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–  zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz 
ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej 
przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. 

Stwierdzili, że wskazują one na to, iż „beneficjentem” kłopotów budżetowych Skarbu 
Państwa ma się stać Adwokatura, gdyż projekty wprowadzające ryczałtowe stawki mają 
na celu obniżenie kosztów budżetowych. 

W związku z powyższym podjęta została uchwała nr 86/2012, opiniująca nega-
tywnie „oba te projekty, z wyjątkiem postanowień dotyczących dostosowania nazwy 
«Sądu okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów» do 
obecnej nomenklatury, którą to zmianę naczelna rada Adwokacka opiniuje pozy-
tywnie”.

Adwokat Sławomir ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji rewizyjnej, podniósł, 
że realizację uchwał ostatniego Krajowego zjazdu Adwokatury należy oceniać bardzo 
pozytywnie. zauważył, że nie zostało jeszcze zrealizowane zobowiązanie pomocy ko-
legom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i emerytom. 

Adwokat rajmund Żuk podniósł, że w prasie pojawiają się, oprócz bardzo dobrych, 
zupełnie niefortunne wypowiedzi adwokatów, psujące wizerunek Adwokatury. Prezes 
A. zwara przypomniał, że na kolejnym posiedzeniu plenarnym podjęte zostaną propo-
zycje bardziej zdecydowanych poczynań przeciwko nieprzemyślanym wystąpieniom 
medialnym niektórych adwokatów. 

Adwokat S. Kłys i adw. J. Kuklewicz wyrazili zadowolenie z wielu inicjatyw kultu-
ralnych, inicjowanych przez Adwokaturę. Adwokat J. zięba stwierdził, że symbole i hi-
storia zawsze odgrywały istotną rolę i wyróżniały Adwokaturę na tle innych środowisk 
prawniczych i zawodowych.

 Andrzej Bąkowski

z posiedzeń Prezydium
naczelnej rady adwokackiej

i. PoSiEDzEniE PrEzyDiuM nrA  
z 16 PAŹDziErniKA 2012 r.
Po wstępnych formalnościach Prezydium nrA w głosowaniu tajnym podjęło uchwa-

ły merytoryczne w sprawach osobowych.
Sekretarz nrA adw. K. boszko złożył szczegółową informację z prac izb adwokackich 

w: Łodzi, Płocku, Poznaniu, Szczecinie, Wałbrzychu. następnie zreferował uchwały 
zgromadzenia izby w rzeszowie, a w szczególności jedną z nich – apelującą do nrA 
o podjęcie inicjatywy w sprawie skrócenia praktyk aplikantów adwokackich w sądach 
i prokuraturach.

Wiceprezes adw. J. Trela poinformował o posiedzeniu rady Ministrów w dniu 9 paź-
dziernika 2012 r., na którym omawiano m.in. sprawę dotyczącą przyznania radcom 
prawnym uprawnień obron w sprawach karnych. 

Adwokat M. Gruszecka zaproponowała, aby w rozporządzeniu Ministra Sprawied-
liwości znalazł się zapis, że na sali sądowej miejsce dla aplikanta adwokackiego znaj-
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duje się przy patronie. Adwokat K. boszko stwierdził, że niestety niektórzy sędziowie 
kwestionują ten postulat. 

Powołano zespół adwokatów (M. Gruszecka, A. Malicki i A. Siemiński) do przedsta-
wienia ewentualnych propozycji zmian w regulaminie sądowym, który ma wyjaśnić 
kwestie sporne oraz przedstawić zredagowany projekt regulaminu sądowego do roz-
patrzenia Prezydium nrA.

Prezes adw. A. zwara wskazał, że sprawa funduszu inwestycyjno-remontowego 
(FirA) powinna być rozwiązana na posiedzeniu nrA w drodze głosowania. 

Adwokat K. boszko odniósł się do uchwały nrA z 22 września 2012 r., ustalającej 
parytet osobowy na Krajowy zjazd Adwokatury (w związku z pismem adw. Katarzy-
ny bilewskiej kwestionującej ustalony parytet). Adwokat K. boszko poinformował, że 
opracuje odpowiednią analizę tej problematyki.

