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UCHWAŁA NR 70/2019
Naczelnej Rady Adwokackiej 

z dnia 21 września 2019 r.

Naczelna Rada Adwokacka, działając na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 
1982 r. – Prawo o adwokaturze, zwołuje Krajowy Zjazd Adwokatury w dniach 27–29 listopada 
2020 roku w Bydgoszczy.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

UCHWAŁA NR 63/2019
Naczelnej Rady Adwokackiej 

z dnia 20 września 2019 r.

Naczelna Rada Adwokacka, działając na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 
1982 r. – Prawo o adwokaturze, ustala parytet osobowy delegatów na Krajowy Zjazd Adwo-
katury w 2020 roku w wysokości 1 delegat na 75 adwokatów wpisanych na listę adwokatów 
w Izbie w dniu 1 stycznia 2020 roku.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

UCHWAŁA NR 98/2020
Naczelnej Rady Adwokackiej 

z dnia 22 września 2020 r.

Naczelna Rada Adwokacka, działając na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 
1982 r. – Prawo o adwokaturze, zmienia Uchwałę nr 70/2019 z dnia 21 września 2019 r. oraz 
Uchwałę nr 63/2019 z 20 września 2019 r. w ten sposób, że:
1. Zwołuje Krajowy Zjazd Adwokatury w dniach 19–21 marca 2021 roku w Bydgoszczy.
2.  Ustala, że parytet wyznaczony Uchwałą nr 63/2019 zachowuje moc także wówczas, gdy 

Krajowy Zjazd Adwokatury odbędzie się w 2021 roku.
3.  Ustala, że w przypadku, jeśli zaistnieją odpowiednie warunki sanitarno-epidemiczne, 

formalno-prawne, organizacyjne i techniczne do wyznaczenia innego terminu Krajowego 
Zjazdu Adwokatury, termin ustalony w pkt. 1 powyżej może ulec zmianie.C
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UZASADNIENIE

Wprowadzony na terenie całej Polski w marcu 2020 roku stan zagrożenia epidemicznego, 
a następnie stan epidemii i wynikające z nich ograniczenia prawne co do możliwości organizo-
wania zgromadzeń, jak również brak odpowiednich regulacji ustawowych i regulaminowych, 
uniemożliwiły do chwili obecnej zwołanie i odbycie w sposób bezpieczny i zgodny z prze-
pisami większości zgromadzeń Izb Adwokackich. Wynikającym z treści art. 55 ust. 1 prawa 
o adwokaturze warunkiem odbycia Krajowego Zjazdu Adwokatury jest wybór we wszyst-
kich Izbach Adwokackich delegatów. Nie jest to możliwe w terminie wyznaczonym Uchwałą 
nr 70/2019. Zważywszy na fakt, że przeprowadzenie Krajowego Zjazdu Adwokatury wymaga 
czynności organizacyjnych, konieczna jest zmiana Uchwały nr 70/2019 i określenie nowego 
terminu Krajowego Zjazdu Adwokatury. Zważywszy na fakt, że w niektórych Izbach rozpo-
częto procedurę wyboru delegatów wg parytetu określonego Uchwałą nr 63/2019 konieczne 
jest również zachowanie tego parytetu bez względu na zmianę terminu Krajowego Zjazdu 
Adwokatury.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela
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SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury,
Drogie Koleżanki i Koledzy

Przekazuję w Państwa ręce sprawozdanie organów Adwokatury, w którym ujęto najważniej-
sze działania podejmowane przez Naczelną Radę Adwokacką, jej Prezydium, poszczególne 
komisje i zespoły. Mijająca kadencja to czas intensywnej pracy wielu adwokatek i adwokatów, 
o której dowiecie się Państwo z lektury tej publikacji.

W związku ze zmianami ustawowymi, obecna kadencja władz Adwokatury była dłuższa o rok 
i trwała cztery lata. Wiele w tym czasie się wydarzyło. Byliśmy zaangażowani w obronę niezawi-
słości sędziowskiej, broniliśmy praworządności oraz przestrzegania praw i wolności obywatelskich 
w Polsce. Pracowaliśmy nad usprawnieniem codziennej pracy adwokatów zarówno na polu legisla-
cyjnym, jak i samorządowym. Pracowaliśmy nad wdrożeniem nowoczesnych metod edukacji apli-
kantów adwokackich. Uczciliśmy 100-lecie Adwokatury Polskiej. Aż wreszcie wiosną 2020 roku 
musieliśmy zmierzyć się z wyzwaniami, jakie przyniosła pandemia wywołana przez COVID-19.

Obronną ręką wyszliśmy z pomysłów resortu sprawiedliwości dotyczących zwalniania 
z tajemnicy zawodowej przez prokuratora. Skutecznie powstrzymaliśmy prace nad umożli-
wieniem prowadzenia aplikacji prawniczych przez uniwersytety. Dzięki staraniom Naczelnej 
Rady Adwokackiej nie została uchwalona propozycja obowiązkowego podawania przez adwo-
katów numeru PESEL ani karna opłata związana z nowelizacją przepisów procedury cywilnej. 
Wydłużono termin do wniesienia apelacji, a uprawnienia zawodowe adwokatów zostały po-
szerzone o możliwość występowania przed Prezesem Urzędu Patentowego RP i prowadzenia 
mediacji w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki naszym wysiłkom wpro-
wadzono prawo do bezpośredniego wnoszenia skarg do sądów administracyjnych, a sobota 
we wszystkich procedurach traktowana jest już jako dzień wolny. Dzięki NRA uzupełniono 
regulamin sądów powszechnych o zobowiązanie do informowania adwokatów o wakacjach 
sądowych. Podejmowaliśmy starania o zmianę stawek za pomoc prawną z urzędu, o uregulo-
wanie zasad wypłacania wynagrodzenia adwokatom w sprawach, w których świadczą pomoc 
prawną z urzędu, a także o zagwarantowanie kontaktu z adwokatem dla osób zatrzymanych. 
Aby odciążyć adwokatów, obniżyliśmy składki na Naczelną Radę Adwokacką. 

Przez całą kadencję pracowaliśmy nad kompleksową nowelizacją Zbioru Zasad Etyki Adwokac-
kiej i Godności Zawodu. Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę zmieniającą § 9 w zakresie 
łączenia zajęć z wykonywaniem zawodu adwokata. Jako Naczelna Rada Adwokacka przedkładamy 
Krajowemu Zjazdowi Adwokatury projekt dalszych zmian w Kodeksie Etyki, dotyczących tak new-
ralgicznych zagadnień, jak tajemnica adwokacka czy możliwość reklamowania usług adwokackich. 

Przeprowadziliśmy kilka kampanii wizerunkowych, z których największy zasięg i najlepszy 
odbiór miała kampania informacyjna w 2019 roku: „Adwokat w każdym przypadku”. Jej 
patronem został prof. Jerzy Bralczyk, ceniony językoznawca. C
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Usprawniliśmy szkolenia dla adwokatów i aplikantów adwokackich. Centrum Mediacji 
przy NRA to kuźnia adwokatów – mediatorów. Co roku przybywa dziesiątki nowych media-
torów. Obecnie na liście prowadzonej przez Centrum Mediacji wpisanych jest 600 adwokatów. 
W 2020 roku uruchomiliśmy program szkoleń w ramach Adwokackiej Akademii Przedsiębior-
czości. Cykliczne szkolenia online mają na celu doskonalić adwokatów w umiejętnościach 
biznesowych i cieszą się uznaniem uczestników.

Wspólnie z Krajową Radą Radców Prawnych i Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iusti-
tia” zorganizowaliśmy dwa Kongresy Prawników Polskich. Wzięło w nich udział kilka tysięcy 
adwokatów, radców prawnych i sędziów. Kongresy pokazały, że polscy prawnicy są solidarni 
w sprawach najistotniejszych, takich jak walka o niezawisłość sędziowską, prawo obywateli 
do wymiaru sprawiedliwości, tajemnica adwokacko-radcowska czy demokratyczne państwo 
prawa. Pokłosiem pierwszego Kongresu jest powołanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, 
która opracowała kilka propozycji legislacyjnych. 

W tej kadencji Naczelna Rada Adwokacka przekazała organom ustawodawczym prawie 
150 opinii opracowanych przez adwokatów – ekspertów z Komisji Legislacyjnej przy NRA.

Jako samorząd adwokacki zajmowaliśmy jasne stanowisko dotyczące zmian w sądownictwie, 
uczestniczyliśmy w pracach komisji parlamentarnych, udzielaliśmy wywiadów prasowych, so-
lidarnie braliśmy udział w protestach ulicznych. Na łamach cenionych dzienników ukazują się 
regularnie felietony, poruszające kwestie legislacji i praworządności. Nasze działania dotyczące 
praw i wolności obywatelskich zawsze były i są dostrzegane przez opinię publiczną i media. 

W 2018 roku godnie uczciliśmy stulecie samorządu adwokackiego. Przez cały rok zarówno 
na szczeblu centralnym, jak i izbowym celebrowaliśmy to wydarzenie. Tablice pamiątkowe, 
nowe nazwy ulic, których patronami zostali adwokaci, wystawy, konkursy dla uczniów, oko-
licznościowe kartki pocztowe – to tylko niektóre z wielu inicjatyw podjętych z okazji 100-lecia 
Adwokatury Polskiej. 

Rok 2020 przyniósł nowe wyzwania, z którymi musieliśmy się zmierzyć. Wiosenny lock-
down, spowodowany pandemią wirusa COVID-19, sprawił, że wielu adwokatów znalazło 
się w ciężkiej sytuacji materialnej. Prezydium NRA na kilka miesięcy odroczyło obowiązek 
terminowego wpłacenia składek przez Izby na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej. Apelowa-
liśmy do Prezesa Rady Ministrów o objęcie adwokatów i aplikantów adwokackich pakietem 
antykryzysowym dla małych przedsiębiorstw. Angażowaliśmy się w prace nad kolejnymi 
specustawami. Dostosowaliśmy do sytuacji szkolenia dla aplikantów. Jako Naczelna Rada 
Adwokacka przeszliśmy na tryb spotkań zdalnych. Adwokaci jak zawsze okazali swoją soli-
darność ze społeczeństwem. Już w marcu adwokaci we wszystkich Izbach zaangażowali się 
w bezpłatną pomoc prawną dla pracowników służby zdrowia, a także dla przedsiębiorców, za 
co jestem wszystkim Państwu bardzo wdzięczny. 

Pandemia pokrzyżowała również plany związane z terminowym przeprowadzeniem Zgro-
madzeń i Krajowego Zjazdu Adwokatury. Stąd też, zamiast w listopadzie 2020 roku, spotyka-
my się dopiero w marcu 2021 roku. 

Ten obszerny wstęp pokazuje, jak intensywnie Naczelna Rada Adwokacka pracowała przez 
ostatnie lata. Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom adwokatom, którzy angażują się w ży-
cie samorządu, tworzą inicjatywy służące dobru publicznemu, odważnie bronią praworządności. 
Dziękuję za poświęcony czas, wysiłek i budowanie wizerunku Adwokatury w społeczeństwie. 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,
Adw. Jacek Trela

Prezes Naczelnej Rady AdwokackiejC
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1. SKŁADY OSOBOWE ORGANÓW ADWOKATURY, 
KOMISJI PROBLEMOWYCH I INNYCH 

JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH PRZY NRA

1. Naczelna Rada Adwokacka
Prezes NRA:
  adw. Jacek Trela

Członkowie NRA:
 1. adw. Wojciech Bergier  – Członek NRA – do 14 października 2020 r.1

 2. adw. Rafał Dębowski   – Sekretarz NRA
 3. adw. prof. dr hab. Jacek Giezek – Członek NRA 
 4. adw. Ziemisław Gintowt  – Członek Prezydium NRA
 5. adw. Jerzy Glanc   – Wiceprezes NRA
 6. adw. Anisa Gnacikowska   – Zastępca Sekretarza NRA 
 7. adw. Bartosz Grohman  – Członek NRA
 8. adw. Tomasz Jachowicz  – Członek Prezydium NRA
 9. adw. prof. dr hab. Piotr Kardas  – Wiceprezes NRA
10. adw. Stanisław Kłys    – Członek NRA
11.  adw. dr Małgorzata Kożuch   – Członek NRA
12. adw. Maciej Łaszczuk   – Członek NRA
13. adw. dr Andrzej Malicki   – Członek NRA
14. adw. Marek Mikołajczyk   – Członek NRA
15. adw. Joanna Parafianowicz  – Członek NRA – do 6 marca 2018 r.2

16. adw. Mirosława Pietkiewicz  – Członek NRA
17. adw. Bartosz Przeciechowski  – Członek NRA
18. adw. Przemysław Rosati  – Członek NRA
19. adw. Henryk Stabla    – Skarbnik NRA
20. adw. dr Michał Synoradzki  – Członek NRA
21. adw. Jarosław Szczepaniak  – Członek NRA
22. adw. Jakub Wende   – Członek NRA
23. adw. Dariusz Wojnar   – Członek NRA
24. adw. Andrzej Zwara   – Członek NRA

1 Adw. Wojciech Bergier został wybrany na członka ORA w Krakowie.
2 Adw. Joanna Parafianowicz złożyła rezygnację z członkostwa w NRA.C
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25. adw. dr Piotr Blajer   – Dziekan ORA w Rzeszowie
26. adw. Ryszard Bochnia  – Dziekan ORA w Koszalinie
27. adw. Stanisław Estreich  – Dziekan ORA w Lublinie
28. adw. Paweł Gieras   –  Dziekan ORA w Krakowie – do 13–14 paź-

dziernika 2020 r.1

29. adw. Andrzej Grabiński  –  Dziekan ORA we Wrocławiu – do 5 paździer-
nika 2020 r.2

30. adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski – Dziekan ORA w Poznaniu
31. adw. Wiktor Indan-Pykno  – Dziekan ORA w Toruniu
32. adw. Marek Jagielski   – Dziekan ORA w Radomiu3

33. adw. Marian Jagielski   – Dziekan ORA w Opolu4

34. adw. Roman Kusz   – Dziekan ORA w Katowicach
35. adw. Jerzy Lachowicz  –  Dziekan ORA w Wałbrzychu – do 25 września 

2020 r.5

36. adw. Włodzimierz Łyczywek  – Dziekan ORA w Szczecinie
37. adw. Justyna Mazur   – Dziekan ORA w Bydgoszczy
38. adw. Stanisław Perucki  – Dziekan ORA w Bielsku-Białej
39. adw. Mikołaj Pietrzak   – Dziekan ORA w Warszawie
40. adw. Aleksandra Przedpełska  – Dziekan ORA w Częstochowie
41. adw. Stefan Salamon   – Dziekan ORA w Olsztynie
42. adw. Wojciech Skorupski  – Dziekan ORA w Płocku
43. adw. Janusz Steć   –  Dziekan ORA w Siedlcach – do 9 października 

2020 r.6

44. adw. Dariusz Strzelecki  – Dziekan ORA w Gdańsku
45. adw. Jarosław Szymański  – Dziekan ORA w Łodzi
46. adw. Krzysztof Szymański  – Dziekan ORA w Zielonej Górze
47. adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka – Dziekan ORA w Białymstoku 
48. adw. Jerzy Zięba   – Dziekan ORA w Kielcach

2. Prezydium NRA
Prezes NRA:
 adw. Jacek Trela
Wiceprezesi NRA:
 adw. Jerzy Glanc
 adw. prof. dr hab. Piotr Kardas
Sekretarz:
 adw. Rafał Dębowski
Zastępca Sekretarza:
 adw. Anisa Gnacikowska

1 Nowym dziekanem ORA w Krakowie został wybrany adw. Aleksander Gut.
2 Nowym dziekanem ORA we Wrocławiu został wybrany adw. Sławomir Krześ.
3 Dnia 4 września 2020 roku wybrany na drugą kadencję.
4 Dnia 12 września 2020 roku wybrany na drugą kadencję.
5 Nowym dziekanem ORA w Wałbrzychu został wybrany adw. Jerzy Świteńki.
6 Nowym dziekanem ORA w Siedlcach został wybrany adw. Wojciech Troszkiewicz.C
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Skarbnik:
 adw. Henryk Stabla
Członkowie Prezydium NRA:
 adw. Ziemisław Gintowt
 adw. Tomasz Jachowicz

3. Osoby współpracujące z Prezydium NRA
Zespół Sekretarzy Prawniczych:
 adw. Tadeusz Wiatrzyk
 adw. Agnieszka Winiarska
Doradca Prezesa NRA:
 adw. Marek Mikołajczyk
Koordynator Referatu Skarg NRA:
 adw. Andrzej Siemiński
Zastępca Koordynatora Referatu Skarg NRA:
 adw. Andrzej Bąkowski – do 31 sierpnia 2020 r.
Koordynator do spraw związanych z dostępem do informacji publicznej:
 adw. Sławomir Krześ

4. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury
Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury:
 adw. Ewa Krasowska 
Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury:
 1. adw. prof. dr hab. Piotr Kruszyński
 2. adw. Maria Adamska-Kolupa
 3. adw. Grzegorz Fertak
 4. adw. Marcin Komar
 5. adw. Janusz Ramos
 6. adw. Adam Sadziński
 7. adw. Ewa Szpejewska-Skorek
 8. adw. Anna Ślęzak
 9. adw. Diana Walczanow

5. Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Prezes WSD:
  adw. Jacek Ziobrowski
Wiceprezesi WSD:
  adw. Jan Ciećwierz
  adw. Małgorzata Tyszka-Hebda
Sędziowie WSD:
 1. adw. Andrzej Banaszkiewicz
 2. adw. Antoni Bojańczyk
 3. adw. Ewa Czarnynoga
 4. adw. Andrzej DąbrowskiC
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 5. adw. Wojciech Dereziński
 6. adw. Marek Forystek
 7. adw. Sylwia Gregorczyk-Abram
 8. adw. Stefan Jacyno
 9. adw. Stanisław Jaźwiecki 
10. adw. Lech Kochaniak
11.  adw. Aurelia Koksztys-Łuć
12. adw. Bartłomiej Kuchta
13. adw. Konrad Kulpa
14. adw. Jan Kwietnicki
15. adw. dr Wojciech Marchwicki
16. adw. Andrzej Mękal
17. adw. Jerzy Michalewski
18. adw. Michał Pankowski
19. adw. Przemysław Piotrowski
20. adw. Danuta Pomorska
21. adw. dr Marcin Radwan-Röhrenschef
22. adw. Przemysław Stęchły
23. adw. Janusz Tomczak
24. adw. Wiesław Wolski
25. adw. Piotr Zięba
26. adw. Krzysztof Zuber
Zastępcy sędziów WSD: 
 1. adw. Mirosław Gadziński
 2. adw. Marek Gumowski
 3. adw. Zygmunt Olchowicz
 4. adw. Andrzej Siedlecki
 5. adw. Anna Uznańska
 6. adw. Wiesław Wasilewski

6. Wyższa Komisja Rewizyjna
Przewodniczący WKR:
  adw. Sławomir Ciemny
Zastępca Przewodniczącego WKR:
  adw. Janusz Olkiewicz
Członkowie WKR:
 1. adw. Dariusz Goliński
 2. adw. Anna Kotowska 
 3. adw. Andrzej Woźniak  – do 24 października 2018 r.
 4. adw. Mirosław Wyciślak
Zastępcy członków WKR:
 1. adw. Tadeusz Dobiecki
 2. adw. Andrzej Nogal
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7. Centralny Zespół Wizytatorów
Przewodnicząca CZW:
  adw. Mirosława Pietkiewicz
Członkowie CZW:
 1. adw. Marek Brudnicki
 2. adw. Ewa Czerska
 3. adw. Remigiusz Fabiański
 4. adw Tomasz Głuszek
 5. adw. Andrzej Herman
 6. adw. Joanna Kaczorowska
 7. adw. Maria Kapsa
 8. adw. Joanna Kowalska
 9. adw. Jadwiga Magiera – do 20 czerwca 2017 r.
10. adw. Elżbieta Nowak
11.  adw. Anna Ślęzak
12. adw. Bartosz Wojda
13. adw. Danuta Wronka

Opiekun CZW z ramienia Prezydium NRA:  adw. Henryk Stabla

8. Ośrodek Badawczy Adwokatury
Prezes OBA:
  adw. Andrzej Zwara
Członkowie Rady Programowej OBA:
 1. adw. Stanisław Estreich
 2. adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski (jako Redaktor Naczelny „Palestry”)
 3. adw. prof. dr hab. Piotr Kardas
 4. adw. Marek Mikołajczyk
 5. adw. Jerzy Zięba – od 22 stycznia 2019 r. 

