
Sprawozdanie z 
działalności organów 
Izby Adwokackiej 
w Warszawie 
za rok 2021

Prezentacja stanowi  
podsumowanie Sprawozdania 

z działalności organów Izby 
Adwokackiej w Warszawie 

w roku 2021.
 Pełna treść sprawozdania 

dostępna jest na 
www.ora-warszawa.com.pl

PODSUMOWANIE



CZĘŚĆ I

NAJWAŻNIEJSZE 
INFORMACJE I STATYSTYKI



Prace Rady

25

posiedzeń ORA

91

posiedzeń Prezydium ORA

136

 pism wpływa średnio do ORA
każdego dnia roboczego

34.737

pism zarejestrowanych na biurze
podawczym w roku 2021

Posiedzenia Rady odbywają się, co do 
zasady, co dwa tygodnie: w czwartki.

 
Posiedzenia Prezydium odbywają się 

zwykle dwa razy w tygodniu: 
w poniedziałki i czwartki.



Protokoły z posiedzeń Rady 
publikowane są w Panelu Adwokata 
niezwłocznie po ich przyjęciu przez 

Radę.
 

W roku 2021 udało się znacznie skrócić 
czas ich publikacji. Zwykle pojawiają się 
po dwóch tygodniach od posiedzenia, 

którego dotyczą.

Prace Rady
2747

podjętych uchwał, postanowień, 
stanowisk etc.

uchwały w sprawach osobowych
69.7%

uchwały inne
9%

uchwały w sprawach finansowych
19.3%

uchwały dot. szkolenia aplikantów
2%



 Wśród prawników zagranicznych 
44 osoby są wpisane na listę prawników 

zagranicznych z Unii Europejskiej, 
zaś 18 osób na listę prawników 

zagranicznych spoza UE 
(według stanu na 31.12.2021 r.).

Skład osobowy Izby
10147

członków i członkiń 
Izby Adwokackiej w Warszawie 

na dzień 31 grudnia 2021 r.

wykonujący zawód (5751)
56.7%

aplikanci adwokaccy (2276)
22.4%

niewykonujący zawodu (2058)
20.3%

prawnicy zagraniczni (62)
0.6%



 W grupie "inni" uwzględniono:
 

- 10 doktorów nauk prawnych;
- 1 notariusza;

- 1 doktora habilitowanego;
- 1 dotychczasowego prawnika 

zagranicznego z UE;
- 1 osobę wpisaną ponownie na listę 

adwokatów.

Nowi adwokaci
569

nowych wpisów na listę 
adwokatów
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 Art. 72 ust. 1 pkt 4 i pkt 4a ustawy - 
prawo o adwokaturze dotyczą osób, 

które przestały wykonywać zawód 
adwokata w związku z objęciem 

stanowiska w organach wymiaru 
sprawiedliwości, organach ścigania, 
rozpoczęcia wykonywania zawodu 

notariusza (pkt 4) lub podjęcia pracy w 
Prokuratorii Generalnej RP (pkt 4a).

Skreślenia
132

skreślenia z listy adwokatów
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 W grupie adwokatów niewykonujących 
zawodu 372 osoby nie wykonują go 

będąc emerytami i rencistami. 
Kolejne 29 osób jest zawieszonych 

w czynnościach zawodowych. 
Pozostałe 1657 osób wykonuje inne 

zawody  (nie tylko prawnicze). 
Przedstawione dane dotyczą 

stanu na 31.12.2021 r. 

Skład osobowy Izby
5,95%

wzrost liczby adwokatów 
i prawników zagranicznych 

rok do roku

 2020 2021

adwokaci 
wykonujący 

zawód
5455 5751

adwokaci 
niewykonujący

1909 2058

prawnicy 
zagraniczni

65 62



 W 2021 r. Okręgowa Rada Adwokacka 
w Warszawie dokonała ponadto 211 

zmian pełnomocników z urzędu.
 

Należy pamiętać, że przedstawione 
dane nie obejmują spraw karnych, 

w których to wyznaczenia dokonuje 
bezpośrednio sąd.