Prezydium nrA delegowało na konferencje międzynarodowe w Liège, Strasburgu 
i Madrycie adwokatów Macieja Łaszczuka, Grzegorza Majewskiego i dr Monikę Strus-
-Wołos.

Prezes nrA A. zwara spotkał się z aplikantami adwokackimi izby warszawskiej. 
omawiano sprawę używania komputerów podczas egzaminu aplikanckiego. Prezes 
nrA poprosił dr adw. Agnieszkę zemkę-Górecką o zorganizowanie specjalnych szkoleń 
dla aplikantów, którzy będą zdawali egzaminy w 2013 r. 

Prezes nrA poinformował, że projekt ustawy Prawo o adwokaturze został przeka-
zany Ministrowi Sprawiedliwości wraz z prośbą o spotkanie, na którym przedstawiciele 
Adwokatury zaprezentują proponowane w nim rozwiązania. 

Prezes adw. A. zwara powitał zaproszonych na posiedzenie adwokatów Magda-
lenę Fertak, Justynę Mazur, Wojciecha Mądrzyckiego oraz Michała Synoradzkiego, 
uczestników misji obserwacyjnej wyborów w Gruzji. Adwokat dr M. Strus-Wołos na 
prośbę prezesa nrA przedstawiła charakter misji i jej przebieg. Delegacja adwoka-
cka udzieliła dziesiątek wywiadów, spotkała się z gruzińską Adwokaturą, politykami, 
a także z Polonią gruzińską, której przekazane zostały dary od Adwokatury Polskiej 
(laptopy i audiobooki, zabawki, książki, lekarstwa i przybory szkolne). Misja polskich 
adwokatów odbiła się szerokim echem w mediach gruzińskich (szerzej: „Palestra” 2012, 
nr 11–12, s. 286–288). Prezes nrA podkreślił, że wyjazd adwokatów na misję obserwa-
cyjną wyborów w Gruzji to prestiżowy i merytoryczny sukces Adwokatury Polskiej. 
Polska Adwokatura jest dumna ze swoich kolegów, którzy podjęli się tego zadania. 

ii. PoSiEDzEniE PrEzyDiuM nrA 
z 30 PAŹDziErniKA 2012 r. 
Początkowo posiedzenie nrA prowadził wiceprezes nrA adw. Jacek Trela. Pierwsza 

zabrała głos adw. Anisa Gnacikowska, sekretarz prawniczy Prezydium, referując sprawę 
osoby, która będąc prokuratorem, wpisana została na listę adwokatów. 

Prezydium nrA upoważniło adw. A. Gnacikowską do podjęcia działań w celu orga-
nizacji konferencji poświęconej procedurom administracyjnym, w której braliby udział 
również sędziowie sądów administracyjnych. 

Adwokat K. boszko przedstawił sprawozdania z prac orA w: bielsku-białej, Kato-
wicach, opolu, Toruniu, Wrocławiu, zielonej Górze. Poruszył też temat parytetu oso-
bowego delegatów na Krajowy zjazd Adwokatury. 
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Prezydium nrA powołało w skład Komisji Komunikacji Społecznej nrA adw. Mie-
czysława rosatiego, następnie zdecydowało, że spotkanie noworoczne Adwokatury 
odbędzie się 10 stycznia 2013 r. w Klubie Polskiej rady biznesu. 

Prezes nrA adw. A. zwara omówił przebieg konferencji aplikantów adwokackich 
(w dniach 19–20 października 2012 r. w Toruniu) oraz zgromadzenia izby Adwokackiej 
w Toruniu z okazji otwarcia nowej siedziby. Poinformował też, że 20 października 2012 r. 
uczestniczył w uroczystej gali wręczenia nagrody im. prof. zbigniewa hołdy. Laureatką 
została dziennikarka „Gazety Wyborczej” Ewa Milewicz. 

Adwokat dr M. Strus-Wołos poinformowała, że w dniach 25–26 października 2012 r. 
uczestniczyła w Vi Europejskim Forum Pro bono. Doroczna Europejska nagroda Pro 
bono przypadła Filipowi czernickiemu (Polska). W przyszłym roku Forum Pro bono 
odbędzie się Warszawie. 

