
 

 

 

 

INFORMACJA 

w sprawie wysokości obowiązkowych składek samorządowych  

w 2022 r.  

 

 
 

 Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Rzeszowie z dnia 
3 września 2022 r. składki samorządowe wynoszą: 
 

 
1. 150 zł miesięcznie - od adwokata wykonującego zawód w zespole 

adwokackim, kancelarii adwokackiej, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej 
lub komandytowej, od prawników zagranicznych z UE. 
 

2. 75 zł miesięcznie - od prawników zagranicznych spoza UE. 
 

3. 120 zł miesięcznie - od adwokata emeryta i rencisty wykonującego zawód 
w zespole adwokackim, kancelarii adwokackiej lub spółkach wymienionych 
w pkt. 1, w ograniczonym zakresie, w związku z pobieraniem renty lub 
emerytury. 

 
Składka należna jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym adwokat pisemnie zawiadomił ORA o przyznaniu 
świadczenia emerytalno - rentowego.  

 
Wraz ze składką samorządową należy uiścić składkę  na ubezpieczenie 
OC adwokatów, której wysokość winna być zgodna z dokonanym 
wyborem wariantu ubezpieczenia podstawowego.  

 
 

4. 100 zł miesięcznie - od adwokata niewykonującego zawodu. 
 

Składki w tej wysokości zobowiązany jest wpłacać również adwokat 
zawieszony w czynnościach zawodowych przez okres zawieszenia.  

 
5. 7 zł miesięcznie - od adwokata-emeryta nie wykonującego zawodu, którego 

wyłącznym i jedynym źródłem dochodu jest świadczenie emerytalno-
rentowe. 
 

Składka należna jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym adwokat pisemnie zawiadomił ORA o zaprzestaniu 
wykonywania zawodu adwokata.  

 
6. 40 zł miesięcznie - od aplikantów adwokackich. 

 
Składka należna jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym aplikant 
rozpoczął aplikację do czasu prawomocności uchwały o wpisie na listę 
adwokatów 
 
 
 
 
 



Adwokaci, prawnicy zagraniczni i aplikanci adwokaccy, którzy zostali 
wpisani na listę adwokatów, prawników zagranicznych lub aplikantów 
adwokackich Izby Adwokackiej w Rzeszowie w związku z przeniesieniem siedziby 
– zobowiązani są do opłacenia składki od miesiąca, w którym zostali wpisani na 
listę, niezależnie od wystąpienia obowiązku wniesienia składki za ten okres w 
izbie, z której nastąpiło przeniesienie. 

 
Składka jest niepodzielna i obowiązuje do końca miesiąca w wysokości 

ustalonej na pierwszy dzień danego miesiąca. W przypadku zaistnienia 
przesłanek do zmniejszenia wysokości składki, nowa wysokość składki 
naliczana jest począwszy od następnego miesiąca po zawiadomieniu przez 
adwokata lub aplikanta adwokackiego Okręgowej Rady Adwokackiej 
w  Rzeszowie o okolicznościach uzasadniających opłacenie składki w tej 
wysokości. 
 
 

 