9. Pismo Adwokatury Polskiej „Palestra”
Redaktor Naczelny „Palestry”:
  adw. Czesław Jaworski    – do 1 września 2018 r.
   adw. prof. dr hab. Piotr Kardas   –  od 28 sierpnia do 16 października 2018 r. wykonu-

jący zadania Redaktora Naczelnego „Palestry”
  adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski – od 16 października 2018 r.
Zastępca Redaktora Naczelnego „Palestry”:
  adw. dr hab. prof. UW Adam Redzik – do 28 sierpnia 2018 r.
Prezydium Kolegium Redakcyjnego „Palestry”
  adw. prof. dr hab. Piotr Kardas – Przewodniczący
  adw. prof. dr hab. Jacek Giezek – Wiceprzewodniczący
  adw. Maciej Łaszczuk – WiceprzewodniczącyC
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Kolegium Redakcyjne:
 1. adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk
 2. adw. Andrzej Bąkowski – do 31 sierpnia 2020 r.
 3. adw. prof. UW dr hab. Antoni Bojańczyk – do 28 sierpnia 2018 r.
 4. prof. UJ dr hab. Monika Florczak-Wątor – od 5 lutego 2019 r.
 5. prof. dr hab. Lech Gardocki
 6. adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski
 7. prof. Joseph Hoffmann – od 5 lutego 2019 r.
 8. adw. prof. dr hab. Aleksander Kappes – od 21 stycznia 2020 r.
 9. adw. Jan Kuklewicz
10. prof. Katalin Ligeti – od 5 lutego 2019 r.
 11. prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
 12. prof. dr hab. Andrzej Mączyński
 13. adw. Marek Mikołajczyk – od 16 października 2018 r.
14. adw. Marek Antoni Nowicki
15. prof. dr hab. Adam Olejniczak – od 5 lutego 2019 r.
16. prof. dr hab. Lech K. Paprzycki
17. adw. Krzysztof Piesiewicz
18. prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
19. prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – od 5 lutego 2019 r.
20. sędzia TK Stanisław Rymar
21. adw. Piotr Sendecki
22. adw. prof. SGH dr hab. Tomasz Siemiątkowski
23. adw. prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka
24. adw. Ewa Stawicka
25. adw. Andrzej Tomaszek
26. prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński
27. prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz
28. prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz
29. Sędzia TK, prof. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – od 5 lutego 2019 r.
30. prof. UJ dr hab. Włodzimierz Wróbel – od 5 lutego 2019 r.
31. adw. dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk
32. SSN Stanisław Zabłocki
33. adw. prof. dr hab. Jerzy Zajadło – od 5 lutego 2019 r.
34. adw. prof. dr hab. Robert Zawłocki
35. adw. Jerzy Zięba – od 16 października 2018 r.
36. adw. dr. prof. Stanislav Balik
37. adw. prof. dr hab. Erik Luna
38. adw. prof. dr hab. Frank Meyer
39. adw. Mychajło Petriw
40. adw. prof. dr Philippe Sands
41. adw. prof. dr Stephen C. Thaman
Sekretarz Redakcji:
  Klaudiusz Kaleta
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10. Komisje działające przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
1. KOMISJA DS. ARBITRAŻU
Przewodniczący:
  adw. Maciej Łaszczuk
Wiceprzewodniczący:
  adw. dr Rafał Morek
Członkowie:
 1. adw. Wojciech Celichowski
 2. adw. dr Rafał Kos
 3. adw. Bartosz Krużewski
 4. adw. Małgorzata Modzelewska de Raad
 5. adw. Paweł Pietkiewicz
 6. adw. Wojciech Sadowski
 7. adw. Małgorzata Surdek
 8. adw. Justyna Szpara

Opiekun z ramienia Prezydium NRA: adw. Ziemisław Gintowt

2. KOMISJA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
Przewodniczący:
  adw. Paweł Gieras
Pierwszy Zastępca Przewodniczącego: 
  adw. Sławomir Krześ
Zastępca Przewodniczącego: 
  adw. dr Kamil Szmid
Sekretarz: 
  adw. Karolina Schiffter
Członkowie:
 1. adw. Jadwiga Banaszewska
 2. adw. Wojciech Bergier
 3. adw. dr Tomasz Cyrol
 4. adw. Magdalena Eckersdorf
 5. adw. Jowita Grochowska
 6. adw. Inga Jarosiewicz
 7. adw. Stanisław Kłys
 8. adw. Andrzej Kozielski
 9. adw. Jerzy Luranc – od 14 lutego 2017 r.
10. adw. Maciej Łaszczuk
 11. adw. Michał Olechnowicz
12. adw. Piotr Przyjemski
13. adw. Janusz Steć – od 14 lutego 2017 r.
14. adw. Adam Swoboda
15. adw. Małgorzata Weredyńska-Szpakowska
16. adw. Jarosław Wyrębski – od 14 lutego 2017 r.

Opiekun z ramienia Prezydium NRA: adw. Rafał DębowskiC
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3. KOMISJA DS. EDUKACJI PRAWNEJ
Przewodniczący:
  adw. Andrzej Grabiński – do 24 kwietnia 2018 r.
  adw. Marcin Derlacz – od 5 marca 2019 r.
Członkowie:
 1. adw. Wojciech Celichowski
 2. adw. Monika Czarnecka
 3. adw. Marcjanna Dębska-Koniecek
 4. adw. Anna Głowińska – od 24 kwietnia 2018 r.
 5. adw. Sylwia Gregorczyk-Abram
 6. adw. Maria Janik
 7. adw. Grzegorz Kopeć
 8. adw. Karolina Korkowska-Krokos
 9. adw. Katarzyna Kosiorkiewicz
10. adw. dr Kamila Mrozek – od 24 kwietnia 2018 r.
11.  adw. Seweryna Sajna
12. adw. Aneta Sołtysik-Radzik
13. adw. Marta Tomkiewicz – od 5 marca 2019 r.
14. adw. Agnieszka Zięzio-Koralewska

Opiekun z ramienia Prezydium NRA: adw. Anisa Gnacikowska

4. KOMISJA ETYKI 
Przewodniczący:
  adw. prof. dr hab. Jacek Giezek
Zastępca Przewodniczącego:
  adw. Andrzej Malicki
Członkowie:
 1. adw. dr Andrzej Bryłka
 2. adw. dr Łukasz Chojniak
 3. adw. Bartosz Golejewski
 4. adw. dr Małgorzata Kożuch
 5. adw. Marek Mikołajczyk
 6. adw. Marcin Nowak
 7. adw. Krzysztof Oleszczuk
 8. adw. Edward Rzepka
 9. adw. Dariusz Wojnar

Opiekun z ramienia Prezydium NRA: adw. Jerzy Glanc

5. KOMISJA INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI 
Przewodniczący:
  adw. Stanisław Estreich
Członkowie:
 1. adw. Jacek Dużyński
 2. adw. Grzegorz Jaworski
 3. adw. Stanisław Kłys
 4. adw. Andrzej KozielskiC
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 5. adw. Bartosz Łuć
 6. adw. Justyna Mazur
 7. adw. Paweł Surmacz
 8. adw. Jarosław Szczepaniak
 9. adw. Jerzy Zięba

Opiekun z ramienia Prezydium NRA: adw. Jerzy Glanc

6. KOMISJA KSZTAŁCENIA APLIKANTÓW ADWOKACKICH 
Przewodnicząca:
  adw. Elżbieta Nowak – do 3 września 2019 r.
p.o. Przewodniczącego:
  adw. Marcin Derlacz – od 3 września 2019 r.
Wiceprzewodniczący:
  adw Bartosz Grohman – od 31 stycznia 2017 r.
  adw. Jerzy Zięba
Członkowie: 
 1. adw. Jadwiga Banaszewska
 2. adw. Małgorzata Dąbrowska-Kardas
 3. adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – od 31 stycznia 2017 r.
 4. adw. Joanna Kaczorowska
 5. adw. Andrzej Malicki – od 8 maja 2018 r.
 6. adw. Justyna Mazur
 7. adw. Przemysław Rosati – od 8 maja 2018 r.
 8. adw. Bartosz Tiutiunik
 9. adw. Andrzej Zajda
10. adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka

Opiekun z ramienia Prezydium NRA: adw. Jerzy Glanc

7. KOMISJA LEGISLACYJNA
Przewodniczący: 
  adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski – do 16 października 2018 r.
  adw. prof. dr hab. Robert Zawłocki – od 8 stycznia 2019 r.
Wiceprzewodniczący: 
  adw. dr Michał Bieniak – od 13 marca 2017 r.
  adw. prof. dr hab. Jacek Giezek – od 13 marca 2017 r.
  adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
  adw. prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka
  adw. dr Andrzej Ważny – od 13 marca 2017 r.
  adw. Andrzej Zwara – od 13 marca 2017 r.
Sekretarz:
  adw. Michał Szpakowski
Członkowie:
 1. adw. prof. UwB dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta
 2. adw. Marcin Bandura
 3. adw. Marek Bielicki
 4. adw. prof. UW dr hab. Antoni BojańczykC
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 5. adw. Anna Borysewicz
 6. adw. Aleksandra Chołub
 7. adw. Marzena Czartoryska
 8. adw. Krzysztof Czeszejko-Sochacki
 9. adw. Łukasz Dąbrowski
10. adw. dr Anna Demenko
11.  adw. Paweł Derlatka
12. adw. dr Anna Deryng-Dziuk
13. adw. dr Janusz Fiołka
14. adw. Tomasz Gaczek
15. adw. Radosław Gałan – od 23 maja 2017 r.
16. adw. Janusz Gałkowski
17. adw. Robert Głowacki
18. adw. Mariusz Godlewski
19. adw. Krzysztof Golec
20. adw. dr Olgierd Grodziński
21. adw. dr Ewa Habryn-Chojnacka
22. adw. dr Monika Haczkowska
23. adw. dr Maciej Indan-Pykno
24. adw. dr Jędrzej Jakubowicz
25. adw. Karolina Jankowska
26. adw. Jan Jodłowski
27. adw. Tomasz Kaczorowski
28. adw. Tomasz Kanty
29. adw. dr Sebastian Koczur
30. adw. Andrzej Kołaczkiewicz – od 23 maja 2017 r.
31. adw. Mikołaj Kołecki
32. adw. Dawid Korczyński
33. adw. dr Miłosz Kościelniak-Marszał
34. adw. Dawid Kotliński
35. adw. dr n. praw. Dariusz Erwin Kotłowski
36. adw. Małgorzata Krzyżowska
37. adw. dr Grzegorz Kuca
38. adw. Krzysztof Kułak
39. adw. dr Bolesław Kurzępa
40. adw. Karolina Kuszlewicz
41. adw. Łukasz Latos
42. adw. dr Paweł Litwiński
43. adw. prof. nadzw. dr hab. Marian Andrzej Liwo
44. adw. dr Wojciech Machała
45. adw. dr Magdalena Makieła
46. adw. Krzysztof Makosz
47. adw. dr Wojciech Marchwicki
48. adw. Piotr Marciniak
49. adw. Aleksandra Marszałek-Dzierżawska
50. adw. dr Agata Michalska-Olek
51. adw. Bartłomiej MużyłoC
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52. adw. dr Leszek Nowakowski
53. adw. Maciej Obrębski
54. adw. Piotr Ochwat
55. adw. Michał Olechnowicz
56. adw. dr Łukasz Pałka
57. adw. Beata Paxford
58. adw. dr Michał Piech
59. adw. Radosław Płonka
60. adw. prof. UJ dr hab. Janusz Raglewski
61. adw. prof. nadzw. dr hab. Anna Rakowska-Trela
62. adw. dr Michał Rams
63. adw. Agata Rewerska
64. adw. dr Radosław Rycielski
65. adw. dr Robert Rykowski
66. adw. Włodzimierz Sarna
67. adw. Małgorzata Sieradzka
68. adw. Grzegorz Sikorski
69. adw. dr hab. Rafał Sikorski
70. adw. Marcin Skromak
71. adw. Agata Stacewicz
72. adw. Jan Andrzej Stefanowicz
73. adw. dr Henryk Streit
74. adw. Agnieszka Swaczyna – do 28 sierpnia 2018 r.
75. adw. Marcin Targosz
76. adw. Grzegorz Leszek Tyniec
77. adw. Krzysztof Uczkiewicz
78. adw. dr Joanna Wegner-Kowalska
79. adw. dr Dominika Wetoszka 
80. adw. dr Piotr Marcin Wiórek LL.M.
81. adw. Katarzyna Witkowska-Moździerz
82. adw. prof. Robert Zawłocki – od 23 maja 2017 r.
83. adw. Maciej Zborowski
84. adw. Krzysztof Zuber
85. adw. dr Jakub Żurek

Opiekun z ramienia Prezydium NRA: adw. prof. dr hab. Piotr Kardas

8. KOMISJA DS. PRAKTYKI ADWOKACKIEJ
Przewodniczący:
  adw. Maciej Łaszczuk
Wiceprzewodniczący: 
  adw. Michał Szpakowski
Członkowie:
 1. adw. Michał Bieniak
 2. adw. Anisa Gnacikowska
 3. adw. Dariusz Gradzi
 4. adw. Anna Nowakowska
 5. adw. Bartosz PrzeciechowskiC
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 6. adw. Przemysław Rosati
 7. adw. Ewelina Strzyżewska-Racewicz
 8. adw. Jarosław Szczepaniak
 9. adw. Bartłomiej Trętowski – od 26 listopada 2019 r.
10. adw. Paweł Wójcik
11.  adw. Katarzyna Ząbkiewicz
12. adw. Piotr Zięba

Opiekun z ramienia Prezydium NRA: adw. Jacek Trela

9. KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA 
Przewodnicząca:
  adw. Justyna Metelska
Wiceprzewodniczący:
  adw. Maciej Loga
  adw. Małgorzata Mączka-Pacholak
  adw. Artur Pietryka
Członkowie:
 1. adw. Tomasz Brydak
 2. adw. Michał Bukowiński
 3. adw. Krystyna Burska
 4. adw. Patrycja Dyluś-Borcz
 5. adw. Monika Gąsiorowska
 6. adw. Wieńczysław Grzyb
 7. adw. Maciej Indan-Pykno – do 7 listopada 2017 r.
 8. adw. dr Michał Indan-Pykno
 9. adw. Katarzyna Kosiorkiewicz
10. adw. Łukasz Lasek
11.  adw. Mariusz Lewandowski
12. adw. Anna Mazurczak
13. adw. Paweł Osik
14. adw. Magdalena Pająk
15. adw. Mariusz Paplaczyk
16. adw. Maria Radziejowska
17. adw. Bartosz Rodak
18. adw. Jacek Różycki
19. adw. Agata Helena Skóra – do 9 maja 2017 r.
20. adw. dr hab. Jacek Skrzydło
21. adw. Agata Stajer – od 9 maja 2017 r.
22. adw. Michał Sykała
23. adw. dr Magdalena Sykulska-Przybysz

Opiekun z ramienia Prezydium NRA: adw. Tomasz Jachowicz

10. KOMISJA DS. WIZERUNKU ZEWNĘTRZENEGO I OCHRONY PRAWNEJ
Przewodniczący:
  adw. Roman Kusz – do 12 listopada 2019 r.
  adw. Marek Mikołajczyk – od 12 listopada 2019 r.C
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Zastępcy Przewodniczącego:
  adw. Joanna Parafianowicz – do 12 listopada 2019 r.
  adw. Grzegorz Prigan 
Sekretarz:
  adw. Anna Atanasow 
Członkowie:
 1. adw. Wojciech Bergier
 2. adw. Aleksandra Bierzgalska – od 13 marca 2017 r.
 3. adw. Ewa Czerska – od 21 stycznia 2020 r.
 4. adw. Maria Janik – od 13 marca 2017 r.
 5. adw. Grzegorz Kopeć
 6. adw. Małgorzata Krzyżowska
 7. adw. Bartosz Łucia – od 31 stycznia 2017 r. do 28 sierpnia 2018 r.
 8. adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko – od 11 kwietnia 2017 r.
 9. adw. Grzegorz Prigan – do 28 sierpnia 2018 r.
10. adw. Bartosz Przeciechowski
11.  adw. Jarosław Szczepaniak
12. adw. Jakub Wende – od 31 stycznia 2017 r.
13. adw. Kinga Widera – do 12 listopada 2019 r.
14. adw. Łukasz Wydra – do 12 listopada 2019 r.
15. adw. Amelia Zembaczyńska – od 11 kwietnia 2017 r.
16. adw. Karolina Zimnoch – od 31 stycznia 2017 r.

Opiekun z ramienia Prezydium NRA: adw. Jacek Trela

11. KOMISJA DS. INFORMATYZACJI 
Przewodniczący: 
  adw. Tomasz Korczyński
Członkowie:
 1. adw. Bartosz Golejewski
 2. adw. Aleksander Krysztofowicz
 3. adw. Michal Szpakowski
 4. adw. Bartłomiej Trętowski

Opiekun z ramienia Prezydium NRA: adw. Rafał Dębowski

12. ZESPÓŁ DS. KOBIET
Przewodnicząca:
  adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
Członkinie:
 1. adw. Emilia Barabasz – od 11 kwietnia 2017 r.
 2. adw. Katarzyna Golusińska – od 24 kwietnia 2018 r.
 3. adw. Sylwia Gregorczyk-Abram
 4. adw. Jowita Grochowska
 5. adw. Natalia Klima-Piotrowska – od 24 kwietnia 2018 r.
 6. adw. Ewa Krasowska
 7. adw. Agnieszka Krakówka-Górska – od 11 kwietnia 2017 r.C
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 8. adw. Karolina Kuszlewicz
 9. adw. Małgorzata Mączka-Pacholak
10. adw. Zuzanna Michałek-Strzelewicz – od 24 kwietnia 2018 r.
11.  adw. Gabriela Morawska-Stanecka – od 24 kwietnia 2018 r.
12. apl. adw. Agata Owczarska – od 24 kwietnia 2018 r.
13. adw. Mirosława Pietkiewicz
14. adw. Marta Seredyńska – od 3 listopada 2020 r.
15. adw. Daria Skrzypczak-Kozikowska – od 21 stycznia 2020 r.
16. adw. Monika Sokołowska – od 16 lipca 2019 r.
17. adw. Marta Tomkiewicz
18. adw. Zuzanna Warso – od 8 sierpnia 2017 r.
19. adw. Katarzyna Ząbkiewicz

Opiekun z ramienia Prezydium NRA: adw. Anisa Gnacikowska

11. Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej1

Prezes Centrum Mediacji przy NRA: 
  adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska – do 22 stycznia 2019 r.
  adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka – od 5 lutego 2019 r.
Wiceprezes Centrum Mediacji przy NRA: 
  adw. Cezary Rogula – od 28 listopada 2019 r.
Skład Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy NRA:
 1. adw. Maciej Adamowicz
 2. adw. Magdalena Bielska
 3. adw. dr Robert Bogdzio – od 10 grudnia 2019 r. 
 4. adw. Katarzyna Bugaj-Kotterba
 5. adw. Marcjanna Dębska
 6. adw. Krystyna Drozd
 7. adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak
 8. adw. Piotr Fik
 9. adw. Aneta Gibek-Wiśniewska
10. adw. dr Katarzyna Golusińska – od 10 grudnia 2019 r. 
11.  adw. Joanna Gręndzińska
12. adw. Aleksander Gut
13. adw. dr Monika Haczkowska
14. adw. Lilianna Indan-Pykno 
15. adw. Anna Janicka
16. adw. Andrzej Kosik
17. adw. Agnieszka Krakówka-Górska
18. adw. Erwin Kruczoń
19. adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka
20. adw. Łucja Malinowska
21. adw. Przemysław Nawojski

1 Zmiana nazwy z Centrum Mediacyjne przy NRA na Centrum Mediacji przy NRA na mocy uchwały nr 65/2010 
NRA z dnia 21 września 2019 roku.C

.H
.B

ec
k 

   
C

.H
.B

ec
k 

   
C

.H
.B

ec
k



25

22. adw. Grażyna Psiuch
23. adw. Piotr Ruszkiewicz – do 10 grudnia 2019 r.
24. adw. Paulina Rzeszut
25. adw. Monika Spieler
26. adw. Jan Surzycki
27. adw. Małgorzata Szwedowska – od 10 grudnia 2019 r.
28. adw. Błażej Więcław
29. adw. Piotr Wołyniak
30. adw. Anna Zielińska-Turek
31. adw. Piotr Zięba

2. ADWOKACI W PARLAMENCIE 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

I TRYBUNALE STANU
w wyborach 25 października 2015 r. do Parlamentu RP zostali wybrani:

DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
  adw. Grzegorz Długi – z Izby Katowickiej
  adw. Cezary Grabarczyk – z Izby Łódzkiej 
  adw. Bartosz Kownacki – z Izby Warszawskiej
  adw. Arkadiusz Mularczyk – z Izby Krakowskiej
  adw. Andrzej Matusiewicz – z Izby Rzeszowskiej
  adw. Piotr Pszczółkowski – z Izby Łódzkiej
  adw. Kazimierz Smoliński – z Izby Gdańskiej
  adw. Małgorzata Wasserman – z Izby Krakowskiej
  adw. Jacek Wilk – z Izby Warszawskiej
  adw. Małgorzata Wypych – z Izby Warszawskiej
  adw. Wojciech Szarama – z Izby Katowickiej

DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
  adw. Zbigniew Cichoń – z Izby Krakowskiej
  adw. Aleksander Pociej – z Izby Warszawskiej
  adw. Piotr Zientarski – z Izby Koszalińskiej

w wyborach 13 października 2019 r. do Parlamentu RP zostali wybrani:

DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
  adw. Kamila Gasiuk-Pihowicz – z Izby Warszawskiej
  adw. Cezary Grabarczyk – z Izby Łódzkiej 
  adw. Bartosz Kownacki – z Izby Warszawskiej
  adw. Arkadiusz Mularczyk – z Izby Krakowskiej
  adw. Kacper Płażyński – z Izby Gdańskiej
  adw. Piotr Sak – z Izby Krakowskiej
  adw. Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska – z Izby WarszawskiejC
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  adw. Kazimierz Smoliński – z Izby Gdańskiej
  adw. Wojciech Szarama – z Izby Katowickiej
  adw. Marcin Warchoł – z Izby Warszawskiej 
  adw. Małgorzata Wasserman – z Izby Krakowskiej
  adw. Piotr Zientarski – z Izby Koszalińskiej

DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
  adw. Gabriela Morawska-Stanecka – z Izby Katowickiej
  adw. Aleksander Pociej – z Izby Warszawskiej

***

ADWOKACI W TRYBUNALE STANU
  adw. Piotr Łukasz Andrzejewski – z Izby Warszawskiej
  adw. Jacek Dubois – z Izby Warszawskiej
  adw. Maciej Miłosz – z Izby Lubelskiej
  adw. Paweł Śliwa – z Izby Krakowskiej
  adw. Jerzy Wierchowicz – z Izby Zielonogórskiej

3. STATYSTYKI ZAWODU ADWOKATA

Statystyki zawodu adwokata w okresie od 31 grudnia 2013 r. do 23 czerwca 2020 r. 

