
 

  

UCHWAŁA ZGROMADZENIA  

 IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE z dnia 21 MAJA 2022 r. 

 
 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie na podstawie art. 40 pkt. 5 i 6 ustawy – Prawo 

o adwokaturze, po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej  

w Warszawie 

u c h w a l a: 
 

 

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Izby Adwokackiej w Warszawie - 

zamknięć rachunkowych za 2021 r. 

1. Bilans za rok 2021 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 21.917.096,75 zł (słownie 

złotych: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć 

75/100). 

2. Rachunek zysków i strat za rok 2021 wykazujący zysk bilansowy netto w kwocie 3.204.029,58 zł, 
(słownie złotych: trzy miliony dwieście cztery tysiące dwadzieścia dziewięć 58/100). 

3. Wykonanie budżetu z działalności organów Izby Adwokackiej w Warszawie za 2021 rok 

zamykające się: 

 po stronie przychodów kwotą 14.378.429,14 zł (słownie złotych: czternaście milionów trzysta 

siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć 14/100), 

 po stronie wydatków 13.054.057,20zł (słownie złotych: trzynaście milionów pięćdziesiąt cztery 

tysiące pięćdziesiąt siedem 20/100), 

 nadwyżką w wysokości 1.324.371,94 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta dwadzieścia 

cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden 94/100). 

4. Wykonanie budżetu Szkolenia Aplikantów Adwokackich za 2021 rok zamykające się: 

 po stronie przychodów kwotą 9.073.837,50 zł (słownie złotych: dziewięć milionów 

siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem 50/100), 

 po stronie wydatków kwotą 7.194.179,86 zł (słownie złotych: siedem milionów sto 

dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć 86/100), 

 nadwyżką w wysokości 1.879.657,64 zł (słownie złotych: jeden milion osiemset siedemdziesiąt 

dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem 64/100). 

5. Przeznaczyć zysk bilansowy netto za 2021 rok w kwocie 1.324.371,94 zł (słownie złotych: jeden 

milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden 94/100) na Fundusz 

Podstawowy Izby Adwokackiej w Warszawie. 

6. Przeznaczyć zysk bilansowy netto za 2021 rok z działalności Szkolenia Aplikantów Adwokackich 

w kwocie 1.879.657,64 zł (słownie złotych: jeden milion osiemset siedemdziesiąt dziewięć 

tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem 64/100) na Fundusz Szkolenia Aplikantów Adwokackich. 

 