Sprawy z urzędu
3852

wyznaczeń pełnomocników z 
urzędu dokonanych przez ORA 

sądy warszawskie
62.7%

SR Pruszków
14.4%

SR Wołomin
13%

Pozostałe sądy
6.7%SO i SR Ostrołęka

3.3%



Nieruchomości stanowiące 
majątek Izby



Stan technicznyStan prawny
Obecne 
przeznaczenie

Lekarska 7

Mokotowska 
61/14

Glogera 6/2

uregulowany, prawo 
użytkowania wieczystego 
do 9 maja 2077 r., prawo 
odrębnej własności 
budynku - przysługują 
Izbie Adwokackiej 
w Warszawie

nieuregulowany; Izba 
użytkuje lokal bez tytułu 
prawnego. Postępowanie 
sądowe w toku

uregulowany, 
spółdzielcze 
własnościowe prawo do 
lokalu użytkowego 
przysługuje Izbie 
Adwokackiej w Warszawie

bardzo dobry, w grudniu 
2018 r. zakończyły się 
prace remontowo- 
budowalne; końcowy 
protokół odbioru 
podpisano w roku 2019

wymaga remontu, brak 
terminowych prac ze 
względu na 
nieuregulowany stan 
prawny

dobry, w stałym 
użytkowaniu

siedziba pionu 
dyscyplinarnego (RD i SD)

przedmiot najmu 
wykorzystywany na cele 
prowadzenia kancelarii 
adwokackiej 

przedmiot najmu 
wykorzystywany na cele 
prowadzenia kancelarii 
adwokackiej



CZĘŚĆ II

ETYKA I DYSCYPLINA 
ZAWODOWA



Skargi kierowane do 
Dziekana Okręgowej Rady 
Adwokackiej lub do Rady



Średnio do Biura Rady każdego dnia 
roboczego wpływa 2,8 skargi na 

adwokata.  Skargi te są rozpoznawane 
zarówno w referacie skargowym, 
jak i w referacie spraw z urzędu. 

W razie stwierdzenia zasadności skargi, 
jest ona przekazywana Rzecznik 

Dyscyplinarnej celem podjęcia 
właściwych działań.

Skargi do ORA

583

skarg indywidualnych
skierowanych do ORA w 2021

237

skarg pozostałych do rozpoznania
z poprzedniego okresu

115

skarg pozostało do rozpoznania
na rok 2022

705

skarg rozpoznano w roku 2021



Rozpoznane skargi dotyczyły:
 

- 88,37 %: domniemane naruszenie 
obowiązków zawodowych 

lub zasad etyki; 
- 6,38 %: rozliczenie z klientem;

- 3,97 %: niestawiennictwo; 
- 1,28 %: nadużycie wolności słowa.

Skargi do ORA
705

skarg rozpoznanych 
w roku 2021

niezasadne (370)
52.5%

skierowane do RD (207)
29.4%

załatwiono w inny sposób (125)
17.7%

ostrzeżenia dziekańskie (3)
0.4%



 Liczba wniesionych skarg pozostaje na 
podobnym poziomie, jak w roku 2020.

Skargi do ORA
705

skarg rozpoznanych 
w roku 2021

skargę wniósł klient (552)
78.3%

skargę wniósł sąd lub urząd (153)
21.7%



Rzecznik Dyscyplinarna Izby 
Adwokackiej w Warszawie



Wpływ spraw do Rzecznik 
Dyscyplinarnej pozostaje na podobnym 

poziomie rok do roku (łączny wpływ w 
roku 2020 wyniósł 672 sprawy, wobec 

666, które wpłynęły w roku 2021).
 

  

Rzecznik Dyscyplinarna

666

nowych spraw wpłynęło 
w roku 2021

439

spraw niezakończonych, które
wpłynęły w poprzednich okresach

463

sprawy pozostałe do załatwienia
na rok 2022

642

sprawy załatwione



Mając na względzie skalę działalności 
pionu dyscyplinarnego, niezbędnym było 

powołanie wielu Zastępców RD. 
Ogłoszono pierwszy, otwarty konkurs 

na Zastępców RD.

Rzecznik Dyscyplinarna
573

zakończonych czynności
sprawdzających

bezzasadne (282)
49.2%

wszczęto dochodzenie (262)
45.7%

załatwione w inny sposób (29)
5.1%



 Wśród spraw zakończonych w inny 
sposób są zarówno takie, w których 

dochodzenie zostało umorzone, jak i 
takie, które np. połączono do 

rozpoznania z innymi sprawami, czy też 
przekazano zgodnie z właściwością do 

Rzecznik Dyscyplinarnej Adwokatury 
albo innej izby.