Lp. Pozycja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

1. Liczba adwokatów wykonujących zawód 
w zespołach adwokackich 101 95 90 81 76 74 68 63

2. Liczba adwokatów wykonujących zawód 
w kancelariach adwokackich 11 426 12 478 13 710 14 781 16 052 17 223 18 153 18 270

3. Liczba adwokatów wykonujących zawód 
w spółkach adwokackich 1 149 1 176 1 228 1 232 1 320 1 257 931 923

Razem liczba adwokatów wykonujących 
zawód (poz. 1, 2 i 3) 12 676 13 749 15 028 16 094 17 448 18 554 19 152 19 256

4. Liczba emerytów niewykonujących 
zawodu adwokata 1 052 1 072 1 074 1 088 1 106 1 127 790 860

5. 
Liczba adwokatów (radców prawnych 
i innych) niewykonujących zawodu 
adwokata

1 410 1 443 1 762 1 988 2 438 2 773 3 308 3 285

Razem liczba adwokatów niewykonujących 
zawodu adwokata (poz. 4 i 5) 2 462 2 515 2 836 3 076 3 544 3 900 4 098 4 144

Ogółem liczba adwokatów wykonujących 
i niewykonujących zawód adwokata 15 138 16 264 17 864 19 170 20 992 22 454 23 250 23 400

6. Liczba aplikantów adwokackich 6 167 6 556 6 551 6 191 4 543 3 904 5 079 5 605

7. Liczba zespołów adwokackich 20 20 20 19 19 19 17 17

8. Liczba kancelarii adwokackich 10 985 12 611 13 841 14 736 16 129 17 039 19 378 19 341

9. Liczba spółek 665 699 759 1 040 1 092 1 119 1 544 1 561

* Stan na dzień 23 czerwca 2020 r.C
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Od grudnia 2016 do 25 czerwca 2020 r. w trybie art. 69 ustawy – Prawo o adwokaturze 
przesłano Ministrowi Sprawiedliwości 5719 wpisów na listę adwokatów i 4707 wpisów na listę 
aplikantów adwokackich – co łącznie daje 10 426 wpisów. Minister sprzeciwił się 19 wpisom 
na listę adwokatów i 9 wpisom na listę aplikantów adwokackich.

Od grudnia 2016 r. do 25 czerwca 2020 r. do Naczelnej Rady Adwokackiej wpłynęły 32 od-
wołania od uchwał Okręgowych Rad Adwokackich, odmawiających wpisu na listę adwokatów 
i 2 odwołania od uchwały ORA odmawiającej wpisu na listę aplikantów adwokackich – łącz-
nie 34 odwołania, z czego Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej rozpoznało 31 odwołań. 
Prezydium NRA uwzględniło 16 odwołań od uchwał ORA odmawiających wpisu na listę 
adwokatów. Nie uwzględniono 14 odwołań od uchwał ORA odmawiających wpisu na listę 
adwokatów oraz 1 odwołania od uchwały odmawiającej wpisu na listę aplikantów adwokac-
kich; łącznie 15 spraw. 

Od grudnia 2016 r. do 30 czerwca 2020 r. do Ministra Sprawiedliwości wpłynęło 16 odwołań 
od odmowy wpisu na listę adwokatów. Minister Sprawiedliwości uwzględnił 1 odwołanie od 
odmowy wpisu na listę adwokatów.

W okresie od 1 grudnia 2016 r. do 31 maja 2020 r. wpłynęły 62 skargi na uchwały Prezydium 
NRA. Na dzień sporządzenia zestawienia zakończonych zostało prawomocnym wyrokiem 
Sądu Administracyjnego 44 sprawy, w tym: 3 skargi zostały uwzględnione, w 26 sprawach 
skargi oddalono, w 10 sprawach skargi odrzucono, a w 5 sprawach umorzono postępowanie 
(4 przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, 1 przed Wojewódzkim Sądem Administra-
cyjnym). 

Do rozpoznania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym pozostaje 10 skarg na 
uchwały Prezydium NRA. W Naczelny Sądzie Administracyjnym na rozpoznanie oczekuje 
8 skarg kasacyjnych, w tym 5 złożonych przez Prezydium NRA, a 3 przez stronę.

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym Prezydium NRA złożyło 4 skargi na decyzje Mi-
nistra Sprawiedliwości, z czego prawomocnie zostały zakończone 3 postępowania, w których 
zapadły wyroki oddalające skargi. W chwili obecnej w Wojewódzkim Sądzie Administracyj-
nym oczekuje na rozpoznanie 1 skarga Prezydium NRA na decyzję Ministra Sprawiedliwości.

4. ZESTAWIENIE SPRAW SĄDOWYCH 
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ 
W SĄDACH ADMINISTRACYJNYCH

(za okres od dnia 1 grudnia 2016 roku do dnia 31 maja 2020 roku)

I. Skargi na uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

1.  VI SA/Wa 980/20 – skarga AA z dnia 3 marca 2020 roku; odpowiedź na skargę przesła-
na do WSA 17 kwietnia 2020 roku; postanowienie WSA w Warszawie z dnia 21 maja 
2020 roku o odrzuceniu skargi; postanowienie WSA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 
roku o odrzuceniu zażalenia; zażalenie AA z dnia 3 czerwca 2020 roku na postanowienie 
WSA z dnia 21 maja 2020 roku; skarga kasacyjna AA z dnia 13 lipca 2020 roku; postano-
wienie NSA z dnia 25 września 2020 roku wydane w sprawie II GSK 857/20 oddalające 
skargę kasacyjną.C
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2.  VI SA/Wa 407/17 – skarga MB z dnia 20 stycznia 2017 roku; odpowiedź na skargę prze-
słana do WSA 16 lutego 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 października 
2017 roku oddalający skargę; skarga kasacyjna MB z dnia 12 grudnia 2017 roku – ocze-
kuje na rozpoznanie.

3.  VI SA/Wa 1160/18 – skarga JB z dnia 25 lipca 2017 roku; odpowiedź na skargę przesłana 
do WSA 29 sierpnia 2017 roku; postanowienie WSA w Warszawie z dnia 31 grudnia 2018 
roku o odrzuceniu skargi.

4.  VI SA/Wa 2237/17 – skarga BB z dnia 14 września 2017 roku; odpowiedź na skargę prze-
słana do WSA 18 października 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 kwietnia 
2018 roku oddalający skargę.

5.  VI SA/Wa 766/17 – skarga MB z dnia 10 marca 2017 roku; odpowiedź na skargę przesłana 
do WSA 4 kwietnia 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 stycznia 2018 roku 
oddalający skargę.

6.  II GSK 1801/18 – skarga AB z dnia 17 październik 2017 roku; odpowiedź na skargę 
przesłana do WSA 17 listopada 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 mar-
ca 2018 roku wydany w sprawie VI SA/Wa 2382/17: 1. Uchyla zaskarżoną uchwałę 
oraz poprzedzającą ją uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku z dnia 
29 czerwca 2017 roku; 2. Zasądza od Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na rzecz 
skarżącej kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów 
postępowania; skarga kasacyjna Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 10 lipca 
2018 roku – oczekuje na rozpoznanie.

7.  VI SA/Wa 1723/19 – skarga AB z dnia 11 lipca 2019 roku; odpowiedź na skargę przesłana 
do WSA 14 sierpnia 2019 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 stycznia 2020 roku 
oddalający skargę; skarga kasacyjna AB z dnia 28 kwietnia 2020 roku – oczekuje na 
rozpoznanie.

8.  VI SA/Wa 1724/19 – skarga AB z dnia 13 lipca 2019 roku; odpowiedź na skargę przesłana 
do WSA 14 sierpnia 2019 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 stycznia 2020 roku 
oddalający skargę.

9.  VI SA/Wa 1725/19 – skarga AB z dnia 11 lipca 2019 roku; odpowiedź na skargę przesłana 
do WSA 14 sierpnia 2019 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 stycznia 2020 roku 
oddalający skargę; skarga kasacyjna AB z dnia 30 kwietnia 2020 roku; wyrok NSA z dnia 
10 listopada 2020 roku wydany w sprawie II GSK 783/20: 1. Uchyla zaskarżony wyrok; 
2. Uchyla zaskarżoną uchwałę i poprzedzającą ją uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Białymstoku z dnia 20 marca 2019 roku; 3. Zasądza od Prezydium Naczelnej Rady 
Adwokackiej na rzecz AB 400 (słownie: czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów po-
stępowania sądowego.

10.  II GSK 266/19 – skarga CC z dnia 18 kwietnia 2018 roku; odpowiedź na skargę przesłana 
do WSA 24 maja 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 września 2018 roku 
oddalający skargę; skarga kasacyjna CC z dnia 14 grudnia 2018 roku; wyrok NSA z dnia 
10 lipca 2019 roku: 1. Uchyla zaskarżony wyrok; 2. Uchyla uchwałę Naczelnej Rady Ad-
wokackiej z dnia 25 lutego 2018 r. nr 34/2018; 3. Umarza postępowanie administracyjne; 
4. Odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania sądowego w całości.

11.  VI SA/Wa 1429/17 – skarga MC z dnia 29 maja 2017 roku; odpowiedź na skargę prze-
słana do WSA 5 lipca 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 stycznia 2018 roku 
oddalający skargę.C
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12.  VI SA/Wa 2325/17 – skarga JF z dnia 29 września 2017 roku; odpowiedź na skargę 
przesłana do WSA 6 listopada 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 lutego 2018 
roku oddalający skargę; skarga kasacyjna JF z dnia 18 kwietnia 2018 roku – oczekuje na 
rozpoznanie.

13.  II SA/Wa 117/18 – skarga FBNP z dnia 14 grudnia 2017 roku; odpowiedź na skargę 
przesłana do WSA 19 stycznia 2018 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 maja 
2018 roku: 1. Uchyla poz. 5 zaskarżonej uchwały oraz utrzymaną nią w mocy uchwałę 
Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2017 r. nr 11/VIII/2017; 
2. Zasądza od Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie na rzecz strony 
skarżącej FBNP z siedzibą we Wrocławiu kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) 
złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania; skarga kasacyjna Prezydium Naczelnej 
Rady Adwokackiej z dnia 21 lipca 2018 roku – oczekuje na rozpoznanie.

14.  II SA/Wa 118/18 – skarga FBNP z dnia 14 grudnia 2017 roku; odpowiedź na skargę 
przesłana do WSA 19 stycznia 2018 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 maja 
2018 roku: 1. Uchyla poz. 6 zaskarżonej uchwały oraz utrzymaną nią w mocy uchwałę 
Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2017 r. nr 15/VIII/2017; 
2. Zasądza od Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie na rzecz strony 
skarżącej FBNP z siedzibą we Wrocławiu kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) 
złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania; skarga kasacyjna Prezydium Naczelnej 
Rady Adwokackiej z dnia 21 lipca 2018 roku – oczekuje na rozpoznanie.

15.  II SA/Wa 654/18 – skarga FBNP z dnia 6 kwietnia 2018 roku; odpowiedź na skargę 
przesłana do WSA 23 kwietnia 2018 roku; postanowienie WSA w Warszawie z dnia 
11 czerwca 2018 roku o odrzuceniu skargi; postanowienie WSA w Warszawie z dnia 
27 września 2018 roku o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

16.  II SA/Wa 655/18 – skarga FBNP z dnia 6 kwietnia 2018 roku; odpowiedź na skargę 
przesłana do WSA 23 kwietnia 2018 roku; postanowienie WSA w Warszawie z dnia 
11 czerwca 2018 roku o odrzuceniu skargi; postanowienie WSA w Warszawie z dnia 
27 września 2018 roku o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

17.  II SA/Wa 656/18 – skarga FBNP z dnia 6 kwietnia 2018 roku; odpowiedź na skargę 
przesłana do WSA 23 kwietnia 2018 roku; postanowienie WSA w Warszawie z dnia 
11 czerwca 2018 roku o odrzuceniu skargi; postanowienie WSA w Warszawie z dnia 
27 września 2018 roku o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

18.  II SA/Wa 753/18 – skarga FBNP z dnia 6 kwietnia 2018 roku; odpowiedź na skargę 
przesłana do WSA 9 maja 2018 roku; postanowienie WSA w Warszawie z dnia 1 sierpnia 
2018 roku o odrzuceniu skargi.

19.  II SA/Wa 2562/19 – skarga MF z dnia 7 grudnia 2016 roku; odpowiedź na skargę przesła-
na do WSA 12 stycznia 2017 roku; wyrok WSA wydany w sprawie II SA/Wa 87/17 w dniu 
19 lipca 2017 roku: 1. Uchyla zaskarżoną uchwałę oraz utrzymaną nią w mocy uchwałę 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie nr 99/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku; 
2. Zasądza od Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na rzecz MF kwotę 697 (sześćset 
dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania; skarga kasa-
cyjna Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 4 października 2017 roku; wyrok 
NSA wydany w sprawie I OSK 2620/17 w dniu 27 września 2019 roku uchylający wyrok 
WSA z dnia 19 lipca 2017 roku i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania; wyrok 
WSA wydany w sprawie II SA/Wa 2562/19 w dniu 31 stycznia 2020 roku: 1. Uchyla 
zaskarżoną uchwałę oraz utrzymaną nią w mocy uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej C
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w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2016 r. nr 99/2016; 2. Zasądza od Prezydium Naczelnej 
Rady Adwokackiej na rzecz skarżącej MF kwotę 697 zł (słownie: sześćset dziewięćdzie-
siąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania; skarga kasacyjna Prezydium 
Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 31 marca 2020 roku – oczekuje na rozpoznanie.

20.  II SA/Wa 88/17 – skarga MF z dnia 7 grudnia 2016 roku; odpowiedź na skargę przesłana 
do WSA 12 stycznia 2017 roku; wyrok WSA wydany w sprawie II SA/Wa 88/17 w dniu 
19 maja 2017 roku: 1. Uchyla zaskarżoną uchwałę oraz utrzymaną nią w mocy uchwa-
łę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2016 r. nr 94/2016; 
2. Zasądza od Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na rzecz skarżącej MF kwotę 
697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

21.  Skarga HG z dnia 20 marca 2017 roku; odpowiedź na skargę przesłana do WSA 4 kwietnia 
2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 września 2017 roku oddalający skargę.

22.  VI SA/Wa 2148/17 – skarga JG z dnia 31 sierpnia 2017 roku; odpowiedź na skargę 
przesłana do WSA 2 października 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 lutego 
2018 roku oddalający skargę.

23.  VI SA/Wa 1640/19 – skarga PG z dnia 27 czerwca 2019 roku; odpowiedź na skargę 
przesłana do WSA 31 lipca 2019 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 listopada 
2019 roku oddalający skargę.

24.  II GZ 367/18 – skarga AH z dnia 9 marca 2017 roku; odpowiedź na skargę przesłana 
do WSA 25 kwietnia 2017 roku; postanowienie WSA w Warszawie z dnia 8 czerwca 
2017 roku o odrzuceniu skargi.

25.  VI SA/Wa 2610/19 – skarga MH z dnia 6 listopada 2019 roku; odpowiedź na skar-
gę złożona w WSA 16 grudnia 2019 roku; postanowienie WSA w Warszawie z dnia 
26 maja 2020 roku o odrzuceniu skargi; postanowienie WSA w Warszawie z dnia 13 lipca 
2020 roku o odmowie przywrócenia terminu; zażalenie MH z dnia 5 sierpnia 2020 roku; 
postanowienie WSA w Warszawie z dnia 8 października 202 roku odrzucające zażalenie.

26.  VI SA/Wa 831/18 – skarga GK z dnia 28 marca 2018 roku; odpowiedź na skargę przesłana 
do WSA 4 maja 2018 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 października 2019 roku 
oddalający skargę; skarga kasacyjna GK; postanowienie WSA w Warszawie z dnia 8 lipca 
2020 roku odrzucające skargę kasacyjną; zażalenie GK z dnia 10 sierpnia 2020 roku; 
postanowienie NSA z dnia 14 października 2020 roku wydane w sprawie II GZ 315/20 
w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności 
uchwały o zawieszeniu adwokata w czynnościach zawodowych oddalające zażalenie; 
postanowienie NSA z dnia 14 października 2020 roku wydane w sprawie II GZ 316/20 
w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności 
uchwały o zawieszeniu adwokata w czynnościach zawodowych oddalające zażalenie.

27.  VI SA/Wa 1671/17 – skarga MK z dnia 26 czerwca 2017 roku; odpowiedź na skargę prze-
słana do WSA 31 lipca 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 lutego 2018 roku 
oddalający skargę.

28.  VI SA/Wa 826/17 – skarga KK z dnia 10 marca 2017 roku; odpowiedź na skargę przesłana 
do WSA 10 kwietnia 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 października 2017 
roku: 1. Uchyla zaskarżoną uchwałę oraz poprzedzającą ją uchwałę Okręgowej rady 
Adwokackiej we Wrocławiu z dnia 20 października 2016 roku; 2. Zasądza od Prezydium 
Naczelnej Rady Adwokackiej na rzecz skarżącego KK kwotę 200 zł (słownie: dwieście 
złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania; skarga kasacyjna Prezydium Naczelnej 
Rady Adwokackiej z dnia 14 grudnia 2017 roku – oczekuje na rozpoznanie.C

.H
.B

ec
k 

   
C

.H
.B

ec
k 

   
C

.H
.B

ec
k



31

29.  VI SA/Wa 2238/17 – skarga SK z dnia 14 września 2017 roku; odpowiedź na skargę 
przesłana do WSA 18 października 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 lutego 
2018 roku oddalający skargę.

30.  VI SA/Wa 2146/17 – skarga JK z dnia 29 sierpnia 2017 roku; odpowiedź na skargę 
przesłana do WSA 2 października 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 lutego 
2018 roku oddalający skargę; skarga kasacyjna JK z dnia 19 kwietnia 2017 roku – ocze-
kuje na rozpoznanie.

31.  VI SA/Wa 1839/17 – skarga JK z dnia 19 lipca 2017 roku; odpowiedź na skargę przesłana 
do WSA 23 sierpnia 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 maja 2018 roku 
oddalający skargę.

32.  VI SA/Wa 991/20 – skarga MK z dnia 2 marca 2020 roku; odpowiedź na skargę przesłana 
do WSA 17 kwietnia 2020 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 listopada 2020 roku 
oddalający skargę.

33.  VI SA/Wa 994/17 – skarga DŁP z dnia 29 marca 2017 roku; odpowiedź na skargę przesła-
na 28 kwietnia 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 października 2017 roku: 
1. Uchyla zaskarżoną uchwałę; 2. Zasądza od Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na 
rzecz skarżącej DŁP kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

34.  VI SA/Wa 2353/18 – skarga DŁP z dnia 29 października 2018 roku; odpowiedź na skargę 
przesłana 18 grudnia 2018 roku; postanowienie WSA w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2019 
roku o umorzeniu postępowania.

