
 
 

Pkt 12 poz. 1 
 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie 
w składzie: 

 
1. Adw. Paweł Rybiński                 Dziekan 
2. Adw. Zbigniew Banaszczyk 
3. Adw. Włodzimierz Barański 
4. Adw. Katarzyna Bilewska 
5. Adw. Łukasz Chojniak 
6. Adw. Anna Czepkowska-Rutkowska 
7. Adw. Magdalena Czernicka-Baszuk 
8. Adw. Waldemar Gujski 
9. Adw. Jakub Jacyna 

10. Adw. Aleksander Krysztofowicz 
11. Adw. Andrzej Lagut 
12. Adw. Ewa Milewska-Celińska 
13. Adw. Andrzej Orliński 
14. Adw. Mikołaj Pietrzak 
15. Adw. Dominika Stępińska-Duch 

 
na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2014 r. na podstawie art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1 i 2 
Prawa o adwokaturze oraz §2 Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad 
adwokackich 
 

w głosowaniu (14 głosów ZA 1 głos PRZECIW) podjęła następującą uchwałę 
 

UCHWAŁA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE  
Z DNIA 25 CZERWCA 2014 r. 

 
1. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, po dokonaniu oceny treści i skutków 

przyjętej w dniu 16 czerwca 2014 r. podczas Zgromadzenia Izby uchwały 
finansowej (budżetu na rok 2014) stwierdza, że z powodu wewnętrznych 
sprzeczności, błędów rachunkowych oraz błędów redakcyjnych mogących 
skutkować naruszeniem prawa nie jest możliwe wykonanie przedmiotowej 
uchwały w jej obecnym brzmieniu. 

 
2. W związku z powyższym, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie uznaje za 

konieczne zwołanie, na mocy odrębnej uchwały, Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Izby Adwokackiej w Warszawie między innymi w celu przeprowadzenia dyskusji 
oraz przyjęcia prawidłowej pod kątem formalnoprawnym oraz zgodnej z 
zasadami budżetowymi, uchwały finansowej (budżetu) na rok 2014. 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie powinno odbyć się 
do dnia 15 października 2014 r. 

 
3. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie uznaje za konieczne działania w celu 

sukcesywnego i znaczącego obniżenia wysokości składek samorządowych oraz 
podejmuje te działania. Przy tym niezbędne jest jednoczesne zagwarantowanie 
płynności finansowej Izby oraz realizacji zadań ustawowych i samorządowych, co 
jest zagrożone od dnia 1 lipca 2014 r. 



 
 

 
 

Uzasadnienie 
 
Okręgowa Rada Adwokacka wskazuje, że zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu organizacji 
i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich (tekst jednolity dostępny na stronach 
www.nra.pl) rada prowadzi działalność finansowo-gospodarczą w ramach budżetu 
uchwalonego przez zgromadzenie izby. Uchwalony wraz z uchwałą finansową 
preliminarz budżetowy stanowi upoważnienie do rozpoznania i przyjęcia wpływów 
oraz dokonania opisanych szczegółowo w tym preliminarzu wydatków. Należy 
jednocześnie zastrzec, że nie jest możliwe dokonywanie wykładni treści uchwały 
finansowej na podstawie intencji lub woli projektodawców, jeżeli wykładnia taka 
odbiega od wykładni literalnej. 
Treść przyjętej uchwały finansowej Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 16 czerwca 
2014 roku (dalej: „Uchwała”) nie pozwala na jednoznaczne ustalenie udzielonych przez 
Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie upoważnień do dokonania wydatków na 
działalność ustawową i samorządową prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką. 
 
Przyjęte w Uchwale wpływy nie pozwolą na pokrycie bieżących wydatków. Uchwała nie 
upoważnia jednocześnie do korzystania z rezerw finansowych, a wpływy ze składki 
ustalone na poziomie 120 zł w części (58 zł) muszą być przekazywane na rzecz 
Naczelnej Rady Adwokackiej. Tym samym, wysokość realnej składki, którą dysponować 
będzie Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, to 62 zł.  
 