Rzecznik Dyscyplinarna
331

zakończonych dochodzeń
dyscyplinarnych

załatwione w inny sposób (240)
72.5%

skierowano wniosek o ukaranie (91)
27.5%



Sąd Dyscyplinarny Izby 
Adwokackiej w Warszawie



 W roku 2021 w Sądzie Dyscyplinarnym 
Izby Adwokackiej w Warszawie 

orzekało łącznie 34 sędziów, w tym 
Prezes Sądu Dyscyplinarnego.

 
Wyznaczono łącznie 404 rozprawy 

i posiedzenia.
  

Sąd Dyscyplinarny

244

nowe sprawy wpłynęły 
w roku 2021

239

spraw niezakończonych, które
wpłynęły w poprzednich okresach

268

spraw pozostałych do załatwienia
na rok 2022

215

spraw załatwionych (w tym 88
postępowań dyscyplinarnych)



W grupie spraw innych, 
Sąd Dyscyplinarny rozpoznał 

- 5 wniosków o tymczasowe zawieszenie 
adwokata w czynnościach zawodowych;
- 4 zażalenia na postanowienia dziekana 

ORA o udzieleniu upomnienia;
- po 1 wniosku o zwolnienie notariusza

z tajemnicy notarialnej, o udzielenie 
pomocy sądowi innej izby oraz zażalenie 

na postanowienie RD o odmowie 
przyjęcia środka odwoławczego.

Sąd Dyscyplinarny
215

zakończonych spraw przed 
Sądem Dyscyplinarnym

0 25 50 75 100 125

odwołania od postanowień RD 

sprawy z wniosku RD 

wnioski o wyłączenie sędziów 

inne 



W postępowaniach dyscyplinarnych 
w roku 2021 Sąd Dyscyplinarny 5 razy 

wymierzył najsurowszą karę wydalenia 
z adwokatury lub zakazu świadczenia 
pomocy prawnej na terenie RP przez 

prawnika zagranicznego.
 

Na wykresie 5,4 % orzeczeń stanowią 
sprawy załatwione w inny sposób 

(np. zwrot sprawy do RD).

Sąd Dyscyplinarny
88

zakończonych postępowań
dyscyplinarnych

inne kary
33.7%

umorzenie postępowania
32.6%

uniewinnienie
15.2%

zawieszenie
7.6%

wydalenie z adwokatury
5.4%

załatwione w inny sposób
5.4%



W 50% rozpoznanych w 2021 
odwołaniach od orzeczeń Sądu 

Dyscyplinarnej Izby Adwokackiej w 
Warszawie, Wyższy Sąd Dyscyplinarny 

Adwokatury utrzymał je 
w mocy.

Kontrola instancyjna
22

odwołania od orzeczeń SD
rozpoznane przez Wyższy Sąd

Dyscyplinarny w roku 2021

utrzymano w mocy
50%

uchylono i umorzono
23.1%

zmieniono
19.2%

zwrócono do ponownego rozpoznania
7.7%



Opinie Komisji Etyki ORA



 Najczęstsze pytania dotyczyły 
możliwości łączenia wykonywania 

zawodu adwokata z innymi 
działalnościami oraz tajemnicy 

adwokackiej, zwłaszcza w kontekście 
możliwości obrony przez adwokatów 

przed zarzutami ze strony klientów.
Nie wszystkie kierowane sprawy 

wymagały pisemnego stanowiska 
Komisji.

 

Komisja Etyki

34

pisemne pytania do Komisji od
adwokatów, aplikantów 

i Prezydium ORA

24

pisemne stanowiska Komisji 
w sprawach indywidualnych 

lub generalnych



Wizytacje



 Rok 2021 był niezmiernie trudny pod 
względem logistyki prowadzenia 

wizytacji. Sytuacja epidemiczna 
skutkowała odwołaniem części 

zaplanowanych wizytacji z uwagi na stan 
zdrowia wizytatorów lub wizytowanych.

