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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 22 września 2022r. 

 

 

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

w Katowicach rekomenduje Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu Izby Adwokackiej                            

w Katowicach zwołanemu na dzień 15 października 2022r. ustalenie wysokości składki 

rocznej dla Adwokatów: 

a) emerytów i rencistów wykonujących zawód w zespole adwokackim, kancelariach 

adwokackich lub w spółkach (cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej) w ograniczonym 

zakresie w związku z pobieraniem renty lub emerytury w kwocie 1.164,00 zł (słownie: jeden 

tysiąc sto sześćdziesiąt cztery złote) płatnej w ratach miesięcznych do ostatniego dnia każdego 

miesiąca kalendarzowego po 97,00 zł każda (słownie: dziewięćdziesiąt siedem złotych);  

b) wykonujących zawód w zespole adwokackim, w kancelarii adwokackiej w spółkach (cywilnej, 

jawnej, partnerskiej, komandytowej), emerytów i rencistów wykonujących zawód w zespole 

adwokackim, kancelariach adwokackich lub w spółkach (cywilnej, jawnej, partnerskiej, 

komandytowej) w ograniczonym zakresie w związku z pobieraniem renty lub emerytury przy 

jednoczesnym wykonywaniu zawodu w dodatkowym miejscu jego wykonywania 

(filia/oddział) w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) płatnej w ratach miesięcznych 

do ostatniego dnia każdego miesiąca po 25,00 zł każda (słownie: po dwadzieścia pięć złotych), 

niezależnie od składki podstawowej adwokata wykonującego zawód, przy czym wysokość 

składki za pierwszy miesiąc po otwarciu filii bądź oddziału wynosi 50,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt złotych) jednorazowo (w pierwszym roku zatem 325,00 zł rocznie). W przypadku 

wykonywania zawodu w więcej niż jednym dodatkowym miejscu jego wykonywania adwokat 

winien uiszczać odpowiednią wielokrotność wskazanych powyżej kwot; 

c) wykonujących zawód w zespole adwokackim, w kancelarii adwokackiej w spółkach (cywilnej, 

jawnej, partnerskiej, komandytowej), emerytów i rencistów wykonujących zawód w zespole 

adwokackim, kancelariach adwokackich lub w spółkach (cywilnej, jawnej, partnerskiej, 

komandytowej) w ograniczonym zakresie w związku z pobieraniem renty lub emerytury w 

przypadku wykonywania zawodu w kilku formach jednocześnie, co najmniej pod dwoma 

adresami w kwocie 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) płatnej w ratach miesięcznych do 

ostatniego dnia każdego miesiąca po 25,00 zł każda (słownie: po dwadzieścia pięć złotych), 

niezależnie od składki podstawowej adwokata wykonującego zawód, przy czym wysokość 

składki za pierwszy miesiąc po rozpoczęciu wykonywania zawodu wynosi 50,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt złotych) jednorazowo (w pierwszym roku zatem 325,00 zł rocznie). W przypadku 

wykonywania zawodu w więcej niż jednej formie jednocześnie pod więcej niż dwoma 

adresami adwokat winien uiszczać odpowiednią wielokrotność wskazanych powyżej kwot; 

d) nie wykonujących zawodu (w tym i dla radców prawnych) w wysokości 1.644,00 zł (słownie: 

jeden tysiąc sześćset czterdzieści cztery złote) płatnej w ratach miesięcznych do ostatniego 

dnia każdego miesiąca kalendarzowego po 137,00 zł każda (słownie: sto trzydzieści siedem 

złotych); 

 

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

w Katowicach rekomenduje Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu Izby Adwokackiej                            

w Katowicach zwołanemu na dzień 15 października 2022r. ustalenie wysokości składki 

rocznej dla Aplikantów Adwokackich w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) płatnej 

do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego. Składka należna jest od pierwszego dnia miesiąca, 

w których aplikant rozpoczął aplikację adwokacka do dnia złożenia ślubowania adwokackiego lub 

do dnia uprawomocnienia się uchwały o skreśleniu z listy aplikantów adwokackich; 
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3. na zasadzie art. 44 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze, Okręgowa Rada Adwokacka                                 

w Katowicach rekomenduje Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu Izby Adwokackiej                            

w Katowicach zwołanemu na dzień 15 października 2022r. obniżenie wysokości składki 

rocznej dla adwokatów kobiet przez okres dwunastu miesięcy następujących po dacie urodzenia 

dziecka oraz dla adwokatów mężczyzn przez okres sześciu miesięcy następujących po rozpoczęciu 

korzystania z urlopu ojcowskiego, o kwotę 1.080,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt 

złotych). Datę urodzenia dziecka oraz datę rozpoczęcia korzystania z urlopu ojcowskiego należy 

udokumentować; 