35.  VI SA/Wa 1916/17 – skarga HM z dnia 26 lipca 2017 roku; odpowiedź na skargę przesłana 
do WSA 31 sierpnia 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 marca 2018 roku 
oddalający skargę.

36.  VI SA/Wa 1996/17 – skarga MTM z dnia 4 sierpnia 2017 roku; odpowiedź na skargę 
przesłana do WSA 8 września 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 lutego 
2018 roku odrzucający skargę.

37.  II GSK 61/20 – skarga IM z dnia 17 kwietnia 2019 roku; odpowiedź na skargę przesłana 
do WSA 23 maja 2019 roku; postanowienie WSA w Warszawie z dnia 31 lipca 2019 roku 
wydane w sprawie VI SA/Wa 1156/19 odrzucające skargę; zażalenie (skarga kasacyjna) 
IM z dnia 8 września 2019 roku; postanowienie NSA z dnia 25 lutego 2020 roku wydane 
w sprawie II GSK 61/20 oddalające skargę kasacyjną.

38.  Skarga JM z dnia 9 grudnia 2019 roku; odpowiedź na skargę przesłana do WSA 15 stycz-
nia 2020 roku; postanowienie WSA w Warszawie z dnia 3 września 2020 roku o zawie-
szeniu postępowania przed WSA w Warszawie; zażalenie JM z dnia 13 października 
2020 roku – oczekuje na rozpoznanie.

39.  II GSK 3957/17 – skarga GM z dnia 8 marca 2017 roku; odpowiedź na skargę przesłana 
do WSA 4 kwietnia 2020 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 lipca 2017 roku 
oddalający skargę; skarga kasacyjna GM cofnięta pismem z dnia 24 czerwca 2019 roku; 
postanowienie NSA z dnia 20 września 2019 roku wydane w sprawie II GSK 3957/17 
umarzające postępowanie przed NSA.

40.  II GSK 788/18 – skarga MN z dnia 28 lutego 2017 roku; odpowiedź na skargę przesłana 
do WSA 3 kwietnia 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 września 2017 roku: 
1. Uchyla zaskarżoną uchwałę oraz poprzedzającą ją uchwałę nr 117/XII/2016 Okręgo-
wej Rady Adwokackiej we Wrocławiu z dnia 20 października 2016 roku; 2. Zasądza od 
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na rzecz MN kwotę 497 zł (słownie: czterysta 
dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania; skarga kasacyj-C
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na Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 16 listopada 2017 roku; postanowienie 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2018 roku o umorzeniu postępowania 
przed NSA.

41.  VI SA/Wa 812/17 – skarga AN z dnia 14 marca 2017 roku; odpowiedź na skargę prze-
słana do WSA 10 kwietnia 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 października 
2017 roku oddalający skargę; skarga kasacyjna AN z dnia 15 stycznia 2018 roku – ocze-
kuje na rozpoznanie.

42.  VI SA/Wa 1459/17 – skarga TN z dnia 31 maja 2017 roku; odpowiedź na skargę prze-
słana do WSA 12 lipca 2017 roku; postanowienie WSA w Warszawie z dnia 28 września 
2018 roku o odrzuceniu skargi.

43.  VI SA/Wa 2145/17 – skarga AO z dnia 24 sierpnia 2017 roku; odpowiedź na skargę 
przesłana do WSA 2 października 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 marca 
2018 roku oddalający skargę.

44.  Skarga ATP z dnia 14 stycznia 2020 roku; odpowiedź na skargę przesłana do WSA 18 lu-
tego 2020 roku – oczekuje na rozpoznanie.

45.  VI SA/Wa 99/20 – skarga AP z dnia 5 grudnia 2019 roku; odpowiedź na skargę przesłana 
do WSA 13 stycznia 2020 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2020 roku: 
1. uchyla zaskarżoną uchwałę; 2. zasądza od Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na 
rzecz skarżącej AP kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu 
kosztów postępowania.

46.  VI SA/Wa 560/20 – skarga AP z dnia 14 stycznia 2020 roku; odpowiedź na skargę prze-
słana do WSA 24 lutego 2020 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 października 
2020 roku oddalający skargę.

47.  VI SA/Wa 648/18 – skarga CP z dnia 2 marca 2018 roku; odpowiedź na skargę przesłana 
do WSA 9 kwietnia 2018 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 lipca 2018 roku od-
dalający sprzeciw od decyzji administracyjnej.

48.  II GSK 675/18 – skarga MP z dnia 20 lutego 2017 roku; odpowiedź na skargę przesłana 
do WSA 28 marca 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 października 2017 roku 
oddalający skargę; skarga kasacyjna MP z dnia 20 grudnia 2017 roku; wyrok NSA z dnia 
12 października 2018 roku oddalający skargę kasacyjną.

49.  VI SA/Wa 1471/17 – skarga RR z dnia 13 czerwca 2017 roku; odpowiedź na skargę 
przesłana do WSA 12 lipca 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 stycznia 
2018 roku oddalający skargę.

50.  Skarga AS z dnia 5 września 2017 roku; odpowiedź na skargę przesłana do WSA 2 paździer-
nika 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 stycznia 2018 roku oddalający skargę.

51.  II GSK 597/18 – skarga MS z dnia 13 lutego 2017 roku; odpowiedź na skargę przesłana 
do WSA 15 marca 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 października 2017 roku 
oddalający skargę; skarga kasacyjna MS z dnia 27 grudnia 2017 roku; postanowienie Na-
czelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2018 roku o umorzeniu postępowania.

52.  VI SA/Wa 2408/17 – skarga AS z dnia 13 października 2017 roku; odpowiedź na skargę 
przesłana do WSA 20 listopada 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 kwietnia 
2018 roku oddalający skargę; skarga kasacyjna AS z dnia 6 sierpnia 2018 roku – oczekuje 
na rozpoznanie.

53.  VI SA/Wa 771/17 – skarga JŚ z dnia 6 marca 2017 roku; odpowiedź na skargę przesła-
na do WSA 4 kwietnia 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 października 
2017 roku oddalający skargę.C
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54.  II GSK 3960/17 – skarga TŚ z dnia 21 lutego 2017 roku; odpowiedź na skargę przesłana do 
WSA 28 marca 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2017 roku wydany 
w sprawie VI SA/Wa 712/17 oddalający skargę; skarga kasacyjna TŚ z dnia 20 września 
2017 roku; wyrok NSA z dnia 27 lutego 2020 roku oddalający skargę kasacyjną.

55.  VI SA/Wa 1301/2018 – skarga LT z dnia 15 czerwca 2018 roku; odpowiedź na skargę 
przesłana do WSA 17 lipca 2018 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 września 
2018 roku: 1. Uchyla zaskarżoną uchwałę oraz uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Warszawie z dnia 7 czerwca 2017 roku; 2. Zasądza od Prezydium Naczelnej Rady 
Adwokackiej na rzecz LT kwotę 680 zł (sześćset osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu 
kosztów postępowania.

56.  VI SA/Wa 1145/19 – skarga LT z dnia 7 maja 2019 roku; odpowiedź na skargę przesłana 
do WSA 23 maja 2019 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 lutego 2020 roku od-
dalający skargę; skarga kasacyjna LT z dnia 23 czerwca 2020 roku; postanowienie WSA 
w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2020 roku: 1. Odrzucić skargę kasacyjną; 2. Zwrócić 
skarżącej, LT kwotę 200 (dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej; 
zażalenie LT z dnia 8 września 2020 roku – oczekuje na rozpoznanie.

57.  II SA/Wa 2827/19 – skarga MU z dnia 19 listopada 2019 roku; wyrok WSA w Warszawie 
z dnia 16 czerwca 2020 roku: 1. Stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2. Zasą-
dza od Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na rzecz skarżącego MU kwotę 200 zł 
(słownie: dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

58.  VI SAB/Wa 38/20 – skarga BW z dnia 17 maja 2020 roku; odpowiedź na skargę przesłana 
do WSA 8 czerwca 2020 roku – oczekuje na rozpoznanie.

59.  VI SAB/Wa 39/20 – skarga BW z dnia 17 maja 2020 roku; odpowiedź na skargę przesłana 
do WSA 8 czerwca 2020 roku – oczekuje na rozpoznanie.

60.  VI SA/Wa 2260/17 – skarga MW z dnia 14 września 2017 roku; odpowiedź na skargę 
przesłana do WSA 20 października 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 marca 
2018 roku oddalający skargę.

61.  VI SA/Wa 96/20 – skarga AZ z dnia 2 grudnia 2019 roku; odpowiedź na skargę przesłana 
do WSA 13 stycznia 2020 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 roku 
oddalający skargę.

62.  VI SA/Wa 1312/17 – skarga ZMA z dnia 18 maja 2017 roku odpowiedź na skargę prze-
słana do WSA 19 czerwca 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 listopada 
2017 roku oddalający skargę.

63.  VI SA/Wa 1936/17 – skarga MZ z dnia 25 lipca 2017 roku; odpowiedź na skargę prze-
słana do WSA 31 sierpnia 2017 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 maja 2018 roku 
oddalający skargę.

II. Skargi na decyzje Ministra Sprawiedliwości

1.  VI SA/Wa 1744/18 – skarga ME na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 
2018 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 grudnia 2018 roku: 1. Uchyla zaskar-
żoną decyzję; 2. Zasądza od Ministra Sprawiedliwości na rzecz skarżącego ME kwotę 
697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

2.  II GSK 3666/17 – skarga AG na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 paździer-
nika 2016 roku; wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 lipca 2017 roku wydany w sprawie 
VI SA/Wa 2626/16: 1. Uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy uchwa-C
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łę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 19 lipca 2016 roku i uchwałę Okręgo-
wej Rady Adwokackiej w Koszalinie z dnia 9 maja 2016 roku; 2. Zasądza od Ministra 
Sprawiedliwości na rzecz skarżącego AG kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) 
złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania; skarga kasacyjna Prezydium Naczelnej 
Rady Adwokackiej z dnia 10 lipca 2018 roku; wyrok NSA z dnia 9 stycznia 2020 roku 
wydany w sprawie II GSK 3666/17: 1. Oddala skargi kasacyjne; 2. Zasądza od Ministra 
Sprawiedliwości na rzecz AG kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu 
kosztów postępowania kasacyjnego; 3. Zasądza od Prezydium Naczelnej Rady Adwo-
kackiej na rzecz AG kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów 
postępowania kasacyjnego.

3.  VI SA/Wa 991/17 – skarga Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 10 kwietnia 
2017 roku na postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku; wyrok 
WSA w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2017 roku oddalający skargę.

4.  VI SA/Wa 992/17 – skarga Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 10 kwietnia 
2017 roku na postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku; wyrok 
WSA w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2017 roku oddalający skargę.

5.  VI SA/Wa 1740/17 – skarga Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 12 lipca 
2017 roku na postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2017 roku; 
wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 stycznia 2018 roku oddalający skargę.

6.  VI SA/Wa 885/20 – skarga Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 6 marca 
2020 roku na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2020 roku; wyrok WSA 
w Warszawie z dnia 29 września 2020 roku oddalający skargę; wniosek o sporządzenie 
uzasadnienia wyroku i doręczenia na adres pełnomocnika skarżącego.
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1. DZIAŁALNOŚĆ NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ 
W KADENCJI 2016–2020

1.1. POSIEDZENIA PLENARNE I UCHWAŁY  
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

W okresie sprawozdawczym NRA odbyła 28 posiedzeń plenarnych1, w tym 5 posiedzeń 
nadzwyczajnych. W 2020 roku, w związku ze stanem epidemii wirusa COVID-19, 7 posiedzeń 
NRA odbyło się przy użyciu oprogramowania umożliwiającego bezpośrednie porozumiewanie 
się na odległość. Uchwały podejmowane były zgodnie z art. 14h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw2.

Przedmiotem obrad posiedzeń NRA było omawianie bieżących wydarzeń istotnych dla 
środowiska adwokackiego i całego społeczeństwa, wyrażanie opinii wobec projektów zmian 
w przepisach prawa powszechnego oraz podejmowanie uchwał dotyczących aktów wewnętrz-
nych samorządu, a także podejmowanie uchwał w przedmiocie najistotniejszych wydarzeń 
publicznych, politycznych i gospodarczych kraju. Szczególne znaczenie w kadencji 2016–2020 
miały działania podejmowane w związku z wprowadzanymi przez władze reformami wymiaru 
sprawiedliwości i zmianami ustaw o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym, Krajo-
wej Radzie Sądownictwa, a także uchwały dotyczące nowelizacji procedury karnej i cywilnej. 
NRA była jednym z organizatorów Kongresu Prawników Polskich, który odbył się dwukrotnie 
– w 2017 i 2019 roku, gromadząc setki przedstawicieli zawodów prawniczych.

Działania NRA dotyczyły również spraw najważniejszych dla środowiska adwokackie-
go. Podejmowano uchwały regulujące działanie poszczególnych instytucji samorządowych, 
w szczególności dotyczące przebiegu aplikacji adwokackiej, zasad etyki adwokackiej i wy-
konywania zawodu. Jednymi z najistotniejszych kwestii były ochrona tajemnicy zawodowej 
oraz zapewnienie dostępu do adwokata. Warte podkreślenia jest, że ten temat podnoszony był 
na każdym posiedzeniu plenarnym, a NRA na bieżąco monitorowała przypadki naruszania 
tajemnicy adwokackiej i obrończej.

Szczegółowe sprawozdania ze wszystkich posiedzeń plenarnych NRA były na bieżąco za-
mieszczane na portalu informacyjnym adwokatura.pl. Wszystkie podjęte uchwały znajdują się 
w wyszukiwarce przepisów na stronie www.nra.pl.

Poniżej zamieszczone zostały wybrane najistotniejsze decyzje oraz uchwały podjęte przez 
NRA w kadencji 2016–2020.
1  Stan na 30 listopada 2020 r.
2  T.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.C
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Rok 2016 i 2017

Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, które odbyło się 3 grudnia 2016 roku w War-
szawie, NRA dokonała wyboru składu Prezydium NRA. 

Na pierwszym posiedzeniu plenarnym w nowym roku, które odbyło się 21 stycznia 2017 
roku w Warszawie, podjęto uchwałę nr 2/2017, na mocy której Prezydium NRA oraz po-
szczególnym Komisjom i innym jednostkom adwokatury przydzielone zostały zadania celem 
wykonania uchwał merytorycznych Krajowego Zjazdu Adwokatury. NRA określiła kwestie 
formalne, dokonując podziału zadań między członków Prezydium NRA. Zgodnie z umocowa-
niem wynikającym z uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury przyjęto teksty jednolite „Regu-
laminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich” oraz „Regulaminu 
działania organów adwokatury i organów izb adwokackich”. Na wniosek Komisji Kształcenia 
Aplikantów Adwokackich, uchwałą nr 5/2017, NRA przyjęła zmiany w „Regulaminie odby-
wania aplikacji adwokackiej” umożliwiające łączenie zajęć dla kilku roczników aplikantów 
i zwiększenie liczebności grup szkoleniowych, co miało szczególne znaczenie dla mniejszych 
Izb borykających się z problemem organizacji szkolenia dla bardzo małych grup aplikantów. 
Zmiany dotyczyły również tego, aby zaległości aplikantów wobec Izby z tytułu opłaty za 
szkolenie lub składki samorządowej mogły być podstawą niedopuszczenia do kolokwium lub 
sprawdzianu albo wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. NRA podjęła również uchwałę 
nr 6/2017 w sprawie zmiany uchwały o odznace adwokackiej. Wprowadzone poprawki miały 
na celu usprawnienie procedury rozpoznawania wniosków i nadawania odznaczeń.

Jedną z pierwszych uchwał podjętych przez NRA nowej kadencji była uchwała o zwołaniu 
Kongresu Prawników Polskich. 

UCHWAŁA NR 8/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej 

z dnia 21 stycznia 2017 r.

w sprawie zwołania Kongresu Prawników Polskich

Naczelna Rada Adwokacka popiera postulat zwołania Kongresu Prawników Polskich, jako 
forum międzyśrodowiskowej wymiany poglądów na temat kondycji i kierunków reformy wy-
miaru sprawiedliwości, widząc w tej inicjatywie jeden z instrumentów szeroko pojmowanego 
konstruktywnego dialogu społecznego.

Adwokatura, której ustawowe zadanie obejmuje nie tylko udzielanie pomocy prawnej, lecz 
również współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i sto-
sowaniu prawa, dostrzega potrzebę aktywnego udziału we wszelkich działaniach obywatelskich 
zmierzających do rzeczowej debaty o wszystkich aspektach i problemach funkcjonowania wy-
miaru sprawiedliwości oraz kierunkach jego rozwoju. W szczególnym zainteresowaniu Ad-
wokatury pozostają gwarancje dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości, realizowane 
przede wszystkim przez prawo obywateli do rzetelnego procesu, ograniczenie barier sądowych, 
długotrwałych procesów, nadmiernie skomplikowanych procedur, zbyt wysokich opłat sądo-
wych i niewłaściwie skonstruowanej nieodpłatnej pomocy prawnej. Naczelna Rada Adwokacka 
stoi na stanowisku, że prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości wymaga pełnych 
gwarancji niezawisłego orzekania, ochrony niezależności sędziowskiej, autonomii Adwokatury C
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oraz tajemnicy adwokackiej. W interesie publicznym leży bowiem sprawnie działający i przyja-
zny dla obywatela system wymiaru sprawiedliwości, którego istotą jest niezawisłe sądownictwo 
i samorządna adwokatura.

Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do podejmo-
wania, w ramach Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, dzia-
łań zmierzających do zwołania Kongresu Prawników Polskich, w tym ustalenia jego programu.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Krokiem pośrednim do Kongresu była współorganizowana przez NRA konferencja pt. „Kry-
zys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytu-
cją RP”, która odbyła się 3 marca br. w Katowicach. Przedstawiciele adwokatury wzięli 
udział w panelu obywatelskim tej konferencji. 

Kongres Prawników Polskich odbył się 20 maja 2017 roku w Katowicach. Wzięło w nim 
udział 1500 przedstawicieli środowisk prawniczych, którzy dyskutowali nad reformą wymiaru 
sprawiedliwości. Debata składała się z trzech paneli: „Niezależny sąd jako gwarant praw 
i wolności obywatela”, „Profesjonalny pełnomocnik gwarantem realizacji praw jednost-
ki” oraz „Dostęp do wymiaru sprawiedliwości jako podstawowe prawo człowieka”. Kongres 
zakończyło podjęcie uchwały, w której jego uczestnicy złożyli postulat prowadzenia konsul-
tacji społecznych przy pracach legislacyjnych ze szczególnym wykorzystaniem wiedzy i do-
świadczenia stutysięcznej rzeszy prawników, powołanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej 
reprezentującej różne zawody prawnicze oraz zaapelowali o dialog bez antagonizowania świata 
prawa i polityki. W uchwale wskazano, że priorytetem wymiaru sprawiedliwości XXI wieku 
powinna być pełna realizacja prawa do sądu zgodnie z zasadami demokratycznego państwa 
prawa przy zapewnieniu efektywności i szybkości postępowania. Sądownictwo XXI wieku po-
winno być przyjazne obywatelowi – proste i dostępne, a misją niezawisłego sędziego XXI wie-
ku powinno być wymierzenie sprawiedliwości poprzez rozstrzyganie i rozwiązywanie sporów, 
przy niezbędnej dbałości o zachowanie konstytucyjnych i wspólnotowych praw obywateli.

Naczelna Rada Adwokacka w styczniu 2017 roku zajęła stanowisko w sprawie działań 
Policji skierowanych wobec protestujących publicznie.

UCHWAŁA NR 7/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej 

z dnia 21 stycznia 2017 r.

w sprawie publikowania wizerunku osób uczestniczących w demonstracjach

Naczelna Rada Adwokacka wyraża głębokie zaniepokojenie działaniami Policji, która opu-
blikowała wizerunki osób uczestniczących w dniach 16 i 17 grudnia 2016 roku w demonstracji 
przed gmachem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z umieszczonym przy nich komentarzem, jed-
noznacznie piętnującym te osoby jako sprawców naruszenia porządku publicznego.

Naczelna Rada Adwokacka przypomina, że w demokratycznym państwie prawa niedopusz-
czalna jest stygmatyzacja osób demonstrujących swe poglądy polityczne, zwłaszcza jeśli do-C
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konują jej organy władzy publicznej, w tym m.in. organy ścigania na etapie poprzedzającym 
ewentualne prawomocne orzeczenie organu sądowego. Takie działania nie tylko naruszają 
dobra osobiste osób, których wizerunek został opublikowany, ale przede wszystkim godzą 
w konstytucyjnie gwarantowaną wolność wyrażania poglądów politycznych, stanowiąc w isto-
cie naruszenie porządku prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Podjęto również uchwałę w reakcji na pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje 
o działaniach władz w kierunku wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu 
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

UCHWAŁA NR 9/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 21 stycznia 2017 r.

w sprawie wezwania do zaniechania prac zmierzających do wypowiedzenia Konwencji 
Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 

domowej sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 roku

Mając na uwadze informacje o podjęciu przez organy władzy publicznej prac zmierzających 
do wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej sporządzonej w Stambule w dniu 11 maja 2011 r., Naczelna Rada 
Adwokacka jako organ reprezentujący Adwokaturę, która powołana jest między innymi do 
współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu 
prawa, wzywa do zaniechania prac zmierzających do wypowiedzenia Konwencji Rady Eu-
ropy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej sporządzonej 
w Stambule dnia 11 maja 2011 r. oraz wzywa do wdrożenia wszystkich przewidzianych w tej 
Konwencji instrumentów prawnych. 