  

Wizytacje

69

zleconych wizytacji

58

przeprowadzonych wizytacji

51

wizytacji zakończonych
sporządzeniem zaleceń

powizytacyjnych



Wydane zalecenia powizytacjne

oznakowania siedziby Kancelarii 
Adwokackiej na zewnątrz budynku 
stosowną tablicą informacyjną 

zawiadomienia Okręgowej Rady 
Adwokackiej o zmianie adresu 
siedziby Kancelarii Adwokackiej 

dokonania aktualizacji danych 
w KRAiAA w zakresie miejsca 
wykonywania zawodu

uregulowania płatności składek 
korporacyjnych oraz składek OC

uregulowania zaległości
finansowych z tytułu 
płatności na rzecz ZUS

założenia i prowadzenia książki
kontroli przedsiębiorcy 
w siedzibie kancelarii

założenia i prowadzenia rejestru
spraw oraz ewidencji klientów

zawierania umów z klientami na 
piśmie

uzupełnienia umowy 
wspólnoty biurowej o zapis na 
sąd polubowny

uzupełnienia umowy 
wspólnoty biurowej o zapis na 
sąd polubowny

przekazania do ORA
sprawozdań dot. doskonalenia
zawodowego

wprowadzenia w kancelarii
kasy fiskalnej



CZĘŚĆ III

SZCZEGÓLNE DZIAŁANIA 
W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ



Trwająca pandemia miała silny wpływ na 
wszystkie aspekty działania Izby w roku 

2021, począwszy od sytuacji życiowej 
adwokatów, poprzez utrudnienia w 

naszej pracy wprowadzane przez sądy, 
aż po logistykę szczepień. 

COVID-19

22

zapomogi "covidowe" przyznane 
przez Fundusz Wzajemnej 

Pomocy Koleżeńskiej

8

generalnych, pisemnych
interwencji w sprawach

utrudnień w sądach

1269

osób zapisanych na szczepienie 
w ramach tzw. "szczepień

pracowniczych" dla członków Izby
i ich rodzin



CZĘŚĆ IV

TAJEMNICA ADWOKACKA



Interwencje w sprawach ochrony 
tajemnicy adwokackiej

W każdej zgłoszonej sprawie zaangażowany był Dziekan ORA oraz
członek Prezydium ORA. Podjęto szereg interwencji, 
a przedstawiciele ORA uczestniczyli w czynnościach w charakterze
obserwatora, jeśli tylko było to możliwe.  

Skierowano szereg wystąpień indywidualnych do prezesów sądów. 

Przypominamy o obowiązku zgłaszania każdej próby naruszenia
tajemnicy adwokackiej do ORA.

54

zgłoszone przypadki 
potencjalnego naruszenia 

tajemnicy adwokackiej



CZĘŚĆ V

WSPÓŁPRACA Z WYMIAREM 
SPRAWIEDLIWOŚCI



Funkcjonuje specjalny adres mailowy: 
instytucje@ora-warszawa.com.pl 

dedykowany zgłoszeniom problemów 
związanych z funkcjonowaniem 

sądów i urzędów. 
Sprawy te są bezpośrednio pilotowane 
przez Komisję ds. Współpracy z Sądami 

oraz Dziekana i Wicedziekana ORA. 

Wymiar Sprawiedliwości

51

zgłoszeń indywidualnych
dotyczących nieprawidłowości

22

pisemne interwencje 
w sprawach indywidualnych

250

maili w sprawach indywidualnych

8

generalnych interwencji 
w sprawie problemów 

systemowych



CZĘŚĆ VI

WSPÓŁPRACA 
MIĘDZYNARODOWA



Współpraca zagraniczna Izby realizuje 
się nie tylko w ramach struktur 

międzynarodowych (CCBE), ale także w 
formułach partnerskich. Szczególnie 

istotnym forum jest tzw. Trójkąt 
Weimarski Adwokatur zrzeszający izby 

warszawską, berlińską i paryską.
 

Nawiązano nowe współprace 
zagraniczne, m. in. z izbą adwokacką 

w Szanghaju.