 

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

w Katowicach rekomenduje Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu Izby Adwokackiej                            

w Katowicach zwołanemu na dzień 15 października 2022r. zwolnienie od obowiązku uiszczania 

składki rocznej adwokatów emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu adwokata, a którzy w przeszłości 

byli członkami zespołów adwokackich bądź wykonywali zawód w formie: kancelarii adwokackiej w 

spółkach (cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej), emerytów i rencistów wykonujących 

zawód w zespole adwokackim, kancelariach adwokackich lub w spółkach (cywilnej, jawnej, 

partnerskiej, komandytowej) 

 

5. 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; 

 

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

 

 

Uzasadnienie 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach w głosowaniu przeprowadzonym w trybie 

obiegowym w dniu 19 września 2022r., przyjęła projekt uchwały rekomendującej wysokość składek 

korporacyjnych obowiązkowych w roku 2023 dla pozostałych grup adwokatów, poza adwokatami 

wykonującymi zawód. 

 

Rada, jako kolegialny reprezentant Adwokatów wpisanych na listę adwokatów prowadzoną 

przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach, po dokonaniu szczegółowej analizy sytuacji 

finansowej naszego samorządu oraz mając na względzie wyniki głosowania w sprawie ustalenia 

wysokości składek rocznych przeprowadzonego na Zgromadzeniu Izby w dniu 16 maja 2022r., 

postanowiła wyłączyć z planów budżetowych, finansowanych z bieżących wpływów, koszty 

remontów i inwestycji, w tym w 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 ustalenia wysokości składki 

rocznej dla adwokatów wykonujących zawód na kwotę do kwoty 1.764,00 złote (płatnej w ratach - 

miesięcznie po 147,00 zł). Rekomendacja wysokości tej składki została przyjęta uchwałą ORA w 

Katowicach z dnia 15 września 2022r. 

 W związku z powyższym, iż członkami Izby Adwokackiej w Katowicach pozostają również 

adwokaci o statusie zawodowym innym, niż adwokaci czynnie wykonujący zawód, oraz aplikanci 

adwokaccy, należało podjąć niniejsza uchwałę.  

 Rekomendowane w niniejszej uchwale kwoty z tytułu wysokości składek rocznych ustalone 

zostały proporcjonalnie do składki podstawowej – bazowej, jaką jest składka dla adwokatów 
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wykonujących zawód. Przyjęcie takiego sposobu wyliczenia pozostałych składek pozwala na 

zachowanie proporcji oraz równości pośród wszystkich członków Izby w zakresie przyczyniania się do 

pokrywania jej bieżących potrzeb o charakterze finansowym.  

 Podwyższeniem składki nie zostali objęci aplikanci adwokaccy z uwagi na fakt, iż rok rocznie 

ponoszą coraz większe opłaty z tytułu odbywania aplikacji adwokackiej, z których pokrywane są 

wszystkie koszty związane z ich szkoleniem i administrowaniem Referatem Aplikantów działającym 

przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.  

 

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 

170,00 zł do kwoty 120,00 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. Aktualnie od każdego adwokata wykonującego 

zawód w ramach Izby Adwokackiej w Katowicach z opłacanej składki kwota 35,00 zł miesięcznie 

przekazywana jest na konto Naczelnej Rady Adwokackiej, od adwokatów nie wykonujących zawodu  

- 30,00 zł , zaś od emerytów i rencistów wykonujących zawód w ograniczonym zakresie - w 

wysokości 15,00 zł.  Zatem na pokrycie potrzeb tutejszej Izby np. od adwokatów wykonujących 

zawód pozostaje kwota 112,00 zł (a nie kwota 147,00 zł stanowiąca całość rekomendowanej składki), 

zaś od adwokatów nie wykonujących zawodu 107,00 zł. 

 

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 15 głosów, w tym wszystkie głosy „za”. 