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Kolejne posiedzenie NRA odbyło się 25 marca 2017 roku w Warszawie. W tym dniu przy-
padła 60. rocznica podpisania Traktatów Rzymskich – wydarzenia uznawanego za początek 
integracji europejskiej. NRA podjęła uchwałę nr 18/2017, w której wskazano, że „wspólne cele 
i wartości integracji europejskiej, zadeklarowane w Traktatach Rzymskich, stanowią podstawę 
pokoju i solidarnego rozwoju państw i europejskiego społeczeństwa. (…) Adwokatura podkre-
śla, że udział we wspólnocie europejskiego porządku prawnego wymaga respektowania przez 
władze publiczne standardów wynikających z tego porządku, zwłaszcza w sferze ochrony praw 
człowieka i podstawowych wolności”.C
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Na tym samym posiedzeniu NRA wezwała do przestrzegania gwarancji procesowych oraz 
poszanowania uprawnień cudzoziemców poszukujących ochrony międzynarodowej na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwałę nr 19/2017 podjęto w związku z ujawnionymi 
przypadkami naruszania praw cudzoziemców poszukujących ochrony na terenie Polski, jak 
również niedopuszczania adwokatów do realizacji czynności zawodowych. Naczelna Rada Ad-
wokacka wezwała organy władzy publicznej do „przestrzegania podstawowych gwarancji pro-
cesowych oraz do poszanowania uprawnień wynikających z prawa międzynarodowego” oraz 
przypomniała „o konstytucyjnie gwarantowanych uprawnieniach cudzoziemców, o których 
mowa w art. 56 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tj. prawie azylu oraz prawie uzyskania 
statusu uchodźcy zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi”.

Po wysłuchaniu stanowiska Komisji Etyki i dyskusji NRA podjęła uchwałę dotyczącą po-
stępowania adwokatów w sytuacji przedstawienia im zarzutów.

UCHWAŁA NR 12/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 25 marca 2017 r. 

 1  Adwokat, któremu przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa umyślnego, ma obowią-
zek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dziekana okręgowej rady adwokackiej, 
właściwej dla siedziby zawodowej adwokata.

 2.  Pochodząca od adwokata informacja o przedstawionym mu zarzucie popełnienia prze-
stępstwa nie stanowi samoistnej podstawy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego 
przeciwko temu adwokatowi.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Uchwałą nr 13/2017 NRA dokonała zmian w Regulaminie konkursów krasomówczych 
dla aplikantów adwokackich, wprowadzając m.in. możliwość przeprowadzenia przez jury 
konkursu głosowania na laureata publiczności. 

Na posiedzeniu plenarnym, które odbyło się w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2017 roku 
w Warszawie, NRA przyjęła „Wytyczne antykorupcyjne IBA dla adwokatur – członków IBA”, 
dokument mający stanowić wsparcie dla antykorupcyjnych inicjatyw podejmowanych przez 
organizacje prawnicze. 

W dniu 30 czerwca 2017 roku NRA jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie konieczności 
zapewnienia zatrzymanym możliwości kontaktu z adwokatem:

UCHWAŁA NR 21/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Naczelna Rada Adwokacka z zaniepokojeniem przyjmuje informacje o utrudnianiu osobom 
zatrzymanym i grupowo przetrzymywanym przez Policję w dniu 10 czerwca 2017 roku w War-
szawie możliwości skorzystania z kontaktu z obrońcą, a tym samym realizacji przysługującego 
każdemu obywatelowi konstytucyjnego prawa do obrony.C
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Naczelna Rada Adwokacka przypomina, iż podstawowym elementem konstytucyjnego pra-
wa do obrony jest zapewnienie kontaktu z adwokatem, w każdej sytuacji, w której obywatel 
zamierza skorzystać z prawa do obrony. Uprawnienie to ma szczególne znaczenie w razie 
zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji. Utrudnianie, a zwłaszcza niedopuszczanie przez 
funkcjonariuszy Policji adwokatów do osób zatrzymanych, narusza podstawowe standardy 
demokratycznego państwa prawa.

W kontekście przedstawianych przez media w ostatnim okresie informacji o naruszeniach 
prawa przez funkcjonariuszy Policji w związku z wykonywaniem czynności służbowych, Na-
czelna Rada Adwokacka przypomina o konstytucyjnej zasadzie legalizmu, zgodnie z którą 
funkcjonariusze publiczni upoważnieni są do działania na podstawie i w granicach prawa. 
Wszelkie naruszenia reguł proceduralnych o charakterze gwarancyjnym traktować należy jako 
złamanie powyższej zasady. 

Naczelna Rada Adwokacka po raz kolejny wskazuje na potrzebę opracowania i wprowadze-
nia do systemu prawa rozwiązań gwarantujących na właściwym poziomie realizację prawa 
osoby zatrzymanej do kontaktu z adwokatem, a w szczególności z adwokatem z urzędu. Nie-
zbędna jest pełna implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE 
z dnia 22 października 2013 roku „w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu 
karnym (…)”.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

W tym samym dniu NRA podjęła również uchwałę nr 22/2017, negatywnie opiniując przed-
stawione projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w spra-
wie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej przez 
adwokata z urzędu (projekt z 18 maja 2017 r.), rozporządzenie w sprawie opłat za czynności 
adwokackie (projekt z 18 maja 2017 r.), rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb 
Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej przez radcę prawnego z urzędu 
(projekt z 18 maja 2017 r.) oraz rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców praw-
nych (projekt z 18 maja 2017 r.). Jak wskazano w uzasadnieniu tej uchwały: „zaproponowane 
w projektach kwoty stawek (…) nie pozwalają nawet na pokrycie kosztów, jakie ponosi pełno-
mocnik procesowy w związku z prowadzeniem czasochłonnych i zazwyczaj skomplikowanych 
spraw”. NRA przypomniała, że delegacje ustawowe „obligują Ministra Sprawiedliwości, by 
określając w drodze rozporządzenia wysokość stawek minimalnych miał na względzie nie 
tylko rodzaj i zawiłość sprawy, ale przede wszystkim wymagany nakład pracy adwokata”. 
Na posiedzeniu adw. Rafał Dębowski, Sekretarz NRA, poinformował, że w tej sprawie miało 
odbyć się spotkanie Prezydium NRA z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości, jednak 
rozmowy nie doszły do skutku.

W kolejnym dniu posiedzenia, 1 lipca 2017 roku, NRA zapoznała się z propozycjami Komi-
sji Etyki dotyczącymi zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu i ujęcia 
norm regulujących trzy podstawowe obszary – tzw. reklamę, łączenie zajęć oraz tajemnicę 
adwokacką. Po dyskusji projekt skierowano do dalszych prac Komisji. Członkowie NRA 
zapoznali się również z założeniami nowego regulaminu wykonywania zawodu adwokata, 
przedstawionymi przez Komisję ds. Praktyki Adwokackiej. C
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Po dyskusji dotyczącej bieżącej sytuacji w kraju NRA podjęła uchwałę dotyczącą stanu 
polskiej legislacji.

UCHWAŁA NR 24/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 1 lipca 2017 r.

Naczelna Rada Adwokacka, obserwując działania legislacyjne podejmowane w obecnej kaden-
cji Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości 
pragnie podkreślić, że fundamentalne zasady państwa prawnego, w tym zwłaszcza konstytucyjne 
zasady trójpodziału i równoważenia się władzy, mają charakter trwały i niepodważalny. Zasady 
te muszą pozostawać poza sferą jakichkolwiek wpływów politycznych i nie mogą ustępować woli 
rządzącej większości parlamentarnej. Demokratyczne państwo prawa, jakim jest Rzeczpospolita 
Polska, może prawidłowo funkcjonować tylko wówczas, gdy poszczególne rodzaje władz wza-
jemnie się wspierają i uzupełniają oraz jednocześnie pełnią wobec siebie funkcje kontrolne, zaś 
konstytucyjne zasady stanowią podstawę i punkt odniesienia działania każdej z nich.

Polscy adwokaci z dużym zaniepokojeniem obserwują zmiany ustawodawcze, proponowane 
i przyjmowane w obecnej kadencji Sejmu, dostrzegając w części z nich zagrożenie podpo-
rządkowania obowiązujących regulacji prawnych celom politycznym. Naczelna Rada  Ad-
wokacka podkreśla, że wyłącznie niezależne sądownictwo, wolne od politycznych wpływów, 
będzie gwarantem podstawowych praw i wolności obywatelskich, do których przestrzegania 
zobowiązuje zarówno Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jak i ratyfikowane przez Polskę 
konwencje międzynarodowe. 

Naczelna Rada Adwokacka dostrzegając konieczność reformowania sądownictwa zauważa, 
że Adwokatura Polska od lat zgłaszała w tej płaszczyźnie konkretne i merytoryczne postulaty 
zmierzające do poprawienia pozycji obywatela przed sądem. Reforma sądownictwa wymaga 
dokonania takich zmian, które zagwarantują obywatelom poprawę realizacji konstytucyjnego 
prawa do sądu, usprawnienie funkcjonowania polskich sądów, a zarazem nie doprowadzą do 
politycznej podległości władzy sądowniczej, a tym samym do zmarginalizowania i osłabienia 
sądownictwa w Polsce. Zwracamy uwagę, że dotychczas uchwalone i procedowane aktualnie 
zmiany pozostawiają poza obszarem regulacji tak ważne dla obywatela aspekty jak poprawie-
nie warunków sądowej realizacji jego praw, usprawnienie funkcjonowania polskich sądów, 
a dodatkowo część z nich stwarza zagrożenie politycznego podporządkowania sądownictwa 
władzy ustawodawczej i wykonawczej, a w konsekwencji  prowadzi do całkowitej utraty spo-
łecznego zaufania do sądów. 

Naczelna Rada Adwokacka podkreśla konieczność powstrzymania się przedstawicieli 
organów państwa od publicznego delegitymizowania orzeczeń sądowych, w tym zwłaszcza 
judykatów Sądu Najwyższego. Takie bowiem działanie podważa zaufanie obywateli do całe-
go wymiaru sprawiedliwości, autorytetu władzy sądowniczej i wszystkich pozostałych władz, 
a w konsekwencji rodzi zagrożenie zanarchizowania życia społecznego i politycznego w kraju. 
Strzeżenie gwarancji zachowania ładu konstytucyjnego to podstawowa powinność wszystkich 
władz Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek TrelaC
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Kolejną uchwałą istotną dla funkcjonowania samorządu adwokackiego była uchwała 
nr 23/2017 z 1 lipca 2017 roku w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów 
postępowania dyscyplinarnego 

W dniu 18 lipca 2017 roku w Warszawie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie plenarne 
NRA, zwołane w związku z uchwaleniem przez Parlament ustaw nowelizujących ustrój Kra-
jowej Rady Sądownictwa oraz ustrój sądów powszechnych, a także w związku z procedowa-
nym przez Sejm RP projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. NRA przez aklamację podjęła 
uchwałę następującej treści.

UCHWAŁA NR 25/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 18 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka, w związku z uchwaleniem zmian w ustawach o ustroju sądów 
powszechnych i Krajowej Radzie Sądownictwa oraz pracami nad ustawą o Sądzie Najwyższym, 
apeluje do władz publicznych o poszanowanie oraz ochronę ładu konstytucyjnego i sprzeci-
wia się zmianom ustrojowym dokonywanym bez zachowania procedury zmiany Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Obywatele oczekują prawdziwych reform: odformalizowania i uproszczenia skomplikowa-
nych procedur, zniesienia barier sądowych, wprowadzenia rozwiązań prawnych zwiększających 
tempo rozpoznawania spraw, w tym nowoczesnego zarządzania i szerokiej informatyzacji wy-
miaru sprawiedliwości, jak również podniesienia efektywności modelu rozpoznawania spraw. 
Uchwalone i projektowane zmiany, skutkując upolitycznieniem wymiaru sprawiedliwości, nie 
mogą przyczynić się do jego usprawnienia.

Adwokatura przypomina, że niezależny wymiar sprawiedliwości to wspólne dobro wszystkich 
Polaków – gwarancja podstawowych praw i wolności obywatelskich. Naruszenie tych wartości 
godzi w interesy obywateli oraz wyklucza nasz kraj z grona demokratycznych państw prawa.

Naczelna Rada Adwokacka, podtrzymując stanowisko co do potrzeby wprowadze-
nia proobywatelskich zmian w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, wskazuje, że 
uchwalone ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie 
ustawy o ustroju sądów powszechnych, jak również zgłoszony przez grupę posłów projekt 
ustawy o Sądzie Najwyższym nie realizują postulatów ukierunkowanych na usprawnienie  
i zwiększenie efektywności ochrony praw obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wskazujemy, że powyższe rozwiązania tworzą zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania 
sądów w demokratycznym państwie prawnym. Regulacje zawarte w wymienionych aktach 
prawnych w istotnym zakresie nie dadzą się pogodzić z podstawowymi zasadami konstytucyj-
nymi, w tym z zasadą: podziału władzy, niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów 
oraz z konstytucyjnie określoną kadencyjnością Członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Tym samym naruszają określone w Konstytucji RP 
ustrojowe podstawy Państwa Polskiego. 

Uchwalone ustawy o ustroju sądów powszechnych i Krajowej Radzie Sądownictwa oraz 
projekt ustawy o Sądzie Najwyższym pozostają w sprzeczności z konstytucyjnymi  zasadami 
przyzwoitej legislacji zarówno z uwagi na zawarte w nich rozwiązania ustrojowe, w istocie 
zmieniające postanowienia ustawy zasadniczej, jak i ze względu na tryb wprowadzania zmian C
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normatywnych w zakresie ustrojowej pozycji Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Przy-
jęty sposób procedowania nad projektami ustaw podważa zaufanie obywateli do państwa 
i stanowionego przez nie prawa.

Uchwalone i projektowane rozwiązania ustawowe godzą w konstytucyjne fundamenty 
funkcjonowania organów władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, naruszają spójność 
wyrażającego demokratyczne wartości systemu prawnego oraz osłabiają podstawy ochrony 
praw i wolności obywateli.

Znaczenie uchwalonych i projektowanych zmian normatywnych dla porządku prawnego 
Rzeczypospolitej Polskiej w pełni uwidacznia się zwłaszcza na tle sekwencji i tempa dokona-
nych w obecnej kadencji Sejmu i Senatu zmian dotyczących wymiaru sprawiedliwości, w tym 
w szczególności w kontekście destabilizacji ochrony konstytucyjności stanowionego prawa 
sprawowanej przez Trybunał Konstytucyjny. Realizowane w tej kadencji Sejmu i Senatu przed-
sięwzięcia legislacyjne zmierzają do osłabienia pozycji ustrojowej władzy sądowniczej na rzecz 
jednolitej władzy państwowej. Prowadzą do przyznania władzy ustawodawczej i wykonawczej 
istotnych uprawnień w odniesieniu do sądownictwa, wykraczających poza granice określone 
w Konstytucji RP. Uchwalone i projektowane zmiany, podobnie jak w poprzednich przypad-
kach, są w szczególności zorientowane na zwiększenie wpływu Ministra Sprawiedliwości – 
Prokuratora Generalnego na funkcjonowanie i kształt sądownictwa. 

Istota powyższych zmian sprowadza się do faktycznego przejęcia politycznej kontroli nad 
sądami, co stanowi naruszenie wyrażonej w art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
zasady podziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

W lipcu 2017 roku w całym kraju miały miejsce publiczne manifestacje będące wyrazem 
społecznego sprzeciwu wobec działań władzy. NRA nie włączała się w te działania jako insty-
tucja, ale uczestniczyli w ich indywidualnie adwokaci – Prezes NRA był obecny na manife-
stacji pod Sądem Najwyższym w dniu 23 lipca, na której zabrał głos, prezentując stanowisko 
adwokatury. W tym czasie Prezydium NRA zwróciło się do Prezydenta RP z apelem o veto 
wobec trzech ustaw – o ustroju sądów powszechnych, o KRS i o Sądzie Najwyższym. Po 
złożeniu veta przez Prezydenta RP, co nastąpiło 25 lipca 2017 roku, Prezes NRA wystąpił 
z propozycją zorganizowania okrągłego stołu dla sądownictwa, która nie została jednak przy-
jęta. Przedstawiciele adwokatury brali udział w pracach parlamentarnego Zespołu ds. reformy 
wymiaru sprawiedliwości, a Prezes NRA był obecny 17 lipca 2017 roku w Sejmie RP na 
wysłuchaniu publicznym dotyczącym poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, 
gdzie przedstawiał stanowisko NRA.

Na posiedzeniu NRA 16 września 2017 roku w Warszawie dyskusja dotyczyła przygoto-
wań do obchodu jubileuszu 100-lecia Adwokatury w 2018 roku, prac nad zmianami w kodek-
sie etyki, sprawy statusu egzaminowanych aplikantów i kwestii wpisów na listę adwokatów, 
jak również planów nałożenia na adwokatów obowiązku informowania organów skarbowych 
o tzw. schematach optymalizacji podatkowej, co może stanowić zagrożenie dla tajemnicy ad-
wokackiej. Uchwałą nr 27/2017 dokonano nowelizacji „Regulaminu w sprawie zakresu działa-
nia oraz zasad wynagradzania wizytatorów” poprzez umożliwienie przeprowadzania wizytacji C
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w filii kancelarii lub oddziałach spółek, w których wspólnikami są adwokaci, jeśli te znajdują 
się na terenie innej Izby niż Izba macierzysta dla adwokata. NRA podjęła również uchwałę 
nr 26/2017 określającą koszty postępowania zakończonego upomnieniem dziekańskim.

Na posiedzeniu 18 listopada 2017 roku w Warszawie dyskutowano nad planami obchodów 
100-lecia Adwokatury, wysłuchano sprawozdania z działalności Centrum Mediacyjnego przy 
NRA; odbyła się również dyskusja nad kwestią zatrudniania aplikantów w kancelariach adwo-
kackich. Członkowie NRA omawiali plany reformy zasad finansowania działalności „Palestry” 
oraz przygotowania nowego programu do udostępniania elektronicznej wersji pisma. Przed-
miotem obrad był także projekt nowego regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych. 
NRA dyskutowała nad ewentualnymi skutkami dla członków organów samorządu wejścia 
w życie przepisów nakładających obowiązek składania oświadczeń majątkowych.

W dniu 18 grudnia 2017 roku, w trybie obiegowym, NRA podjęła uchwałę dotyczącą ustaw 
o KRS i Sądzie Najwyższym.

UCHWAŁA NR 29/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 18 grudnia 2017 r. 

Naczelna Rada Adwokacka, w głosowaniu obiegowym, działając na podstawie art. 1 ust. 1 
w zw. z art. 58 pkt. 9 Prawa o adwokaturze postanowiła:
 1) negatywnie zaopiniować uchwalone ustawy: 
  a) o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, 
  b) o Sądzie Najwyższym 
oraz 
 2)  zwrócić się do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie działań zmierzających do ochro-

ny ładu konstytucyjnego, zmienianego w następstwie uchwalenia powyższych ustaw. 

Uzasadnienie

Uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjęte przez Senat Rzeczypospo-
litej Polskiej bez poprawek: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz 
niektórych innych ustaw, jak również ustawa o Sądzie Najwyższym zawierają postanowienia 
głęboko ingerujące w ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, którego jednym z trzech filarów, w świe-
tle przepisów obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jest odrębna i niezależna 
od innych władza sądownicza, sprawowana przez sądy i trybunały. 

Podstawą określonego w Konstytucji, zaaprobowanego przez Naród Polski w drodze refe-
rendum, ustroju Rzeczypospolitej Polskiej jest zasada trójpodziału władzy. Zasada ta wyklucza 
rozwiązania ustawowe, umożliwiające sprawowanie przez władzę wykonawczą zwierzchniej 
kontroli nad władzą sądowniczą. W jej świetle niedopuszczalne jest uchwalanie przepisów, 
które mogą faktycznie prowadzić do zmiany ustroju państwa bez zmiany Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Niezawisłe sądownictwo z Sądem Najwyższym na czele, chronione przez 
nienaruszalną w trakcie konstytucyjnej kadencji Krajową Radę Sądownictwa stwarza gwa-
rancje ochrony praw każdego obywatela. 