Współpraca zagraniczna

9

spotkań z władzami partnerskich
izb adwokackich i adwokatur

innych państw

5

wspólnych deklaracji i stanowisk
podejmowanych z innymi izbami

adwokackimi w Europie

3

konferencje międzynarodowe
współorganizowane

z adwokatami europejskimi

1

projekt realizowany ze środków
UE, którego jednym z partnerów

jest Izba Adwokacka w Warszawie



CZĘŚĆ VII

SZKOLENIE APLIKANTÓW 
ADWOKACKICH



Przy liczbie aplikantów odbywających 
szkolenie na poziomie 2276 osób oraz 

przy 410 wykładowcach, Izba 
Adwokacka w Warszawie jest większa 

niż znaczna część działających w Polsce 
uczelni wyższych (plasowałaby się na 

początku drugiej setki zestawienia GUS 
pod względem największych uczelni 

według liczby studentów, 
gdyby była uczelnią wyższą). 

Szkolenie Aplikantów

2276

aplikantek i aplikantów
odbywających szkolenie 

na dzień 31 grudnia 2021 r.

410

wykładowców i wykładowczyń 
prowadzących zajęcia 

w roku 2021

15

dedykowanych bloków zajęć
fakultatywnych, poszerzających

ofertę szkolenia

2

otwarte nabory na nowych
wykładowców prowadzone

w roku 2021



Szkolenie aplikantów - 
najważniejsze działania w roku 2021

repetytoria przed egzaminem wraz
z symulacją egzaminu zawodowego
dla "4" roku szkolenia

Konkurs Krasomówczy 
w bezpiecznej formule online

stała ewaluacja jakości zajęć, 
w szczególności na podstawie 
ankiet wypełnianych przez 
aplikantów

pilotażowy program mentoringowy
dla aplikantów Izby

utworzenie listy patronów

wprowadzenia zmian w programie
szkolenia z zakresu prawa karnego

podpisanie umowy na realizację
wdrożenia nowego e-dziennika

szereg nowych zajęć 
fakultatywnych, w tym 
kompleksowe warsztaty tzw. 
umiejętności miękkich



CZĘŚĆ VIII

DOSKONALENIE 
ZAWODOWE I SEKCJE



 KDZ zorganizowała także dwa cykle 
szkoleń zorientowanych m.in. na 

przeciwdziałanie wypaleniu 
zawodowemu.

 
Najbardziej czasochłonne prace KDZ 

związane są z rozliczeniem adwokatów 
z wykonania obowiązku szkoleniowego. 

Doskonalenie Zawodowe

66

nieodpłatnych, 2-godzinnych
wykładów online

163

propozycje wykładów zgłoszonych
w pierwszej otwartej ankiecie

zgłoszeniowej dla wykładowców

222

pozytywnie ocenione wnioski o
uznanie szkolenia zewnętrznego

237

wniosków o uznanie udziału
adwokatów w szkoleniach

zewnętrznych



 Komisja ds. Sekcji tematycznych 
pozostaje jedną z najliczniejszych 

komisji ORA, w której działa aż 45 osób. 
Jej dorobek jest imponujący i dalece 

wykracza poza zasięg terytorialny 
Izby Adwokackiej w Warszawie.

 
Pomimo ograniczeń pandemicznych 

powstały dwie nowe sekcje, 
zorganizowano też 70 rozmaitych 

szkoleń i wydarzeń.

Sekcje Tematyczne

31

sekcji tematycznych 
funkcjonujących w roku 2021

70

nieodpłatnych dla uczestników
szkoleń, webinariów i konferencji

4

kolejne izby adwokackie w Polsce 
powołały pierwsze sekcje 

wzorowane na warszawskich

15

opublikowanych poradników
dotyczących najbardziej
aktualnych zagadnień



CZĘŚĆ IX

LEGISLACJA



 Komisja Legislacji należy 
do najliczniejszych komisji warszawskiej 
ORA. Jej członkowie reprezentują ORA 

w trakcie prac legislacyjnych. W roku 
2021 byli szczególnie zaangażowani 

w prace nad zmianami dot. kodyfikacji 
postępowania cywilnego i karnego, 
uczestnicząc m.in. w posiedzeniach 

połączonych komisji senackich.
  