Prezydium nrA powołało w skład Komisji parlamentarnej nrA adw. dr. Michała 
Jackowskiego. 

Adwokat M. Gruszecka przypomniała, że 16 listopada 2012 r. we Wrocławiu odbędzie 
się konferencja „Adwokat w demokratycznym państwie prawa”. 

Adwokat M. Gruszecka podziękowała adw. Katarzynie Przyłuskiej-ciszewskiej za 
organizację szkolenia mediacyjnego, a adw. dr Małgorzacie Kożuch za prowadzenie tego 
szkolenia wspólnie m.in. z sędziami z Wielkiej brytanii. Podziękowała też za organizację 
szkolenia adw. Katarzynie ząbkiewicz. 

Prezydium omówiło problem legitymacji dla prawników zagranicznych oraz adwo-
katów niewykonujących zawodu.

iii. PoSiEDzEniE PrEzyDiuM nrA  
z 16 LiSToPADA 2012 r.
Sekretarz nrA adw. K. boszko zreferował problematykę działalności orA w: bia-

łymstoku, bydgoszczy (3 protokoły), częstochowie (2 protokoły), Gdańsku, Katowicach, 
Kielcach (3 protokoły), Lublinie, Łodzi, olsztynie, Płocku, Poznaniu, rzeszowie, Szcze-
cinie, Toruniu, Warszawie (2 protokoły).

Prezydium nrA podjęło uchwałę uchylającą uchwałę orA w Łodzi z 28 sierpnia 
2012 r. (uchwała nr 93/2012). 

Prezydium nrA zdecydowało o poparciu propozycji Koła Seniorów orA w War-
szawie oraz wsparciu wysiłków zmierzających do opracowania i wydania publikacji 
poświęconej historii Adwokatury warszawskiej w XX wieku. 

Prezydium podjęło decyzję o wydatkach na cele: kulturalne, sportowe, diety za kon-
kurs krasomówczy. 

Prezydium podjęło uchwałę o przyznaniu odznaczenia „Adwokatura zasłużonym” 
adw. Wojciechowi Mądrzyckiemu (uchwała nr 94/2012). 

iV. PoSiEDzEniE PrEzyDiuM nrA  
z  27 LiSToPADA 2012 r.
Prezes nrA adw. A. zwara poinformował, że zwrócił się do przewodniczących 

wszystkich komisji działających przy nrA, do dyrektora obA oraz prezes centrum Me-
diacyjnego przy nrA o przygotowanie planów pracy na 2013 r. wraz z harmonogramem 
oraz preliminarzem budżetowym poszczególnych projektów. 
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Prezes nrA następnie poinformował, że na jego ręce wpłynął wniosek o archwi-
zację akt osobowych adwokatów. Problemem tym zajmie się adw. prof. Piotr Kru-
szyński. 

Prezydium powołało adw. Katarzynę czyżewską w skład Komisji ds. zagranicznych, 
a adw. Michała Jackowskiego w skład Komisji ds. Postępowań Konstytucyjnych. 

W roku 2013 odrodzona Adwokatura Polska będzie obchodziła jubileusz 95-lecia. 
Adwokat czesław Jaworski będzie przewodniczył Komitetowi honorowemu obcho-
dów. Prezes nrA adw. A. zwara zaproponował, aby działania związane z obchodami 
jubileuszowymi koordynowała Komisja ds. Wizerunku zewnętrznego Adwokatury 
i Działalności Pro bono pod przewodnictwem ad w. dr Moniki Strus-Wołos. 

Prezydium nrA podjęło uchwałę nr 95/2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
do reprezentowania nrA w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym (w spra-
wie sygn. K 37/12).

na międzynarodową Konferencję pt. „Freedom of the Legal Profession throughout 
the history”, która odbędzie się w bratysławie w dniach 29–30 listopada 2012 r., dele-
gowano dr. Adama redzika. 