Naczelna Rada Adwokacka stoi na stanowisku, że procedowanie powyższych ustaw, ze wzglę-
du na szczególne znaczenie dla Rzeczypospolitej Polskiej, powinno odbywać się w ramach sze-
rokiego konsensusu społecznego, gdyż Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich C
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obywateli. Uchwalanie prawa, które dotyczy najważniejszych gwarancji każdego obywatela 
w kraju doświadczonym jak żaden inny problemem sądownictwa podległego władzom narzuco-
nych Narodowi reżimów, wymaga głębokiego namysłu i ponadpartyjnej zgody. Każdy obywatel 
Rzeczypospolitej Polskiej ma pełne prawo do obawy przed zmianami zbyt szybkimi, zbyt dra-
stycznymi i zbyt głębokimi w świetle gwarancji konstytucyjnych. Rozumienie i poszanowanie 
praw obywateli to obowiązek każdego polityka, zwłaszcza sprawującego władzę.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Rok 2018

Pierwsze posiedzenie NRA w kolejnym roku kadencji odbyło się w dniach 12–13 stycznia 
2018 roku w Warszawie. Jednym z najistotniejszych tematów dyskusji była sprawa tzw. 
aplikacji uniwersyteckiej – pomysłu kolejnej drogi dostępu do zawodu, który w przestrzeni 
publicznej przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości. Prezes NRA poinformował zebranych, 
że wziął udział w zorganizowanej przez redakcję „Rzeczpospolitej” debacie dotyczącej tego te-
matu. Na prośbę NRA Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland przeprowadziło ankietę 
na temat potrzeby stworzenia nowej drogi do zawodu adwokata – zdecydowana większość 
studentów nie widziała takiej potrzeby. Na posiedzeniu NRA odbyła się dyskusja dotycząca 
przebiegu aplikacji adwokackiej i szkolenia organizowanego przez Izby, patronatu oraz sytu-
acji ekonomicznej aplikantów. Argumenty podnoszone w dyskusji zostały przedstawione na 
konferencji organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Popowie.

Na styczniowym posiedzeniu omawiane były również działania NRA wobec projektu refor-
my Kodeksu postępowania cywilnego, w którym ujęto m.in. wysokie kary obciążające strony 
postępowania. Projekt zmian w procedurze cywilnej był również tematem prac Porozumienia 
samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, któremu w 2018 roku przewodniczy-
ła NRA. Członkowie Porozumienia podnieśli m.in. kwestię wydłużenia terminu do sporzą-
dzenia apelacji, zwolnienia adwokatów z obowiązku przedstawiania zaświadczeń od lekarza 
sądowego czy eliminacji osób sprawujących zarząd majątkiem lub interesami strony z kręgu 
podmiotów mogących być pełnomocnikami procesowymi. Te postulaty zostały przekazane 
Ministerstwu Sprawiedliwości do dalszych prac przy nowelizacji KPC.

Na styczniowym posiedzeniu plenarnym debata dotyczyła także wniosku Prokuratora Ge-
neralnego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu „Regulaminu wykonywania 
zawodu adwokata” dotyczącego tzw. depozytu adwokackiego, funkcjonowania nowej umowy 
generalnej ubezpieczenia OC adwokatów oraz zasad komunikacji między Członkami NRA. 
Odbyła się też dyskusja nad wstępnym projektem budżetu NRA na 2018 rok celem ustalenia 
priorytetów działań. Tematem posiedzenia był także Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godno-
ści Zawodu jako materialno-prawna podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Kolejne posiedzenie NRA odbyło się 25 lutego 2018 roku w Warszawie. Kontynuowano na 
nim dyskusję na temat wprowadzenia tzw. aplikacji uniwersyteckiej. Założenia tej koncepcji 
przedstawił Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł podczas dorocznej konferencji 
poświęconej wynikom egzaminów na aplikacje prawnicze oraz wynikom egzaminów zawo-
dowych, która odbyła się 5–6 lutego w Popowie. Na konferencji przedstawiciele Adwokatury C
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(adw. Jacek Trela, adw. prof. Piotr Kardas, adw. Rafał Dębowski, adw. prof. Maciej Gutowski, 
adw. Jerzy Zięba i adw. Bartosz Tiutiunik) przedstawiali walory aplikacji adwokackiej jako 
praktycznej formy przygotowania do zawodu, a także wskazywali na mankamenty szkolenia 
akademickiego. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości miał zostać przekazany do dalszych 
konsultacji, choć już na tym etapie spotkał się z krytyką przedstawicieli większości uniwersy-
tetów w Polsce. Na konferencji w Popowie omawiane były również wyniki egzaminu adwo-
kackiego z 2017 roku, którego średnia zdawalność wyniosła 83%, co jest dowodem na to, że 
aplikanci są dobrze przygotowani do egzaminów. 

Na lutowym posiedzeniu NRA odbyła się także dyskusja na temat opracowania „Modelo-
wych założeń aplikacji adwokackiej”. Nad dokumentem wcześniej pracowali adw. prof. Maciej 
Gutowski, adw. prof. Piotr Kardas oraz Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich. Po 
dyskusji zdecydowano, że ostateczny projekt, uwzględniający uwagi i propozycje, zostanie 
przedłożony na kolejne posiedzenie plenarne. Po dyskusji NRA przyjęła uchwałę, w której 
zaakcentowano istotę praktycznej nauki zawodu i podkreślono rolę patrona. W uchwale pod-
niesiono również istotną kwestię zapewnienia aplikantom odpowiedniego wynagrodzenia na 
pracę.

UCHWAŁA NR 31/2018
Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 25 lutego 2018 r.

Aplikacja adwokacka jest nauką wykonywania zawodu adwokata w jego praktycznym aspek-
cie i nie może sprowadzać się jedynie do szkolenia o charakterze prawno-teoretycznym.

Podstawową wartością aplikacji w zakresie kształcenia umiejętności praktycznych i nauki 
rzemiosła zawodowego jest patronat, budujący szczególną relację patron – aplikant.

Model aplikacji adwokackiej, oparty o relację patron – aplikant, winien ze wszech miar 
zapewniać aplikantowi stabilne podstawy ekonomiczne i bezpieczeństwo socjalne w zakresie 
świadczonej przez aplikantów pracy na rzecz patronów. 

Naczelna Rada Adwokacka apeluje do Dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich, aby przy 
wyznaczaniu patronów wprowadzać rozwiązania zapewniające aplikantom wynagrodzenie.  

Naczelna Rada Adwokacka przypomina adwokatom współpracującym z aplikantami adwo-
kackimi lub zatrudniającym ich, że za podejmowanie przezeń na rzecz adwokatów czynności 
należne jest wynagrodzenie. 

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Na tym samym posiedzeniu NRA podjęła uchwałę nr 32/2018 w sprawie zasad przyznawa-
nia diet dla członków sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców 
za wykonywanie czynności służbowe.

Następne plenarne posiedzenie NRA odbyło się w dniach 6–7 kwietnia 2018 roku 
w Baranowie koło Poznania. Uchwałą nr 35/2018 przyjęto „Modelowe założenia aplikacji 
adwokackiej”.C
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Modelowe założenia aplikacji adwokackiej

I. Model finansowy

1.  Model finansowania szkolenia aplikacyjnego zasadniczo powinien opierać się na do-
tychczasowych zasadach wynikających z obowiązujących regulacji, przesądzających, że 
szkolenie aplikacyjne finansowane jest ze środków pochodzących z opłat aplikantów, któ-
rych wysokość wyznaczana jest przez algorytm ustalany w Ministerstwie Sprawiedliwości, 
uzupełnionych o rozwiązania uelastyczniające model i służące zwiększeniu efektywności 
szkolenia aplikantów:

 A.  Zachowanie ogólnej zasady, wedle której szkolenie aplikantów realizowane jest przez 
poszczególne izby adwokackie i w konsekwencji powinno być w całości „budżetowa-
ne” na poziomie izby. Wprowadzenie mechanizmów wyrównujących, jeśli okaże się, 
że środki finansowe uzyskiwane w danej izbie z opłat aplikacyjnych nie są wystar-
czające dla właściwej realizacji założeń szkoleniowych i konieczne dla zapewnienia 
jednakowego w skali kraju poziomu szkolenia aplikantów będzie wsparcie danej izby 
przez organy NRA.

 B.  Model finansowania aplikacji wyłącznie ze środków pochodzących od aplikantów na 
poziomie izby nie musi być traktowany jako wyłączny, lecz podlegający uzupełnieniu:

  I.  W razie uzasadnionej potrzeby o wsparcie  ze strony NRA – jednym z podstawo-
wych zadań Adwokatury jest szkolenie aplikantów (art. 3 ust. 1 pkt 4 PoA). Forma  
wsparcia ze strony NRA polegać może w szczególności na pomocy  w organizacji 
szkolenia aplikantów dla danej izby poprzez pomoc w zapewnieniu wykładowców 
finansowanych  z udziałem środków  pozostających w dyspozycji NRA i pocho-
dzących z innych źródeł; 

   II.  W każdym przypadku o pozyskane finansowanie ze środków pochodzących z fun-
duszy strukturalnych Unii Europejskiej na staże zawodowe – działania w tym 
zakresie podjęte przez odpowiedzialne za szkolenie aplikantów ciała Adwokatury, 
zwłaszcza NRA.

2.  Gospodarka finansowa izb w zakresie aplikacji adwokackiej powinna uwzględniać dwa 
czynniki: 

 A.  zakres koniecznych do zrealizowania zadań publicznych w zakresie szkolenia apli-
kantów,

 B.  rozmiar środków pochodzących z opłat aplikacyjnych w relacji do wielkości izby.
3.  W przypadku mniejszych izb proponowane rozwiązania służyć powinny rozwiązywaniu 

praktycznych trudności w zapewnieniu organizacyjnych ram szkolenia powiązanych 
z właściwym podziałem zajęć na poszczególnych latach aplikacji, przy uwzględnieniu 
okrojonego budżetu (określonego wzorem: La×Oa )1, poprzez  wprowadzenie rozwiązań 
umożliwiających w zakresie niezbędnym dla zapewnienie wymaganego poziomu szkolenia 
i właściwej kadry wykładowców w postaci:

 A.  Wsparcia ze strony NRA przez:
  I.  Wyodrębnienie  w budżecie środków uruchamianych i wykorzystywanych zgodnie 

z określoną procedurą,

1  La – liczba aplikantów,
 Oa – opłata za aplikację.C
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    II.  Stworzenie instytucjonalnych podstaw wsparcia ze strony wykładowców powo-
łanych i finansowanych przez NRA oraz uruchomienie szkoleń uzupełniających 
prowadzonych na poziomie krajowym i organizowanych przez właściwe jednostki 
NRA,

   III.  Stworzenie mechanizmu umożliwiającego w razie potrzeby możliwość szkolenia 
łączonego w ramach więcej niż jednej izby.

 B.  Pozyskania funduszy unijnych przez NRA i poszerzenie zakresu szkolenia zawodo-
wego na obszary związane z prawem europejskim oraz funkcjonowaniem sądów 
i trybunałów międzynarodowych.

4.  Powyższe mechanizmy i sposoby finansowania powinny być komplementarne, nie – al-
ternatywne. Wykorzystywanie określonych form finansowania aplikacji adwokackiej 
powinno być uzależnione od specyfiki i natężenia problemów szkoleniowych w danej 
izbie. Priorytetem jest zapewnienie szkolenia na właściwym merytorycznym poziomie, 
wyznaczonym zakresem powierzonych zadań publicznych, nie zaś limitem pozyskanych 
środków wyłącznie z opłat za aplikację.

5.  System wykorzystywania środków przeznaczonych na realizację szkolenia aplikacyjnego 
na poziomie NRA oraz poszczególnych izb w zakresie finansowania zajęć organizowanych 
przez Komisję Kształcenia Aplikantów Adwokackich  powinien uwzględniać: 

 A.  potrzebę pozyskania merytorycznie kompetentnych, posiadających umiejętności 
dydaktyczne oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe wykładowców – prakty-
ków w danej dziedzinie dysponujących zarazem odpowiednią wiedzą teoretyczną 
umożliwiającą objaśnienie skomplikowanych zagadnień związanych z wykładnią 
i praktycznym stosowaniem prawa w kontekście rozstrzygania problemów związa-
nych z prawną oceną konkretnych stanów faktycznych; 

 B.  potrzebę pozyskania wykładowców spoza Adwokatury;
 C.  zdecydowaną preferencję kryteriów merytorycznych i dydaktycznych przy wyborze 

wykładowców oraz eliminację przydziału zajęć w oparciu o kryteria drugorzędne 
w stosunku do ww kompetencji;

 D.  wyważenie minimalnej, a zarazem wystarczającej dla realizacji powyższych celów 
stawki za prowadzone szkolenia.

II. Relacja patron – aplikant

6.  Podstawą modelu aplikacji powinien być stosunek patronatu. W jego ramach następuje 
przyswajanie umiejętności praktycznych związanych z wykładnią i stosowaniem prawa 
w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych, wykształcenie umiejętności z zakresu 
zastępstwa procesowego, relacji z klientem, zasad etyki zawodowej, zagadnień ochro-
ny powierzanej adwokatowi przez mandanta tajemnicy, relacji z innymi adwokatami, 
organami wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza zaś sądami i prokuraturami, organami 
administracji etc. Umiejętności zawodowe adwokata, do realizacji których przygotowy-
wać ma aplikacja, mają na wskroś praktyczny charakter, wsparty praktyczną wiedzą 
o sposobie prowadzenia kancelarii. Opierają się na wypracowanych na przestrzeni lat 
przez adwokatów standardach postępowania oraz zwyczajach zachowania w określonych 
sytuacjach, których wyjaśnienie i przekazanie aplikantom możliwe jest wyłącznie w formie 
współuczestniczenia aplikanta w zdarzeniach procesowych wymagających odwołania do 
określonego standardu, zwyczaju lub reguły. Praktyczna nauka zawodu adwokata opiera C
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się też na indywidualnych umiejętnościach, zdolnościach i know-how patrona. Model 
szkolenia opartego na osobistej relacji patrona i aplikanta ma zatem zdecydowane prze-
wagi na wszelkimi alternatywnymi formami kształcenia zawodowego. 

7.  Zasadne jest sukcesywne wprowadzane modyfikacji w sferze mechanizmu wyznaczania 
i monitorowania patronatu, jak i dążenie do intensyfikacji wysiłków wspierających zapew-
nienie realnego charakteru patronatu. Przyjęcie obowiązków patrona jest zobowiązaniem 
do uczestniczenia w programie aplikacji i do nauki aplikanta w zakresie niezbędnym 
do przygotowania do praktycznego wykonywania zawodu i zapewnienia aplikantowi 
uczestniczenia w niezbędnej liczbie posiedzeń, rozpraw sądowych, negocjacji, rozmów 
z klientami, prac nad konkretnymi pismami procesowymi, umowami, a także gruntownego 
przeszkolenia aplikanta w zakresie np. zasad etyki i wykonywania zawodu oraz zasad 
prowadzenia kancelarii adwokackiej.

8.  Potrzebne jest wypracowanie instytucjonalnych mechanizmów wsparcia przygotowania 
zawodowego i stosownego wynagrodzenia dla aplikantów przygotowujących się do wy-
konywania zawodu pod kierunkiem i pod nadzorem patronów o mniejszej liczbie klientów 
lub prowadzących wyspecjalizowaną praktykę w dwóch aspektach:

 A.  Zwiększeniu atrakcyjności funkcji patrona (np. przez zwolnienie w jakimś zakresie 
od obowiązku odbywania szkolenia w systemie punktowym) mające na celu stworze-
nie przesłanek do podejmowania przez sprawujących funkcję mistrza zawodowego 
czynnych adwokatów zdecydowanie bardziej intensywnych i w znacznym stopniu 
czasowo angażujących czynności związanych z przekazywaniem praktycznej wiedzy, 
umiejętności oraz zasad i reguł wykonywania zawodu. 

 B.  Stworzenie mechanizmów pozwalających na pełne skoncentrowanie się aplikanta 
na wykonywaniu czynności zawodowych pod nadzorem i przy wsparciu patrona, 
zarazem ograniczających konieczność podejmowania przez aplikantów dodatkowych 
źródeł zarobkowania mogących pozostawać w kolizji z prawidłową nauką zawodu 
w ramach patronatu, a w konsekwencji wpływających negatywnie na praktyczne 
korzyści z zawodowej relacji adwokat – aplikant, obejmujących: 

  I.  system adekwatnego wynagradzania aplikantów pozostających w stosunku patro-
nackim i jego kontrola; 

   II.  system ułatwiający odpłatne wykonywanie przez aplikanta czynności zawodowych 
na rzecz innych adwokatów. Mechanizmem służącym realizacji drugiego ze wska-
zanych celów mogłaby być np. tworzone przy radach adwokackich platformy wy-
miany informacji o potrzebach w zakresie zastępstwa procesowego lub związanych 
z innymi czynnościami polegającymi na świadczeniu pomocy prawnej ze strony 
adwokatów niebędących patronami oraz stwarzających możliwość uzyskiwania 
i wykorzystywania tych informacji przez aplikantów; 

  III.  stworzenie platformy internetowej przy NRA, której celem jest uruchomienie  
z jednej strony instrumentu wspomagającego aplikantów adwokackich w poszuki-
waniu zatrudnienia lub zleceń na rynku usług adwokackich, zaś z drugiej strony 
stworzenie mechanizmu wspomagającego adwokatów (kancelarie adwokackie, 
spółki adwokackie, zespoły adwokacie) w poszukiwaniu aplikantów adwokackich 
zainteresowanych pracą oraz w poszukiwaniu aplikantów adwokackich i adwoka-
tów zainteresowanych zastępstwem adwokatów w prowadzonych postępowaniach. 
Centrum będzie także wspierało adwokatów i aplikantów adwokackich w zakresie 
nawiązywania stosunku patronatu. C
.H

.B
ec

k 
   

C
.H

.B
ec

k 
   

C
.H

.B
ec

k



52

9.  Wszelkie wykraczające poza relację patron – aplikant formy przekazywania wiedzy i umie-
jętności stanowić powinny komplementarną i służebną wobec relacji patronackich formę 
kształcenia zawodowego. 

III. Szkolenie

a)  wnioski ogólne. W zakresie istniejących reguł odbywania aplikacji adwokackiej konicz-
ne jest wprowadzenie zmian polegających na: 

1.  Modyfikacji rozkładu szkolenia w czasie trwania aplikacji. Ostatni semestr szkolenia 
aplikanckiego powinien służyć do powtórzenia oraz poszerzenia wiedzy i doświadczeń 
praktycznych w sposób ukierunkowany pod kątem wymagań egzaminacyjnych. 

2.  Rewizji dotychczasowego modelu obowiązkowych praktyk w sądach i prokuraturze. Ko-
nieczna jest zmiana sposobu odbywania przez aplikantów adwokackich praktyk w sądach 
i prokuraturach, w sposób stwarzający podstawy do uzyskania niezbędnego kwantum 
praktycznej wiedzy. 

3.  Uwzględnieniu konkretnych uwarunkowań wykonywania zawodu w miejscu odbywania 
aplikacji, uwzględniających zróżnicowanie zarówno w sposobie, jak i polach zawodo-
wej aktywności pomiędzy adwokatami w zależności od miejsca wykonywania zawodu. 
Zróżnicowanie powyższe powinny uwzględniać szczegółowe plany aplikacji adwokackich 
w konkretnych izbach.

4.  Wprowadzeniu, w ramach specjalizacji aplikantów, obok konkursu krasomówczego al-
ternatywnie innych rodzajów konkursów, które uwzględniałyby różne pola aktywności 
adwokata, np. konkurs na najlepszą opinię prawną, apelację, skargę kasacyjną, skargę 
do WSA itp.

5.  Stworzeniu planu szkolenia aplikantów adwokackich, w ramach którego 3–4 razy do roku 
aplikanci z całej Polski byliby szkoleni przez wykładowców z różnych izb adwokackich 
oraz specjalistów z różnych dziedzin prawa posiadających bogate i uznane doświadczenie 
praktyczne oraz pozycję zawodową, ewentualnie organizacja szkoleń łączonych pomię-
dzy izbami adwokackimi, w celu wymiany doświadczeń z zakresu praktyki sądowej oraz 
integracji środowiska aplikantów na poziomie ponadizbowym. 