Legislacja

5

projektów ustaw i opinii do zmian
legislacyjnych dotyczących
najważniejszych kodyfikacji

10

zespołów tematycznych ds.
poszczególnych gałęzi prawa

12

posiedzeń merytorycznych,
obejmujących dyskusje nad

najważniejszymi planowanymi
zmianami w prawie



CZĘŚĆ X

WSPARCIE WYKONYWANIA 
ZAWODU



Komisja ds. Wsparcia w Wykonywaniu 
Zawodu koncentrowała się na 

zapewnieniu wsparcia przy 
najważniejszych zmianach wpływających 
na pracę adwokatów (e-doręczenia, kasy 

fiskalne, Nowy Ład). Na szczególną 
uwagę zasługuje też inicjatywa 

"Na zawodowym starcie" adresowana 
do osób stawiających pierwsze kroki 

w zawodzie adwokata.

Wsparcie adwokatów

8

dedykowanych szkoleń z zakresu
najważniejszych zmian

wpływających na wykonywanie
zawodu

25

osób wzięło udział w pierwszej 
biznesowej sesji zdjęciowej 

dla członków Izby

5

praktycznych poradników
omawiających najważniejsze

zmiany w wykonywaniu zawodu

12

zniżkowych ofert dla członków
Izby (zwłaszcza na zakup kas

fiskalnych)



CZĘŚĆ XI

FUNDUSZ WZAJEMNEJ 
POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ



Komisja ds. Funduszu Wzajemnej 
Pomocy Koleżeńskiej udziela wsparcia i 

zapomóg dla członków Izby, 
którzy znaleźli się w trudnej 

sytuacji życiowej. 
Pomoc ta stanowi najbardziej 

bezpośrednie narzędzie wsparcia. 

Pomoc Koleżeńska

59

przyznanych zapomóg
jednorazowych lub okresowych

50

paczek świątecznych dla 
adwokatów-emerytów

22

przyznane zapomogi "covidowe"



Inne wydatki to koszty "Akcji Znicz", 
czy opłaty pocztowe 

na korespondencję wysyłaną przez 
Komisję do wnioskodawców 
w prowadzonych sprawach, 

Pomoc Koleżeńska
325.

089,69

wydatki Funduszu Wzajemnej
Pomocy Koleżeńskiej w 2021 r.

zapomogi
64.1%

dopłaty dla emerytów
26.8%

zapomogi pogrzebowe
5.5%

paczki świąteczne
2.8%

inne
0.7%



CZĘŚĆ XII

INTEGRACJA, KULTURA
I SPORT



Pomimo sytuacji epidemicznej, 
która istotnie ograniczyła realne 

możliwości organizacyjne, 
w zorganizowanych wydarzeniach 

wzięło udział przeszło 700 osób.
 

Dużym zainteresowaniem cieszą się 
także sekcje sportowe i dedykowane dla 

członków Izby zniżki na pakiety 
Medicover Sport.

Integracja

700+

osób wzięło udział 
w zorganizowanych 

wydarzeniach

9

zorganizowanych wydarzeń, 
w tym współorganizowanych

z Samorządem Aplikantów

150+

osób skorzystało ze zniżek w
ramach dedykowanego pakietu

Medicover Sport

4

działające sekcje sportowe



CZĘŚĆ XIII

HISTORIA I TRADYCJA



 Komisja Historii i Tradycji Adwokatury 
Warszawskiej podjęła również niezwykłą 

współpracę z  Żydowskim Instytutem 
Historycznym im. Emanuela 

Ringelbluma, która zaowocowała  
zaawansowanymi planami organizacji 

konferencji poświęconej losom 
adwokatów i aplikantów adwokackich 

w czasie okupacji.

Historia i Tradycja

454

średnia liczba odsłon online
każdego ze spotkań cyklu
"Adwokat przez wielkie A"

4

uroczystości, konferencje i inne
wydarzenia poświęcone historii

adwokatury warszawskiej

3

projekty tablic pamiątkowych
przygotowanych przez IPN,

poświęconych pamięci
warszawskich adwokatów



CZĘŚĆ XIV

KONTROLA DZIAŁALNOŚCI 
ORA



 Podsumowanie wyników 
poszczególnych kontroli 

znajduje się w sprawozdaniu.