Prezes nrA adw. A. zwara poinformował, że adw. dr Agnieszka zemke-Górecka 
wystosowała do ministra sprawiedliwości pismo z wnioskiem o podwyższenie opłaty 
rocznej na szkolenie aplikantów adwokackich. Adwokat M. zemke-Górecka rekomen-
dowała pismo w sprawie opłat aplikanckich. 

omawiano sprawę budowy nowej siedziby izby lubelskiej (przy ul. Żwirki i Wigury). 
Prezydium powierzyło koordynację tej sprawy adw. Krzysztofowi Komorowskiemu.

Prezes nrA adw. A. zwara poinformował, że uczestniczył w konferencji „Wybrane 
problemy zawodowe środowisk prawniczych”, zorganizowanej przez okręgową izbę 
radców Prawnych w Warszawie.

Prezes nrA adw. A. zwara podziękował prof. Michałowi Kuleszy oraz adw. czesławo-
wi Jaworskiemu, którzy podczas prac Komitetu Stałego (nrA, nrL, KrrP) postulowali 
o umieszczenie w Konstytucji rP regulacji dotyczącej samorządów zawodowych. 

Prezes nrA przypomniał, że przez ostatnie dwa lata Adwokatura organizowała 
konferencje poświęcone tematyce ochrony praw człowieka. Poinformował następnie, 
że zabrał głos w sprawie relacji między adwokatami a radcami prawnymi. Wskazał, 
że połączenia tych dwóch zawodów nie będzie, gdyż obie grupy są potrzebne na 
rynku pomocy prawnej. oba samorządy mają inną strukturę zawodową – adwokaci 
są w pełni niezależni, a zawód radcy prawnego ma dualny charakter. Poruszył też 
kwestię uprawnień obron karnych dla radców prawnych. Wskazał, że radcowie nie 
powinni postrzegać tej dyskusji w kontekście „kto ma więcej”, tylko w kontekście 
interesu państwa. 

Wiceprezes adw. J. Trela złożył informację z posiedzenia Komisji nadzwyczajnej ds. 
Deregulacji. Tzw. wysłuchanie w Sejmie rP na temat projektu ustawy o deregulacji 
odbędzie się ok. 10 stycznia 2013 r. 

Prezes nrA adw. A. zwara wyraził serdeczne słowa podziękowania adw. Andrzejowi 
Malickiemu za zorganizowanie posiedzenia plenarnego, adw. Janowi Kuklewiczowi 
– dziekanowi orA w Krakowie, adw. Stanisławowi Kłysowi oraz adw. Stanisławowi 
Estreichowi za zorganizowanie Dni Kultury Adwokatury Polskiej w Krakowie. 
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V. PoSiEDzEniE PrEzyDiuM nrA 
z 12 GruDniA 2012 r.
Adwokat K. Komorowski, zastępca sekretarza nrA, przedstawił w obszernej informa-

cji problematykę obrad orA w: białymstoku, bielsku-białej, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, 
olsztynie, opolu (2 protokoły), radomiu (2 protokoły), Siedlcach (2 protokoły), Toruniu, 
Wałbrzychu (2 protokoły), Wrocławiu, zielonej Górze. 

Sekretarz nrA adw. K. Komorowski zreferował tematykę zgromadzeń orA w: Wał-
brzychu, olsztynie, opolu, Toruniu i Siedlcach.

Prezydium omówiło sprawę projektu objęcia opieką samorządową adwokatów znaj-
dujących się w trudnej sytuacji osobistej i materialnej, a także adwokatów emerytów 
(szerzej: uchwała Krajowego zjazdu Adwokatury). Prezes nrA A. zwara przypomniał, 
że opracowanie tego zagadnienia zostało zlecone ośrodkowi badawczemu Adwokatury. 
zaproponował, aby z ramienia Prezydium w pracę nad tym projektem zaangażował się 
adw. Andrzej bąkowski. Wiceprezes adw. J. Trela poinformował, że skompletowaniem 
takiego zespołu zajmie się obA.

Poruszono wiele kwestii finansowych, m.in. kosztów wydania płyt z kazaniami oraz 
wykładami abp. Józefa Życińskiego (propozycja przedstawiona przez adw. S. Kłysa). 

 Andrzej Bąkowski 


