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WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 w zw. z art. 4 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z 06.09.2001 r. o

dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, wnoszę o udostępnienie informacji

publicznej i odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Prezes Najwyższej Izby Kontroli posiada dane o wysokościach diet, wynagrodzenia za

konsultacje, za prowadzenie wykładów i inne świadczeń wypłacanych na rzecz członków

samorządu adwokackiego z budżetu samorządu adwokackiego – Izby Adwokackiej w

Warszawie.

2. Czy Prezes Najwyższej Izby Kontroli posiada informację o tym, że świadczenia opisane w

punkcie 1 nie podlegały opodatkowaniu i obciążeniu składkami ZUS.

Na podstawie art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy proszę, by odpowiedź na powyższe pytania została mi

przesłana w formie pisemnej na adres jak w nagłówku oraz na adres mailowy lb1957@o2.pl
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Niniejszy wniosek i zawarte w nim pytania wynikają z faktu braku reakcji Ministra Sprawiedliwości

nadzorującego samorząd adwokacki na fakt, że działacze samorządowi Izby Adwokackiej w

Warszawie otrzymują z jej budżetu świadczenia, które w skali roku mogą osiągać nawet 20 mln zł.

Świadczenia te nie podlegają opodatkowaniu, jak i obciążeniu składkami ZUS, z czym wiążą się

ogromne straty dla budżetu Państwa. Biorąc pod uwagę okres trwania procederu wypłacania członkom

samorządu adwokackiego Izby Adwokackiej w Warszawie szeregu świadczeń, które od co najmniej 10

lat nie podlegały obciążeniom podatkowym, w tym podatkiem VAT, ani obciążeniom składkami ZUS,

straty Skarbu Państwa  mogą sięgać nawet wysokości kilkudziesięciu milionów złotych.

Niniejsze pismo należy traktować także jako zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw, w

tym karnoskarbowych, na szkodę Skarbu Państwa.
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