6.  Weryfikacji ramowego planu szkolenia mającej na celu wyeliminowanie tych zagadnień, 
które aplikant powinien poznać podczas studiów i przesunięcie nacisku na zagadnienia, 
które mają najistotniejsze znaczenie z puntu widzenia praktyki adwokackiej. Część za-
gadnień bardziej specjalistycznych może być prowadzona w systemie zajęć łączonych 
między izbami, co pozwoli na poniesienie poziomu merytorycznego zajęć, a jednocześnie 
na zaoszczędzenie środków, dając mniejszym izbom możliwość zapewnienia poziomu 
kształcenia aplikantów nie niższego niż w większych izbach.

b) wykładowcy – dobór, ocena pracy, dokształcanie, wynagradzanie

1.  Wyposażenie Prezydium Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich w kompetencje do 
weryfikowania poziomu merytorycznego zajęć szkoleniowych i zobowiązanie KKAA do  
ujednolicenia kryteriów i zasad oraz weryfikacji mechanizmu powoływania wykładowców 
ramach szkolenia aplikanckiego. 
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2.  Nadanie KKAA zdolności postulacyjnej do wnioskowania o wykreślenie z listy danego 
wykładowcy w określonej izbie adwokackiej jeśli KKAA pozyska sygnały o obniżonym 
standardzie zajęć, bądź jeśli wyniki ankiet prowadzonych przez Komisje Szkolenie danej 
izby wykażą niskie oceny danego wykładowcy.  

3.  Sukcesywne wdrażanie przestrzegania obiektywnych kryteriów merytorycznych przy do-
borze wykładowców. Wprowadzenie zasady, zgodnie z którą osoba aplikująca do miana 
wykładowcy zobowiązana jest przedstawić informację na temat swojej praktyki i doświad-
czenia i podać konkretne obszary prawa, w których ma ona doświadczenie praktyczne. 

4.  Wypracowanie systemu oceny umiejętności, kompetencji i doświadczenia zawodowego 
wykładowców, opartego na racjonalnie ukształtowanym systemie niezbędnych informacji 
przedstawianych przez osoby ubiegające się o pełnienie tej funkcji. 

5.  Opracowanie systemu wymagań i kwalifikacji wykładowców w ramach szkolenia aplika-
cyjnego, z wyraźnym wskazaniem, że zdecydowany priorytet mają doświadczenie i umie-
jętności zawodowe kandydata na wykładowcę. Wypracowanie modelu dobierania wykła-
dowców z uwagi na posiadane kompetencje zawodowe przy przyjęciu założenia, że zajęcia 
specjalistyczne związane z określonymi obszarami stosowania  prawa, w wypadkach gdy 
jest to uzasadnione zakresem przedmiotowym powinny być prowadzone odpowiednio 
przez wykładowców posiadających status adwokatów, sędziów, prokuratorów, rzeczników 
patentowych, biegłych, lekarzy etc. 

6.  Utworzenie przy KKAA bazy wykładowców w celu ułatwienia międzyizbowej wymiany 
wykładowców dla aplikantów zwłaszcza w tych obszarach, w których wykładowców bra-
kuje w poszczególnych izbach, powiązanej z zasadą, iż w ramach szkolenia aplikacyjnego 
zajęcia prowadzone mogą być przez osoby wpisane na listę wykładowców. Wpis na listę 
jest dokonany po zgodzie danego wykładowcy na prowadzenie zajęć na terenie wszystkich 
izb adwokackich w Polsce.

7.  Wprowadzenie jednolitego w skali kraju formularza anonimowej ankiety oceny wykła-
dowców przez aplikantów – obowiązkowego do wypełnienia przez aplikantów.

8.  Wprowadzenie systemu okresowej obowiązkowej oceny wykładowców przez rady adwo-
kackie, komisje szkolenia aplikantów z uwzględnieniem w szczególności ocen aplikantów. 
Na wniosek KKAA wyniki ankiet dotyczące wykładowców będą przekazywane  do KKAA.

9.  Wprowadzenie rejestracji audio (video) przebiegu wykładów oraz stworzenie możliwości 
rejestracji zajęć szkoleniowych (przy braku sprzeciwu uczestników pouczonych o możliwo-
ści złożenia sprzeciwu) jak też systemu udostępniania możliwości odtworzenia wykładów 
przez aplikantów, po uzyskaniu stosownych zgód uczestników. Stworzenie ogólnopolskie-
go systemu zawierającego najciekawsze wykłady, umożliwiającego ich wykorzystywanie 
w szczególności w zakresie przygotowania do egzaminu adwokackiego oraz wsparcia 
tych izb, które nie dysponują odpowiednim zestawem wykładowców z zakresu danej dys-
cypliny szkolenia aplikacyjnego. Stworzenie krajowej bazy informatycznej zawierającej 
wykłady prowadzone dla aplikantów, umożliwiające wykorzystywanie nagrań w celach 
repetytoryjnych przez aplikantów. 

c) tematyka i forma  zajęć

1.  Właściwie opracowany program obowiązkowy oparty na praktycznych założeniach po-
winien oferować szereg form zajęć w przeważającym stopniu upartych na metodzie case C
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study. Nie przesadza to o formie zajęć: zajęcia typu seminaryjnego, konwersatoryjnego, 
warsztatowego etc. 

2.  Zasadniczo zajęcia realizowane powinny być w niewielkich podgrupach (w miarę możli-
wości nieprzekraczających kilkunastu aplikantów) dostosowanych do przedmiotu i cha-
rakterystyki określonego etapu szkolenia. 

3.  Stworzenie możliwości wskazywania przez aplikantów preferowanego sposobu prowadze-
nia zajęć, z uwzględnieniem wybranej przyszłej specjalności zawodowej (zorganizowanie 
i sfinansowanie tych zajęć w części na poziomie NRA po zebraniu grupy aplikantów 
zainteresowanych danych tematem szkolenia). 

4.  Zajęcia w ramach aplikacji adwokackiej muszą być ukierunkowane na przedstawienie 
wiedzy i stworzenie podstaw do uzyskania umiejętności w zakresie praktycznego stoso-
wania prawa, tj. w obszarze związanym z oceną konkretnych układów faktycznych w per-
spektywie prawidłowo zrekonstruowanych norm konkretno-indywidualnych. Kształtując 
program przedmiotowy aplikacji adwokackiej należy założyć, że aplikanci posiadają już 
pełną wiedzę o obowiązujących regulacjach prawnych, dysponują umiejętnością wyszuki-
wania w dostępnych zbiorach źródeł stanowiących podstawę rekonstrukcji konkretno-in-
dywidualnych norm, posiadają umiejętności w wyszukiwaniu odpowiedniej literatury oraz 
orzecznictwa. Posiadają także wiedzę o koncepcjach wykładni i sposobach ich stosowania 
w procesie rekonstrukcji norm z obowiązujących przepisów. Model zajęć powinien tym 
samym opierać się na założeniu, że ich przedmiotem jest analiza i sposób rozwiązania 
konkretnego problemu analizowanego na kanwie rzeczywistego lub fikcyjnego stanu fak-
tycznego z pominięciem referowania brzmienia przepisów. 

5.  Zajęcia dla aplikantów, co do zasady, powinny opierać się na opracowanym przez prowa-
dzącego i przekazanym z odpowiednim wyprzedzeniem wykazie niezbędnego dla poznania 
i opanowania określonego zagadnienia: orzecznictwa i piśmiennictwa, ze wskazaniem 
pozycji, które powinny zostać poddane analizie przez aplikantów przed wyznaczonymi 
zajęciami. 

6.  Obligatoryjnym elementem zajęć typu warsztatowego, seminaryjnego, konwersatoryjnego 
etc. powinna być weryfikacja znajomości przez aplikantów materiału objętego zakresem 
obowiązkowej lektury przed zajęciami.

7.  Obowiązkowym elementem zajęć powinna być właściwie zaprojektowana praca własna 
aplikantów, zasadniczo polegająca na autorskim opracowaniu i rozwiązaniu określonego 
zagadnienia związanego z wykładnią i stosowaniem prawa na bazie konkretnego stanu 
faktycznego. Materiały opracowane przez aplikantów powinny stanowić przedmiot ana-
lizy i uwag przedstawianych przez prowadzącego. 

8.  Podstawowym założeniem zajęć prowadzonych w ramach aplikacji adwokackiej powinna 
być ich interdyscyplinarność, uwzględniająca właściwości i charakterystykę podejścia do 
wykładni i stosowania prawa w praktyce, w której zasadniczo nie występują jako odrębne 
i samodzielne problemy wypreparowane zagadnienia z obszaru poszczególnych działów 
prawa z uwzględnieniem podziałów na prawo procesowe i materialne, lecz co do zasady 
złożone, wieloaspektowe i wielopłaszczyznowe zagadnienia wymagające jednoczesnego 
uwzględnienia regulacji zaliczanych do różnych działów prawa.  

9.  Poza jednolitym dla aplikantów w całym kraju programem, zajęcia dodatkowe organizo-
wane w poszczególnych izbach powinny tak kształtować swoją ofertę, aby ta uwzględniała 
potrzeby miejscowego rynku. Aplikanci mieliby zatem wybór spośród oferowanych zajęć 
„dodatkowych”, które łącznie składałyby się, w końcowej fazie aplikacji, na kolejny pią-C
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ty blok zajęć (fakultatywnych, dedykowanych) o wyższym stopniu wyspecjalizowania, 
stanowiących „przedsionek” przyszłej specjalizacji zawodowej zdolniejszych i bardziej  
ukierunkowanych na zwiększanie swoich kompetencji  aplikantów.

10.  Program aplikacji powinien:
 A.  uwzględniać zasadę jedności systemu prawa i w konsekwencji przyjęcia, iż regulacje 

ze sfery prawa materialnego oraz prawa procesowego stanowią elementy, z których 
rekonstruowane są normy stanowiące wzorce normatywne służące do rozstrzyga-
nia jednostkowych przypadków, a tym samym opierać się na założeniu całkowitego 
odejścia od funkcjonującego w ramach kształcenia uniwersyteckiego podziału na 
prawo materialne, procesowe oraz wykonawcze i w konsekwencji odseparowanego 
omawiania zagadnień należących do tak wyodrębnionych obszarów z pominięciem 
innych sfer. Podstawą kształcenia aplikacyjnego powinno być oczywiste z punktu 
widzenia praktyki stosowania prawa założenie, że prawo materialne i procesowe 
w każdym z wyodrębnianych działów prawa traktować należy jako elementy spój-
nego, powiązanego relacjami materialnymi i funkcjonalnymi systemu prawa; 

 B.  uwzględniać zjawisko multicentryczności systemu prawa oraz jego znaczenie w pro-
cesie rekonstrukcji i stosowania norm w praktyce, a w konsekwencji brać pod uwa-
gę znaczenie norm prawa europejskiego w odniesieniu do każdego analizowanego 
przypadku z uwzględnieniem konstytucyjnych reguł kolizyjnych oraz sposobów ich 
wykorzystywania w praktyce; 

 C.  uwzględniać znaczenie Konstytucji jako najważniejszego aktu prawnego w zakresie 
hierarchicznie ukształtowanego systemu, zasady wykładni w zgodzie z Konstytucją 
oraz wykładni prokonstytucyjnej, a także problematykę norm konstytucyjnych jako 
podstawy odmowy zastosowania w wyjątkowych przypadkach normy ustawowej nie 
dającej się pogodzić w procesie wykładni z zasadami lub regułami konstytucyjnymi; 

 D.  obejmować wyłącznie zagadnienia praktyczne, wytyczone adwokacką praktyką 
i orzecznictwem sądowym; 

 E.  uwzględniać konieczność wprowadzenia zmian do istniejącego planu szkolenia NRA 
z zachowaniem jego ramowego charakteru i zastosowaniem mechanizmów wymu-
szających praktyczne metody szkolenia:

  I.  modyfikacje programu szkolenia powinny obejmować przede wszystkim sposób 
podejścia do poszczególnych zagadnień, poprzez przyjęcie zasady, iż w każdym 
możliwym przypadku zajęcia oparte powinny być na analizach odnoszonych do 
konkretnego stanu faktycznego, ponadto należy zasadniczo przeformułować spo-
sób ujęcia poszczególnych modułów przedmiotowych poprzez odrzucenie powie-
lania struktury przyjmowanej w ramach kształcenia uniwersyteckiego oraz przy-
jęcia założenia opartego na analizie przypadków wzorcowych z uwzględnieniem 
wszystkich niezbędnych i mogących mieć znaczenie elementów systemu prawa, 
w szczególności zaś reguł materialnoprawnych i procesowych, a także regulacji 
prawa Unii Europejskiej i Konstytucji RP, 

   II.  ramowy program szkolenia, a w konsekwencji plany szkolenia przyjmowane 
przez poszczególne izby nie powinny odwzorowywać systematyki kodeksowej lub 
programu uniwersyteckiego w zakresie kształtowania przedmiotowego podziału 
zajęć; tradycyjny podział winien obejmować tylko 4 podstawowe bloki wyznaczone 
gałęziami: (1) aspekty praktyki adwokackiej w płaszczyźnie prawa i postępowania 
karnego, (2) aspekty praktyki adwokackiej w płaszczyźnie prawa i postępowania C
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cywilnego, (3) aspekty praktyki adwokackiej w płaszczyźnie prawa gospodarczego 
i procedury, (4) aspekty praktyki adwokackiej w płaszczyźnie prawa i postępowa-
nia administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego z uwzględnieniem prawa 
podatkowego; przy oczywistym sygnalizowanym już powyżej założeniu, że w od-
niesieniu do każdego z bloków tematycznych należy uwzględniać w niezbędnym 
zakresie regulacje konstytucyjne oraz rozwiązania z zakresu prawa Unii Europej-
skiej, oparte na odpowiednio dobranym orzecznictwie oraz literaturze przedmiotu 
powiązanej z wybranym zagadnieniem szczegółowym z danej dziedziny prawa.  

   III.  poza ukształtowanym w sposób jednolity dla wszystkich izb programem obowiązko-
wym, koncepcja programowa szkolenia aplikantów powinna poszerzać możliwość 
przedstawienia oferty uzupełniającej odpowiadającej potrzebom specjalizacyjnym 
danego regionu, wyborowi aplikantów oraz specyfice lokalnego rynku usług praw-
nych. Częściowa decentralizacja programu aplikacji adwokackiej w tym zakresie, 
z równoczesnym pozostawieniem inicjatywy poszczególnym izbom (np. w ramach 
szkolenia izb nadmorskich obejmować zagadnienia z zakresu prawa morskiego, 
w izbach śląskich problematykę prawa wydobywczego, etc., w województwach 
przygranicznych adekwatne mogłyby być zajęcia dot. przestępczości trans- i około 
granicznej, podczas gdy w Warszawie np.  dot. prawa rynków kapitałowych); 
ewentualne ujednolicenie w formie międzyizbowych spotkań aplikantów, jako plat-
formy wymiany tak uzyskiwanej wiedzy i umiejętności, czy też szkoleń łączonych.

   IV.  program szkolenia powinien koncentrować się na zagadnieniach praktycznie do-
niosłych w zawodzie adwokata, obok przekazania koniecznej wiedzy, powinno 
kłaść nacisk na uzyskanie odpowiednich umiejętności i stosowanie odpowiedniej 
metodyki postępowania, np. korzystanie z konsensualnych sposobów kończenia 
postępowania, formułowanie środków odwoławczych, doradztwo osobom odby-
wającym karę, analiza opinii biegłych, przesłuchanie świadka/biegłego itp.

    V.  odpowiadające potrzebom szkoleniowym aplikantów jest przeznaczenie zajęć 
w II semestrze III roku aplikacji na repetytoria – w tym zakresie zorganizowa-
nie zajęć z zakresu sporządzania apelacji, skarg kasacyjnych i opinii prawnych 
w dwóch ujęciach – przez adwokatów i przez sędziów; zajęcia winny być wyłącznie 
kazusowe.

  VI.  zasadne jest także poszerzenie aktualnej oferty lub wprowadzenie do planu zajęć:
    –  praktycznych z zakresu przygotowania umów, wniosków do KRS oraz wniosków 

o wpis w księdze wieczystej,
    –  praktycznych na temat postępowania dyscyplinarnego w adwokaturze – być 

może warto byłoby także wprowadzić wymóg uczestnictwa przez aplikanta w ta-
kiej rozprawie, np. w charakterze protokolanta – przynajmniej jeden raz w ciągu 
aplikacji,

    –  na temat podstaw angielskiego języka prawniczego (fakultatywne), ewentualnie 
prowadzenie stałych kursów takiego języka lub innych języków obcych w zależ-
ności od preferencji przez izby adwokackie,

    –  szkoleniowych z obszarów okołoprawnych – z podstaw rachunkowości, metodyki 
pracy biegłych w sprawach gospodarczych, wyceny nieruchomości itp. (być 
może na szczeblu NRA),

    –  z zakresu soft skills, tj. udział w mediacjach, prowadzenie negocjacji, kontakty 
z mediami, marketing usług prawnych, publiczne wystąpienia itp. Preferowa-C
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nym rozwiązaniem byłoby też ukończenie w toku aplikacji kursu na mediatora 
i uzyskaniem stosownych uprawnień.

 VII.  znajomość problematyki etyki wykonywania zawodu adwokata oraz standardów de-
ontologicznych powinna być, co do zasady, weryfikowana w toku codziennej pracy 
z patronem oraz w toku egzaminu adwokackiego przy okazji rozstrzygania konkret-
nych problemów wykładniczych i z zakresu stosowania prawa na bazie przygotowa-
nego stanu faktycznego (specyficznie dedykowaną etyce adwokackiej część egzaminu 
adwokackiego powinna zastąpić część ustna); w bazowym zakresie dotyczącym ogól-
nej wiedzy z zakresu etyki zawodowej adwokata zasadniczą rolę powinno odgrywać 
weryfikowanie kompetencji i umiejętności aplikanta oraz sprawdzanie jego wiedzy 
z zakresu zasad etyki w toku kolokwium.

11.  W ramach zrewidowanego porozumienia z MS w zakresie praktyk w prokuraturze i sądach 
powinny odbywać się kilkugodzinne zajęcia w sądach obejmujące szkolenie organizacyj-
ne, funkcjonowanie sekretariatów, BOI, kancelarii tajnej itp.

d) metodyka prowadzenia zajęć

1.  Zawodowy, nie naukowy charakter szkolenia – aplikacja to etap przygotowujący do prak-
tycznego wykonywania zawodu adwokata. 

2.  Modelowy układ w ramach bloku zajęciowego (1,5 godziny zegarowej) na przykład: 1/3 
– 1/2 czasu zajęć poświęcona jest omawianiu zagadnień, pozostała część zajęć przezna-
czona jest na rozwiązywanie kazusów. Wykładowca unika powtarzania materiału, który 
aplikanci powinni przyswoić na studiach:

 –  Część pierwsza zajęć powinna polegać na przedstawieniu przez wykładowcę kon-
kretnych zagadnień prawnych, mieszczących się w granicach tematu na bazie opra-
cowanego na potrzeby zajęć stanu faktycznego; omawiane zagadnienia winny być 
oparte o aktualne orzecznictwo lub o kazusy z praktyki wykładowcy, zaś bazą winien 
być konkretny stan faktyczny; 

 –  Część kazusowa – aplikanci otrzymują materiał w postaci wydruku kazusów (kazus 
może być np. przesłany na platformie e-dziennik wraz z zestawieniem aktów prawnych, 
koniecznych do rozwiązania kazusu); w oparciu o materiał omówiony na zajęciach 
aplikanci podejmują samodzielne próby rozwiązania kazusów; po przedstawieniu 
propozycji przez aplikantów wykładowca omawia możliwe prawidłowe rozwiązania.

3.  Przykładowy sposób prowadzenia zajęć (w przypadku tematów, które nadają się do omó-
wienia w ten sposób) może też wyglądać następująco:

 –  omówienie pozwu/wniosku wraz z ustaleniem właściwości sądu, stron postępowania, 
wartości przedmiotu sprawy, petitum pozwu, wniosków dowodowych i uzasadnienia;

 –  omówienie możliwych sposobów odparcia argumentów pozwu/wniosku (odpowiedź 
na pozew, wniosek, zarzuty);

 –  położenie nacisku na formułowanie zarzutów apelacyjnych w poszczególnych spra-
wach.

4.  Prowadzenie zajęć powinno zakładać interakcję z aplikantami, nie może to być wykład, 
odczyt itp.; wykładowca powinien aktywizować aplikantów, korzystając z odpowiednich 
do tego celu narzędzi dydaktycznych do nauki osób dorosłych.

5.  Symulacje rozpraw ograniczone do kluczowych fragmentów rozpraw (zgłaszanie wnio-
sków dowodowych lub procesowych, formułowanie pytań, przesłuchanie biegłego, przed-C
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stawienie zarzutów i wniosków apelacyjnych). Wskazane jest ponadto przeprowadzanie 
symulacji czynności, z którymi aplikanci mogą nie mieć styczności podczas odbywania 
aplikacji u patrona, a z którymi mogą zetknąć się w praktyce (symulacja zgromadzeń 
wspólników, symulacja mediacji, symulacja rozpraw przed sądem polubownym, symula-
cja rozpraw przed KIO).

e) weryfikacja wiedzy aplikantów

1.  Przeprowadzanie kolokwiów i sprawdzianów powinno być dokonywane, co do zasady, 
w formule dwuetapowej – pisemnej i ustnej w postaci losowanych pytań i kazusów, przy 
czym na zestaw trzech zagadnień dwa powinny stanowić kazusy, oparte na stanie fak-
tycznym, a jedno – pytanie praktyczne. W Izbie Warszawskiej, z uwagi na praktyczną nie-
możność prowadzenia ustnych kolokwiów z uwagi na liczbę aplikantów, doraźnie można 
poprzestać na formule pisemnego kazusu.

