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Uchwała nr 19/2014 

Naczelnej Rady Adwokackiej 

z dnia 22 listopada 2014 r. 

 

 

 Na podstawie art. 58 ust. 5 prawa o adwokaturze oraz w wykonaniu Uchwały 

„Tradycja i Nowoczesność” z dnia 23.11.2013 r. Krajowego Zjazdu Adwokatury, 

zobowiązującej Naczelną Radę Adwokacką do ustalenia jednolitych zasad przyznawania 

diet członkom organów Adwokatury oraz organów Izb Adwokackich, postanawia się co 

następuje: 

 

1. Naczelna Rada Adwokacka ustala, że jednolita stawka bazowa diety za sprawowanie 

funkcji przez członków organów Adwokatury oraz dla członków organów Izb 

Adwokackich (diety funkcyjnej) wynosi 500 złotych. 

2. Okręgowe rady adwokackie, mając na względzie ilość obowiązków i nakład pracy danego 

członka organu potrzebny do należytego wykonywania obowiązków samorządowych oraz 

możliwości finansowe izb adwokackich, mogą podjąć uchwałę, w której określą 

wysokość diet dla członków organu Izby za sprawowanie funkcji, poprzez ustalenie 

odpowiedniego mnożnika jednolitej stawki bazowej określonej w pkt. 1 niniejszej 

Uchwały w skali miesiąca. Suma uchwalonych diet w skali roku stanowi pozycję 

preliminarza budżetowego na następny rok. 

3. Diety dla członków organów Izb Adwokackich są zatwierdzane przez Zgromadzenie Izby 

Adwokackiej przez przyjęcie budżetu.  

4. W uzasadnionych przypadkach, Okręgowa Rada Adwokacka może zmienić wysokość 

mnożnika dotyczącego diety członka organu Izby Adwokackiej na czas nie dłuższy niż do 

czasu następnego zwyczajnego Zgromadzenia Izby.  

5. Członek ORA nie bierze udziału w głosowaniu w przedmiocie diety dotyczącej jego 

osoby. 

6. Diety dla członków Organów Adwokatury określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod 

uwagę ilość obowiązków i nakład pracy danego członka organu potrzebny do należytego 

wykonywania obowiązków samorządowych oraz możliwości finansowe Naczelnej Rady 

Adwokackiej, poprzez ustalenie odpowiedniego mnożnika jednolitej stawki bazowej 

określonej w pkt. 1 niniejszej Uchwały. 
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7. Diety wizytatorów oraz diety członków sądów dyscyplinarnych, diety arbitrów Sądu 

Polubownego Adwokatury Polskiej i diety mediatorów Centrum Mediacyjnego przy NRA 

regulują odrębne przepisy. 

8. Uchwały nie stosuje się do ustalania zasad wynagradzania wykładowców w ramach 

szkolenia aplikantów adwokackich oraz w ramach szkolenia zawodowego. 

9. W terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku właściwe organy Izb Adwokackich dostosują 

dotychczasowe zasady przyznawania diet osobom pełniącym funkcje samorządowe do 

treści niniejszej Uchwały. 

10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała NRA  

nr 25/2008. 

 

 

Prezes 

Naczelnej Rady Adwokackiej 

 (Andrzej Zwara) 

Adw. Andrzej Zwara 

 


