowicz – Wicedziekan
10. adw. Andrzej Orliński
11. adw. Agata Rewerska
na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2021 roku, w drodze komunikacji elektronicznej,
na podstawie art. 44 ust. 1 oraz art. 45 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1653, ze zm.) w związku art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2095), po zapoznaniu się z projektem uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 27 listopada 2021 roku w sprawie określenia udziału poszczególnych Izb Adwokackich
na pokrywanie jej wydatków budżetowych w 2022 roku w formie składek tworzących
Fundusz Administracyjny, a przez to propozycji zwiększenia wysokości składki miesięcznej
liczonej
od adwokata członka Izby Adwokackiej wykonującego zawód z obecnej obowiązującej kwoty
30 zł na 37 zł,
przez aklamację postanowiła:
zwrócić się do Naczelnej Rady Adwokackiej o odstąpienie od przedstawionej przez Prezydium
Naczelnej Rady Adwokackiej propozycji i niepodwyższanie wysokości składki miesięcznej liczonej

od adwokata członka Izby Adwokackiej wykonującego zawód, a przez to wysokości składki
uiszczanej przez Izby Adwokackie na potrzeby Funduszu Administracyjnego w roku 2022 oraz
o rozważenie możliwości jej dalszej redukcji w stopniu adekwatnym do strat finansowych kancelarii
adwokackich.

Uzasadnienie
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie po przeanalizowaniu skutków finansowych projektu
podwyższenia o 23,33 % składki, przeznaczonej na potrzeby Funduszu Administracyjnego Naczelnej
Rady Adwokackiej, liczonej od adwokatów członków Izby Adwokackiej wykonujących zawód,
zauważa, że taka zmiana spowoduje bardzo duży wzrost obciążeń budżetowych izb. Należy podnieść,
że nadchodzący rok kalendarzowy będzie rokiem szczególnie trudnym dla adwokatów z powodów:
1.

skutków pandemii – nadal odczuwalne są skutki pandemii i znacznego spadku przychodów
kancelarii wobec spowolnienia gospodarki oraz utrudnień w funkcjonowaniu sądów,
przekładających się na mniejszą liczbę procedowanych spraw;

2.

przepisów tzw. Polskiego Ładu – wprowadzających zmiany podatkowe oznaczające w praktyce
znaczący wzrost obciążeń fiskalnych. Wobec uchwalonych zmian w rozliczaniu składki
na ubezpieczenie zdrowotne (likwidacja możliwości ich odliczenia jako kosztu), większość
adwokatów dotknięta zostanie koniecznością odprowadzania do Skarbu Państwa dodatkowej
daniny odpowiadającej 4,6% dochodów, co spowoduje zmniejszenie kwot pozostających
do dyspozycji adwokatów z prowadzonej działalności;

3.

ogromnej inflacji – która znacznie wzrosła w bieżącym roku – a w listopadzie 2021 r. osiągnęła
wskaźnik 7,7 % (podobny notowano ostatnio w 2000 r.). Z pewnością występować będzie ona
także w roku przyszłym, osłabiając ekonomicznie wszystkich obywateli, zarówno klientów, jak
i adwokatów;

4.

czynnika społecznego – propozycja zwiększenia składki izbowej, która miałaby rekompensować
skutki podwyższenia daniny na rzecz NRA spotka się z pewnością ze zrozumiałym
rozgoryczeniem i protestem większości członków Izby;

5.

czynnika ekonomicznego – planowana obniżka składki izbowej, mogąca choć częściowo
zrekompensować adwokatom od drugiej połowy 2022 roku straty ekonomiczne, opisane
w punktach 1-3, nie będzie więc możliwa.

W Izbie Adwokackiej w Warszawie proponowana podwyżka składek na 2022 rok, tworzącej Fundusz
Administracyjny NRA, spowodowałaby zwiększenie kwoty odprowadzanej przez Izbę na rzecz NRA
za 2022 rok o 668.796 zł, co automatycznie generowałoby deficyt w projektowanym preliminarzu
budżetowym właśnie w takiej wysokości.
Oznacza to, że aby sprostać zwiększonej składce odprowadzanej na potrzeby Funduszu
Administracyjnego Naczelnej Rady Adwokackiej, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
zmuszona będzie proponować Zgromadzeniu podwyższenie składki adwokackiej na rzecz Izby,
ograniczyć znacząco planowane wydarzenia i działalność samorządową oraz zredukować pomoc dla
adwokatów, którzy z powodu pandemii znaleźli się w trudnej lub bardzo trudnej sytuacji życiowej, w
tym
w szczególności wobec zachorowania na Covid-19.
Sukcesywne obniżanie składki tworzącej Fundusz Administracyjny NRA było przy tym olbrzymim
sukcesem NRA poprzedniej kadencji.
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1.
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3.
4.

Minister Sprawiedliwości
Naczelna Rada Adwokacka
Dział Finansowy ORA Warszawa
a/a

