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UCHWAŁA NR 29/2005
Naczelnej Rady Adwokackiej
z 8 października 2005 r.

w sprawie pobierania składek i opłat od osób ubiegających się o wpis na listę
adwokatów.

§ 1
Adwokatura jest zorganizowana na zasadach samorządu zawodowego określone-

go ustawą Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 26 maja 1982 r. Nr 16 poz. 124 z późn.
zm.). Ustawa zmieniająca ustawę Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 30 czerwca 2005 r.
Nr 163 poz. 1361) nie zniosła regulacji w zakresie pobierania składek i opłat od
członków korporacji oraz osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów. W za-
kresie naboru na listę aplikantów adwokackich nowelizacja szczegółowo określiła
sposób finansowania ponoszonych w związku z tym przez samorząd kosztów. Za-
pisy znowelizowanej ustawy nie wskazują natomiast źródeł finansowania ponoszo-
nych kosztów przy dokonywaniu wpisu na listę adwokatów. Zgodnie z art. 3 ust. 6
ustawy Prawo o adwokaturze nałożono na organy samorządu obowiązek sprawo-
wania zarządu majątkiem.

Wykonywanie ustawowego obowiązku wpisu na listę adwokatów wiąże się z
określonymi wydatkami i czynnościami administracyjnymi, na które budżet pań-
stwa nie przekazał samorządowi żadnych środków. W związku z powyższym Okrę-
gowe Rady Adwokackiej wykonując obowiązki dobrego gospodarza są obowiąza-
ne uzyskiwać niezbędne środki na pokrycie tych wydatków. Brak jest podstawy
prawnej by koszty te nie obciążały osób ubiegających się o wpis na listę adwoka-
tów.

Naczelna Rada Adwokacka zaleca Okręgowym Radom Adwokackim ustalanie

przygotował zespół pod przewodnictwem adw. Joanny Agackiej-Indeckiej.
Uchwała została opublikowana w poprzednim numerze „Palestry” (nr 7–8/2005,
s. 318–320).

W dniu 8 października odbyło się kolejne Nadzwyczajne Posiedzenie NRA. Pod-
jęto 3 uchwały: nr 27/2005 w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o
zbadanie zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy z 30 czerwca
2005 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw; nr 28/
2005 w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z
Konstytucją RP ustawy z 16 listopada 2000 r. z późn. zm., o tzw. praniu brudnych
pieniędzy oraz: uchwałę nr 29/2005 w sprawie pobierania opłat od osób ubiegają-
cych się o wpis na listę adwokatów; tę uchwałę publikujemy poniżej.

Andrzej Bąkowski
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opłat związanych z dokonywaniem wpisów w wysokości kosztów rzeczywiście po-
niesionych, jednocześnie uważa, że nie ma przeszkód do pobierania opłaty zry-
czałtowanej. Zdaniem Naczelnej Rady Adwokackiej wysokość tych kosztów nie
może przekraczać równowartości miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za
pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1679 oraz Dz.U. z 2004 r. Nr 240
poz. 2407).

§ 2
Samorząd adwokacki ma uregulowany sposób pobierania składek samorządo-

wych od swoich członków. Osoba wpisana na listę adwokatów jest obowiązana
uiszczać składki samorządowe. Samorząd zgromadził majątek korporacyjny i każdy
jego członek jest uprawniony do szeregu świadczeń oraz do korzystania z majątku
utworzonego przez poprzednie pokolenia. Nakłada to na organy samorządu obo-
wiązek odpowiedniego gospodarowania i rozporządzania majątkiem. Adwokatura
nie korzysta z żadnych form wsparcia publicznego, dotacji, funduszy przekazywa-
nych przez Skarb Państwa. Z tych powodów jest zrozumiałe, że osoba uzyskująca
dostęp do majątku oraz świadczeń oferowanych przez samorząd winna partycypo-
wać w kosztach jego uzyskania, utrzymania, gospodarowania i zarządzania.

Naczelna Rada Adwokacka dopuszcza i dopuszczała od lat w związku z tym
możliwość uchwalania jednorazowych składek nakładanych na członków korpora-
cji w związku z przystąpieniem do majątku i świadczeń przysługujących członkom
korporacji.

Naczelna Rada Adwokacka wyraża pogląd, że zasady ustalania składki winny
być racjonalne i wyważone. Jednocześnie zaleca, aby powyższe kwoty niezależnie
od faktycznej wysokości nie przekraczały sześciokrotnego miesięcznego wynagro-
dzenia, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1679 oraz Dz.U. z 2004 r. Nr 240
poz. 2407).

Z PRAC PREZYDIUM
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

Na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 5 lipca 2005 r. zaproszona kierowniczka
Domu Pracy Twórczej Adwokatury w Grzegorzewicach zapoznała zebranych
członków Prezydium z ogólną kondycją tej placówki. Dom wymaga poważnych
remontów, aby skłonić ewentualnych gości, bardziej wymagające osoby spoza krę-
gu adwokackiego, do korzystania z usług i świadczeń domu.