W szczególności nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie wysokości wydatków, które 
Okręgowa Rada Adwokacka może zrealizować. Zgodnie z treścią Uchwały wydatki 
Okręgowej Rady Adwokackiej określone zostały na poziomie 11.082.800 zł. Po 
dokonaniu zsumowania poszczególnych pozycji preliminarza budżetowego 
uwzględniającego zmiany dokonane przez Uchwałę, suma ta jednak wynosi 10.693.900 
zł. Oznacza to, że nie jest możliwe zakwalifikowanie pozostałych 388.900 zł jako kwot 
wydatków. 
 
Dodatkowo, treść Uchwały nasuwa uzasadnione wątpliwości pod względem 
redakcyjnym. Zgodnie z literalnym brzmieniem punktu I.1.c) Uchwały dokonano 
usunięcia nie tylko poszczególnych pozycji w dziale "koszty działalności samorządowo-
środowiskowej" rozdziale I. "Wewnętrzna działalność samorządowo-środowiskowa", 
ale również cały ten rozdział. Cyt. „dział koszty działalności samorządowo 
środowiskowej, skreślone zostają pozycje I.3, I.5, I.6, I.7, I.8, I.9, I.10, I.11, I.12, I.13, I.15, 
I. Dodany jest pkt I.17 o następującej treści: dofinansowanie inicjatyw adwokackich 
300.000 zł”. 
 
Należy wskazać, że po oznaczeniu "I.15" znajduje się oznaczenie całego rozdziału "I.", 
Może to oznaczać wykreślenie wszystkich kosztów umieszczonych w tym rozdziale.  
 
Rozdział ten zawiera upoważnienie do wydatkowania środków pieniężnych na 
obligatoryjną działalność Okręgowej Rady Adwokackiej wynikającą wprost z ustawy z 
dnia 26 maja 1982 r. Prawo o Adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 z późn. zm., dalej: 
„PoA”) i z przepisów prawa samorządowego. W szczególności, zgodnie z wykładnią 
literalną Uchwały: 

http://www.nra.pl/


 
 

 skreślono pozycję „Zespół ds. wizytacji zespołów, kancelarii i spółek", tymczasem 
zadaniem ustawowym okręgowych rad adwokackich jest prowadzenie wizytacji 
kancelarii i spółek na podstawie art. 36 PoA. Wynagrodzenie wizytatorów jest 
przyznawane zgodnie z §. 11 Regulaminu w sprawie zakresu działania oraz zasad 
wynagradzania wizytatorów oraz na podstawie uchwały Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Warszawie z dnia 17 lutego 2010 roku, co czyni te wydatki 
obligatoryjnymi; 

 skreślono pozycję "Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego". Tymczasem 
zagwarantowanie bezpłatnego doskonalenia zawodowego w wymiarze 
zapewniającym wszystkim adwokatom Izby realizację obowiązku doskonalenia 
zawodowego jest obligatoryjnym zadaniem nałożonym na okręgowe rady 
adwokackie na podstawie §. 21 i §. 22 uchwały „O doskonaleniu zawodowym 
adwokatów". 

 
W powyższych dwóch punktach zachodzi zatem rozbieżność pomiędzy treścią Uchwały, 
a jej uzasadnieniem, które o nich wspomina. 
 