Komisja Rewizyjna
4

dedykowane kontrole
przeprowadzone w roku 2021

zwalnianie członków Izby Adwokackiej w Warszawie 
od obowiązku uiszczania składki

wydatkowanie środków finansowych na pomoc członkom
Izby Adwokackiej w Warszawie, w związku z COVID-19, 
w okresie od marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., 
przy udziale Komisji Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej

zbycie przez Izbę Adwokacką w Warszawie lokalu 
w kamienicy przy ul. Grochowskiej

analiza treści umów cywilnoprawnych zawieranych przez
Izbę Adwokacką w Warszawie w latach 2020 - 2021

Przedmiot kontroli



CZĘŚĆ XV

WYKONANIE 
BUDŻETU IZBY



Podsumowanie i wynik



Łączna liczba użytkowników

14.378.429,14 PLN

WPŁYWY

Wynik

13.034.457,15 PLN

WYDATKI

1.343.971,99 PLN

WYNIK



Wpływy



Nieopisana na wykresie kategoria 
innych wpływów (1%), obejmuje 

następujące pozycje:
 

- zwroty kosztów postępowania 
dyscyplinarnego;

- odsetki bankowe na rachunkach;
- przychody z windykacji kosztów 

sądowych, dochodzeń należności.

Wpływy
14.378 
429,14

łączne wpływy do budżetu Izby 
w roku 2021 (PLN)

składki członkowskie
83.2%

MS - koszty egzaminów
13.1%

opłaty za wpis
1.6%

przychody z najmu
1.1%



Wydatki



Bliższe zestawienie wydatków 
w ramach najważniejszych kategorii 

zostało podsumowane 
na następnych slajdach.

Wydatki
13.034 
457,15

łączne wydatki z budżetu Izby 
w roku 2021 (PLN)

działalność samorządowa
33%

koszty administracyjne ORA
31.1%

odpis na NRA
17.3%

organizacja egzaminów
14.5%

koszty pokoi adwokackich
2.2%

pozostałe koszty
1.8%



Kategoria obejmuje wynagrodzenia 
pracowników i wszelkie koszty z nimi 

związane oraz koszty administracyjne 
biura ORA (czynsz najmu za lokal 

w Al. Ujazdowskich, media, 
opłaty pocztowe, stałe usługi, 

z których korzysta biuro, 
np. w zakresie RODO, 
usług bankowych etc.).

Koszty administracyjne
4.056. 
475,55

łączne wydatki administracyjne
w roku 2021 (PLN)

koszty osobowe i bezosobowe
60.6%

koszty administracyjne biura
26%

narzuty i świadczenia pracownicze
13.5%



Z uwagi na obostrzenia pandemiczne 
i zamknięcie pokoi adwokackich, koszty 

poniesione z tego tytułu były o wiele 
niższe niż ponoszone przed 2020 r.

Pokoje adwokackie
291

726,25

koszty utrzymania pokoi
adwokackich

w roku 2021 (PLN)

Solidarności
43.2%

Kocjana
18%

Marszałkowska
17.6%

Terespolska
17.1%

Wołomin
2.9%

Pruszków
1.1%



W ramach pozostałych kosztów 
mieszczą się m.in. wydatki:

 
- koszty zastępstw i likwidacji kancelarii;

- koszty Zgromadzenia Izby;
- koszty windykacji należności;

- usługi prawne (prowadzenie spraw 
sądowych w imieniu Izby);

- koszty ślubowania adwokackiego;
- koszty Biura Prasowego.

Działalność samorządowa
4.306.
828,88

łączne wydatki na działalność
samorządową z pominięciem

odpisu na NRA
w roku 2021 (PLN)

Rzecznik Dyscyplinarna
29.6%

Komisje i koła
24.4%

Sąd Dyscyplinarny
23%

Pozostałe koszty
21.9%

Komisja Rewizyjna
1.1%



Materiał opracowany przez Biuro Prasowe Okręgowej Rady
Adwokackiej w Warszawie w celach poglądowych 

i prezentacyjnych. Zawiera konieczne uproszczenia i obejmuje
wyłącznie wybrane informacje. 

 
Pełna treść sprawozdania z działalności organów Izby

Adwokackiej w Warszawie dostępna jest na stronie internetowej:
www.ora-warszawa.com.pl w postaci dokumentu tekstowego,

który stanowi wyłączną autentyczną treść sprawozdania. 

Warszawa, maj 2022

kontakt dla mediów: rzecznik.prasowy@ora-warszawa.com.pl


