
Uchwała nr 1 

Okręgowej  Rady Adwokackiej w Katowicach 

w sprawie rekomendacji wysokości składki rocznej na pokrycie potrzeb Izby w roku 2023 

podjęta w trybie obiegowym w dniu 15 września 2022 r. 

 

1. na zasadzie art. 44 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze, Okręgowa Rada Adwokacka w 

Katowicach rekomenduje Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Katowicach zwołanym na 

dzień 15 października 2022 r. ustalenie wysokości składki rocznej dla Adwokatów 

wykonujących zawód w Izbie Adwokackiej w Katowicach w roku 2023 - w kwocie 147 zł 

miesięcznie;  
2. odpis uchwały podać do wiadomości adwokatów wykonujących zawód w Izbie Adwokackiej w 

Katowicach w sposób zwyczajowo przyjęty w Izbie, w tym poprzez zamieszczenie treści uchwały 

na stronie internetowej Izby oraz przesłanie treści uchwały na adresy poczty elektronicznej 

Adwokatów; 

3. odpis uchwały doręczyć Naczelnej Radzie Adwokackiej i Ministrowi Sprawiedliwości. 

 

 

Uzasadnienie 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach w głosowaniu przeprowadzonym w trybie 

obiegowym w dniu 15 września 2022 r., przyjęła projekt rekomendacji ustaleń wysokości składki 

samorządowej obowiązkowej dla Adwokatów wykonujących zawód w roku 2023 w kwocie 147 zł. 

  

Rada, jako kolegialny reprezentant Adwokatów prowadzących działalność adwokacką w Izbie 

Adwokackiej w Katowicach, po dokonaniu szczegółowej analizy sytuacji finansowej samorządu 

adwokackiego oraz mając na względzie wyniki głosowania w sprawie ustalenia wysokości składki 

rocznej przeprowadzonego na Zgromadzeniu Izby w dniu 16 maja 2022r., postanowiła wyłączyć z 

planów budżetowych, finansowanych z bieżących wpływów, koszty remontów i inwestycji, w tym 

zakresie termomodernizacji, a także koszty związane z organizacją obchodów święta 100-lecia Izby 

Adwokackiej w Katowicach. Wydatki te zostaną pokryte z oszczędności poczynionych przez Izbę 

Adwokacką w Katowicach w latach ubiegłych. 

 

W efekcie, ponownie przeprowadzona kalkulacja doprowadziła do obniżenia proponowanej 

pierwotnie wysokości składki do kwoty 147 złotych. Rekomendowana wysokość świadczenia 

powinna pozwolić na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania samorządu adwokackiego, 

w tym również obowiązkowych świadczeń przekazywanych na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej 

z bieżących wpływów.  

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach stoi na stanowisku, iż wysokość składki 

adwokackiej powinna pokrywać wydatki związane z bieżącą działalnością Izby, bez generowania w 

roku obrachunkowym strat. Podkreślić należy, że proponowana wysokość składki mieści się w 

dolnych granicach składki obowiązkowej płaconej przez Adwokatów wykonujących zawód w Polsce 

i uwzględnia trudne realia wykonywania zawodu adwokata.  

 

W czasie pandemii COVID-19 w wielu Izbach obniżano wysokość składek. Z tych powodów, 

w Izbie Adwokackiej w Katowicach obniżono składkę dla Adwokatów wykonujących zawód z kwoty 

170 zł do kwoty 120 zł. Od tego czasu znacząco wzrosły koszty bieżącej działalności i koszty 

utrzymania Izby, w tym koszty dostaw energii elektrycznej, dostaw gazu, koszty administracyjne, 

koszty związane z obsługą spraw z urzędu i kuratel. Jednocześnie, Naczelna Rada Adwokacka 

podniosła składkę pobieraną od każdego członka Izby, z przeznaczeniem na projekty informatyczne 

dedykowane adwokatom. Z tych przyczyn spadła realna wartość składki pobieranej                                                

w dotychczasowej wysokości. 



 

Rekomendowana w niniejszej uchwale wysokość świadczenia uwzględnia aktualny wskaźnik 

inflacji publikowany przez Prezesa GUS oraz widoczny dla każdego znaczący wzrost cen i usług, 

który dotyka także kosztów działalności Izby.  

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach wyraża przekonanie, że przedstawiona propozycja 

uchwały znajdzie poparcie Adwokatów, mając na względzie dbałość o funkcjonowanie Samorządu 

oraz fakt ponoszenia przez Członków Izby innych wysokich obciążeń fiskalnych oraz bieżących, 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym w trybie obiegowym, stosowanym na podstawie art. 

14 hb ust. 1 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych. 

W głosowaniu jawnym oddano 13 głosów, w tym wszystkie głosy „za”. 