Posługiwanie się uzasadnieniem projektu Uchwały przy jej wykładni jest zabiegiem 
wątpliwym. Nie mamy tutaj bowiem do czynienia z wykładnią woli strony 
(projektodawcy) a z uchwałą podjętą przez 495 adwokatów uprawnionych do 
głosowania na Zgromadzeniu Izby. Ponadto należy wskazać, że samo uzasadnienie 
projektu Uchwały złożone do Prezydium Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie 
zawiera wewnętrzne sprzeczności. Na przykład przyjęto odmienne wartości wysokości 
składek w poszczególnych kategoriach składkowych w stosunku do samego projektu 
uchwały. Ponadto wyliczenia po stronie wpływów zawierają błędy rachunkowe, na 
przykład błąd w wyliczeniu wpływów ze składki adwokatów wykonujących zawód w 
pełnym wymiarze w okresie 1.06.2014 do 31.12.2014 (jest - 2.444.480 zł, winno być 
2.244.480 zł), co przekłada się na całkowitą różnicę w rozpoznanych wpływach w 
wysokości 199.945 zł. 
 
Uchwała w punkcie II. 3 ustala wysokość składki od osób wpisanych na listę prawników 
zagranicznych spoza Unii Europejskiej na kwotę 120 zł miesięcznie. Ustalenie to jest 
sprzeczne z prawem. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu 
przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U Nr 
126, poz. 1069 z późn. zm.) prawnik spoza Unii Europejskiej wpisany na listę 
adwokatów jest obowiązany uiszczać na rzecz okręgowej rady adwokackiej składkę w 
wysokości połowy składki członkowskiej obowiązującej adwokatów. Składka należna od 
prawników spoza Unii Europejskiej wpisanych na listę ORA w Warszawie powinna 
wynosić nie 120 zł lecz 60 zł. 
 
Na koniec należy wskazać, że Uchwała nie zatwierdziła preliminarza budżetowego 
szkolenia aplikantów adwokackich na rok 2014, a na rok 2013. Niezależnie od źródła 
takiego sformułowania (np. oczywista omyłka pisarska) zapis taki powoduje, że 
finansowanie szkolenia aplikantów adwokackich musi odbywać się w dalszym ciągu na 
podstawie prowizorium budżetowego określonego w §31 ust. 2 Regulaminu organizacji 
i funkcjonowania Okręgowych Rad Adwokackich. 
 
 
 



 
 

Skreślenie wydatków na komisje i koła oznacza w praktyce likwidację działalności 
samorządowej. Uchwała nie uwzględnia faktu, że wydatki na bieżące funkcjonowanie 
ORA musiały być dokonywane przez sześć miesięcy, zgodnie z §31 Regulaminu 
organizacji i funkcjonowania Okręgowych Rad Adwokackich, na podstawie poprzednio 
obowiązującej uchwały finansowej zakładającej składkę w wysokości 235 zł.  
 
Wskazane powyżej przykłady uniemożliwiają Okręgowej Radzie Adwokackiej w 
Warszawie wykonanie przyjętej Uchwały. Tym samym konieczne staje się zwołanie 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Izby między innymi w celu usunięcia wskazanych wyżej 
wad prawnych oraz rachunkowych. Z uwagi jednak na treść art. 41 ust. 2 PoA, który 
wymusza zwołanie takiego Nadzwyczajnego Zgromadzenia w terminie sześciu tygodni 
od dnia podjęcia uchwały, aby uniknąć konieczności wyznaczenia terminu 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia w okresie wakacyjnym, stosowna uchwała będzie 
podjęta przez Okręgową Radę Adwokacką w terminie późniejszym, tak aby 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Izby mogło odbyć się do dnia 15 października 2014 r. 
 
Jednocześnie Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie rozumie konieczność obniżania 
dotychczasowej wysokości składek samorządowych i takie też propozycje przedstawiała 
oraz nadal będzie przedstawiać. Zmniejszenie wysokości składki nie może jednak 
prowadzić do zachwiania płynności finansowej Izby w latach następnych i zaprzestania 
działalności samorządowej. 
 
 
 

Dziekan 
Izby Adwokackiej w Warszawie 

(Paweł Rybiński) 
        adw. Paweł Rybiński 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

 
1. Minister Sprawiedliwości 
2. Naczelna Rada Adwokacka 
3. Adwokaci i aplikanci adwokaccy Izby Adwokackiej w Warszawie 

 
 