2.  Całkowita rezygnacja z pytań teoretycznych (czy nawet kazusów, stanowiących jedynie 
zawoalowaną postać pytania teoretycznego) na rzecz pytań weryfikujących praktyczne 
umiejętności i znajomość metodyki postępowania w określonych problemowych sytu-
acjach z praktyki adwokackiej.

3.  Wprowadzenie egzaminu polegającego na sporządzeniu apelacji, skargi kasacyjnej, od-
wołania itp. na koniec każdego roku szkoleniowego – z dziedziny objętej planem szkolenia 
w danym roku. 

4.  Wprowadzenie systemu punktowego dla aplikantów skutkujących określoną pozycją w ran-
kingu aplikantów na danym roku w danej izbie, co sprzyjać powinno lepszej prezentacji 
osiągnięć aplikanta przy poszukiwaniu pracy w kancelariach. Do tej pory potencjalny 
pracodawca nie był w stanie zweryfikować osiągnięć aplikanta. Listy rankingowe pro-
wadziły by dane izby i dostęp do nich uzyskiwaliby zainteresowani pracodawcy. Aplikant 
uzyskiwały prawo powoływania się publicznie na swoje miejsce w rankingu.

5.  Wprowadzenie do programu szkolenia próbnych egzaminów adwokackich pod koniec 
III roku (lub po zakończeniu aplikacji jako dobrowolne).

IV. Samorząd aplikantów

1.  Warte rozważenia przez izby jest wzmocnienie samorządu aplikantów adwokackich w izbie 
adwokackiej poprzez wspieranie ich inicjatyw i zapewnienie pomocy organizacyjnej (np. 
udostępniania pomieszczeń na spotkania)

2.  Samorząd taki wybiera swoich przedstawicieli według określonych przez adwokaturę 
zasad. W ślad za powyższym powinno nastąpić instytucjonalne ustanowienie w każdej 
izbie konkretnego adwokata – członka ORA lub komisji szkolenia aplikantów – opiekuna 
samorządu aplikantów.

3.  Zasadne jest utrzymanie funkcjonowania samorządu aplikantów i stałych (2–3 razy do 
roku) spotkań przedstawicieli samorządu aplikanckiego z komisją szkolenia aplikantów. 
Na spotkaniach badany jest poziom zadowolenia aplikantów z przebiegu szkolenia, apli-
kanci przedstawiają swoje propozycje dotyczące programu szkoleń i integracji.

4.  Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich pomaga w zorganizowaniu konferencji 
samorządu aplikantów adwokackich.C
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V.  Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich

Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich niezależnie od zadań wskazanych powyżej:
1.  Przygotowuje projekty aktów regulujących zasady odbywania aplikacji adwokackiej, 

w szczególności poprzez stałe dopasowywanie programu szkolenia aplikantów do reali-
zacji celu kształcenia.

2.  Organizuje cykliczne (co najmniej 2 razy w roku) spotkania z kierownikami szkolenia apli-
kantów poszczególnych izb celem: wymiany doświadczeń w procesie kształcenia, oceny 
poziomu prowadzonych w izbach zajęć, opracowania założeń tematycznych do prowa-
dzenia poszczególnych zajęć, oraz określenia potrzeb szkoleniowych poszczególnych izb 
w zakresie umożliwiającym uzyskanie wsparcia NRA.

3.  Wprowadza mechanizmy wzmacniające efektywny i praktyczny wymiar szkolenia apli-
kantów.

4.  Wspiera organizację spotkań grup wykładowców z metodykami aktywnych form szkolenia
5.  Sprawuje bieżącą kontrolę procesu kształcenia aplikantów, ze wskazaniem na uprawnienie 

opisane w Dziale III, pkt 2 ust. B). 
6.  Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich informuje Prezydium NRA o  swoich pra-

cach oraz postulatach zgłaszanych przez samorząd aplikantów adwokackich.
7.  Komisja wspiera organizację szkoleń międzyizbowych i rekomenduje delegację wykła-

dowców  do prowadzenia tych szkoleń.

Na kwietniowym posiedzeniu odbyła się również prezentacja założeń projektu eduka-
cyjno-wizerunkowego „Zajrzyj do adwokata”, który miałby formę wkładki do jednego z ogól-
nopolskich dzienników oraz stronę internetową i profile w social mediach. Przedsięwzięcie to 
miało wpisywać się w obchody 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. NRA upoważniła 
Prezydium do wdrożenia tego projektu. Uchwałą nr 36/2018 NRA dokonała zmian w regu-
laminie postępowania mediacyjnego Centrum Mediacyjnego przy NRA, które upoważniają 
aplikantów adwokackich do udziału w szkoleniach mediacyjnych i uzyskania certyfikatu me-
diatora.

Kolejny raz NRA obradowała w dniach 8–9 czerwca w Gdańsku. Debatowano nad pro-
jektem zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, który wprowadza 
propozycje kolejnego rozszerzenia grupy osób mogących korzystać z systemu. Stanowisko 
NRA wobec tych zmian było negatywne. Na posiedzeniu podniesiony został również temat 
rozpoczęcia w Senacie prac nad uregulowaniem działalności kancelarii odszkodowawczych 
i utworzenia samorządu dla tej grupy. Prezes NRA spotkał się m.in. w tej sprawie z Marszał-
kiem Senatu Stanisławem Karczewskim. 

Przez aklamację NRA podjęła uchwałę z apelem do władz Gdańska o umożliwienie zain-
stalowania na murze Stoczni Gdańskiej tablicy upamiętniającej adwokatów, w szczególności 
obrońców politycznych. 

UCHWAŁA NR 40/2018
Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 8 czerwca 2018 r.

Naczelna Rada Adwokacka w roku jubileuszu 100-lecia odrodzonej Adwokatury Polskiej, na 
posiedzeniu Plenarnym odbywającym się w dniu 8 czerwca 2018 roku w Gdańsku – kolebce C
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„Solidarności”, pierwszego prawdziwie powszechnego ruchu społecznego, którego celem była 
walka o wolną, demokratyczną i sprawiedliwą Polskę, dążąc do upamiętnienia szczególnego 
wkładu adwokatów polskich – na czele z obrońcami w procesach politycznych – w walkę 
o ochronę praw i wolności obywatelskich, zwraca się do władz Gdańska o umożliwienie za-
instalowania odpowiedniej tablicy pamiątkowej w miejscu szczególnie symbolicznym – na 
murze Stoczni Gdańskiej.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

W związku z tą uchwałą Prezydium NRA podjęło działania, których finałem była uroczy-
stość odsłonięcia tablicy w dniu 10 października 2018 roku.

Na posiedzeniu w Gdańsku przyjęto również, uchwałą nr 42/2018, zmiany w „Regulaminie 
w zakresie działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów” przez dodanie upoważnienia 
do wizytacji pionu rzecznika dyscyplinarnego i sądu dyscyplinarnego w zakresie struktury 
organizacyjnej, terminowości działania i gospodarki finansowej. 

Członkowie NRA omawiali sprawę projektu zmian w kodeksie postępowania cywilnego 
w zakresie ochrony tajemnicy adwokackiej. NRA przyjęła uchwałę, w której przypomina, że 
strzeżenie tajemnicy adwokackiej jest bezwzględnym i nieograniczonym w czasie obowiąz-
kiem etycznym i prawnym każdego adwokata.

UCHWAŁA NR 44/2018
Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 9 czerwca 2018 r.

w sprawie tajemnicy adwokackiej

Naczelna Rada Adwokacka, realizując ustawowy obowiązek udziału w kształtowaniu i sto-
sowaniu prawa, podkreśla, że strzeżenie tajemnicy adwokackiej jest bezwzględnym i nieogra-
niczonym w czasie obowiązkiem etycznym i prawnym każdego adwokata. 

Tajemnica adwokacka jest ustanowiona w interesie Klienta, który powierzając ją adwoka-
towi musi mieć pewność, że wszystkie przekazane przez niego informacje zostaną użyte tylko 
i wyłącznie w jego interesie. Jest ona gwarancją prawa Klienta do rzetelnego procesu, prawa 
do obrony oraz prawa do prywatności, które chronione są na gruncie Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej i norm prawa międzynarodowego. Prawa te nie mogą istnieć, jeśli zaufanie 
Klienta do adwokata jest naruszane możliwością zwolnienia z tajemnicy adwokackiej.

Naczelna Rada Adwokacka zwraca się do organów Państwa o zapewnienie organom sa-
morządu adwokackiego możliwości wzięcia udziału w przesłuchaniu adwokata w każdym 
postępowaniu.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek TrelaC
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Na czerwcowym posiedzeniu podjęto również uchwałę nr 43/2018, apelując do Komisji 
Europejskiej o niezwłoczne skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej w trybie przewidzianym art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu UE 
oraz o złożenie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych, wstrzymujących niezgodne 
z prawem usunięcie sędziów Sądu Najwyższego z dniem 3 lipca 2018 roku.

Posiedzeniu plenarnemu towarzyszyło otwarcie wystawy „Adwokaci w służbie Ojczyźnie” 
w Muzeum II Wojny Światowej, przygotowanej w ramach obchodów 100-lecia Odrodzonej 
Adwokatury Polskiej.

W dniu 29 sierpnia 2018 roku w Warszawie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie NRA 
poświęcone aktualnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości w związku z nowelizacjami usta-
wy o Sądzie Najwyższym. Przyjęto uchwałę dotyczącą procedur wyłaniania kandydatów na 
sędziów SN.

UCHWAŁA NR 45/2018
Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Naczelna Rada Adwokacka, działając na podstawie art. 1 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 1 
oraz art. 58 pkt 1 i pkt 9 prawa o adwokaturze wyraża pogląd, że:
1.  podstawy prawne oraz sposób wyłaniania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego 

naruszają standardy konstytucyjne oraz wspólne zasady prawa Unii Europejskiej;
2.  sposób wyłaniania kandydatów jest nietransparentny, pospieszny, niegwarantujący wybo-

ru osób spełniających standardy powołania na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, 
co podważa autorytet Sądu Najwyższego i zapadających w nim orzeczeń;

3.  wątpliwości co do zgodności z prawem Unii Europejskiej oraz Konstytucją RP dotyczą-
ce ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, o Sądzie Najwyższym dostrzeżone w posta-
nowieniu TSUE w sprawie Celmer, w procedurze wszczętej przez Komisję Europejską, 
w postanowieniu SN o zastosowaniu środka tymczasowego i o przedstawieniu pytań pre-
judycjalnych TSUE oraz w stanowiskach Komisji Weneckiej i raporcie ONZ, nakazują 
powstrzymanie się od pospiesznego stosowania kwestionowanego prawa;

4.  przestrzeganie i wykonywanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest 
obowiązkiem każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

5.  przestrzeganie i wykonywanie orzeczeń Sądu Najwyższego jest obowiązkiem wszystkich 
organów władzy publicznej.

Mając powyższe na uwadze, Naczelna Rada Adwokacka zwraca się z apelem do Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej o powstrzymanie się z powołaniem przedstawionych kandydatów na 
stanowiska sędziów Sądu Najwyższego.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

NRA zajęła również stanowisko w sprawie adwokatów, którzy zgłosili swoje kandydatury 
na sędziów Sądu Najwyższego.C
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UCHWAŁA NR 46/2018
Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Naczelna Rada Adwokacka uznaje, że udział adwokatów w aktualnej procedurze wyłaniania 
kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego stoi w sprzeczności z wartościami, 
jakimi kieruje się Adwokatura.

Naczelna Rada Adwokacka z dezaprobatą odnosi się do tych zachowań adwokatów, które 
legitymizują sprzeczne z Konstytucją RP działania wobec wymiaru sprawiedliwości. 

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Jesiennie posiedzenie plenarne odbyło się w dniach 14–15 września 2018 r. w Toruniu. 
Naczelna Rada Adwokacka uczciła minutą ciszy zmarłego 1 września 2018 roku byłego Pre-
zesa NRA i Redaktora Naczelnego „Palestry” adw. Czesława Jaworskiego. Przez aklamację 
podjęto uchwałę nr 47/2018 o treści: „Adw. Czesław Jaworski dobrze zasłużył się Adwokaturze 
Polskiej”.

Na posiedzeniu dyskusja dotyczyła: działań podjętych z związku ze zmianami przepisów do-
tyczących KRS i Sądu Najwyższego, toczących się prac legislacyjnych nad projektem ustawy 
o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i zmian Kodeksu 
postępowania cywilnego. NRA podjęła stanowisko w sprawie przygotowania i przeprowa-
dzenia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej świadczenia usług prawniczych.

NRA podjęła także uchwałę nr 49/2018 o treści: „Adwokatura Polska z szacunkiem odnosi 
się do postawy Sędziego Sądu Najwyższego Stanisława Zabłockiego, wybitnego adwokata 
w latach 80-tych i obrońcy w procesach politycznych PRL”.

Przedyskutowano temat komunikacji zewnętrznej i kształtowania wizerunku medialnego 
NRA. Posiedzeniu plenarnemu NRA towarzyszyły uroczystości jubileuszowe 100-lecia Ad-
wokatury Polskiej organizowane przez Izbę toruńską. 

Ostatnie w 2018 roku posiedzenie plenarne NRA odbyło się 24 listopada 2018 roku w War-
szawie. Omawiano działania, jakie NRA podjęła w sprawie ministerialnego projektu ogra-
niczenia tajemnicy zawodowej, który pojawił się w październiku, a z którego Ministerstwo 
Sprawiedliwości wycofało się po kilku dniach.

Na posiedzeniu NRA, uchwałą nr 50/2018, przyjęła nowy „Regulamin działania rzeczników 
dyscyplinarnych i ich zastępców”. Omawiano stan wykonania uchwał programowych Krajo-
wego Zjazdu Adwokatury oraz propozycję przeprowadzenia obywatelskiej inicjatywy ustawo-
dawczej dotyczącej świadczenia usług prawniczych, której celem jest systemowe uregulowanie 
zasad świadczenia pomocy prawnej wyłącznie przez adwokatów, radców prawnych i prawni-
ków zagranicznych, bez jednoczesnego naruszania uprawnień innych zawodów prawniczych. 

Na listopadowym posiedzeniu podsumowano również kampanię wizerunkową „Zajrzyj do 
adwokata”. NRA wyraziła zgodę na kontynuację projektu, jednak na nowych warunkach, które 
zostaną wypracowane w najbliższym czasie.

Podjęto również uchwałę w sprawie postępowania dotyczącego ochrony tajemnicy adwo-
kackiej wraz z rekomendacją modelowych działań w tym zakresie. C
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UCHWAŁA NR 53/2018
Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 24 listopada 2018 r.

w sprawie rekomendowanego postępowania dotyczącego ochrony tajemnicy adwokackiej

Naczelna Rada Adwokacka, mając na względzie ustawowy obowiązek organów samorządu 
adwokackiego do tworzenia warunków dla ochrony i przestrzegania tajemnicy adwokackiej, 
z uwagi na jej bezwzględny charakter na gruncie przepisów o ustroju Adwokatury oraz wy-
nikające z jej istoty gwarancje dla obywateli, wykonując uchwałę nr 15 Krajowego Zjazdu 
Adwokatury w Krakowie z dnia 26 listopada 2016 r., uchwala: 
I.  Zobowiązuje członków Adwokatury do niezwłocznego informowania właściwej Okręgo-

wej Rady Adwokackiej o każdym przypadku próby lub naruszenia tajemnicy adwokackiej 
przez organy Państwa w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy.

II.  Zobowiązuje członka Adwokatury, którego nieprawomocnym postanowieniem zwolniono 
z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej do zaskarżenia tego orzeczenia, w sposób 
właściwy dla postępowania, w jakim zapadło przedmiotowe postanowienie, o ile taki 
środek prawny przysługuje.

III.  Zobowiązuje Okręgowe Rady Adwokackie do podjęcia czynności mających na celu za-
pewnienie udziału członka Okręgowej Rady Adwokackiej lub adwokata wyznaczonego 
przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w czynności przesłuchania adwokata lub 
aplikanta adwokackiego w charakterze świadka lub podejrzanego, jak też w czynności 
przeszukania mieszkania i lokalu kancelarii adwokackiej oraz w posiedzeniu sądu, na któ-
rym rozpoznawane jest zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie 
przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie członka Adwokatury, a ponadto udzielenia 
innej formy wsparcia, która okaże się konieczna w zależności od okoliczności sprawy.

IV.  Zobowiązuje Okręgowe Rady Adwokackie do przedstawiania w formie pisemnej Naczelnej 
Radzie Adwokackiej zbiorczej informacji o próbach naruszenia lub o naruszeniu tajemnicy 
adwokackiej przez organy procesowe w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy, 
w terminach do 28 lutego, 30 kwietnia, 30 czerwca, 31 sierpnia, 31 października i 31 grudnia 
każdego roku; informacja powinna zawierać: imię i nazwisko adwokata (aplikanta adwokac-
kiego), który zgłosił próbę naruszenia tajemnicy adwokackiej, oznaczenie sprawy, w której 
nastąpiła próba naruszenia tajemnicy adwokackiej z oznaczeniem organu procesowego i in-
formacją o stanie sprawy, oświadczenie adwokata (aplikanta adwokackiego) złożone wobec 
dziekana w związku ze sprawą, jeżeli adwokat skorzystał z takiej możliwości.

V.  Rekomenduje Okręgowym Radom Adwokackim, w celu wykonania niniejszej uchwały oraz 
uchwały nr 15 Krajowego Zjazdu Adwokatury w Krakowie z dnia 26 listopada 2016 r., 
stosowanie modelowej procedury określonej w załączniku do niniejszej uchwały, który 
stanowi jej integralną część.

Naczelna Rada Adwokacka przypomina, że ochrona tajemnicy adwokackiej leży w interesie 
obywateli, a powinność tej ochrony jest podstawowym obowiązkiem Adwokatury.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek TrelaC
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Rok 2018 był rokiem Jubileuszu 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Uroczystości 
zostały zainaugurowane spotkaniem noworocznym Adwokatury, które odbyło się 12 stycznia 
2018 roku w Warszawie. Jeszcze w 2017 roku NRA przeprowadziła konkurs na identyfikację 
wizualną 100-lecia, a wybrane przez jury logo towarzyszyło obchodom przez cały jubileuszo-
wy rok. Na stronie adwokatura.pl i w social mediach przez cały rok ukazywały się artykuły 
i ciekawostki z historii adwokatury oraz sylwetki adwokatów, którzy wpisali się w historię 
samorządu. Dla uczniów szkól ponadpodstawowych odbył się konkurs na esej na temat roli 
adwokata (pracom jury przewodniczył adw. Czesław Jaworski). Dla studentów prawa odbyła 
się konferencja naukowa. Obchodom towarzyszyły również kampanie promocyjne w mediach 
elektronicznych i środkach komunikacji. W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku od 
wiosny do jesieni prezentowana była wystawa „Adwokaci w służbie Ojczyźnie”, a w okresie 
wakacyjnym na Trakcie Królewskim w Warszawie plenerowa wystawa „Adwokaci Polscy 
Ojczyźnie”. Poczta Polska wyemitowała serię okolicznościowych znaczków pocztowych oraz 
pocztówek. W promocji wykorzystywane były rysunki przygotowane przez Henryka Sawkę. 
Adwokatura włączyła się także w projekt Objazdowego Festiwalu Watch Docs – w kilku-
dziesięciu miastach w Polce, po projekcjach filmów o tematyce dotyczącej praw człowieka, 
w dyskusjach brali udział adwokaci. Uroczystości jubileuszowe zakończyła Gala na Zamku 
Królewskim w Warszawie, która odbyła się 23 listopada 2018 roku. W dniu 14 grudnia 2018 
r. przedstawiciele NRA byli gośćmi posiedzenia Senatu RP, który przyjął uchwałę na 100-lecie 
Adwokatury Polskiej.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w 100. rocznicę dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego
w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego

24 grudnia 1918 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret w przedmiocie statutu 
tymczasowego Palestry Państwa Polskiego. Ten wybitny twórca odrodzonej państwowości 
polskiej, który przez wiele lat swego życia był prześladowany i skazywany za działalność 
niepodległościową, doskonale rozumiał rolę wolnego i niezależnego adwokata broniącego 
człowieka w konfrontacji z przemożną władzą państwa.

Statut był nowoczesną regulacją ustanawiającą dwustopniowy samorząd adwokacki, z rada-
mi adwokackimi, Naczelną Radą Adwokacką i własnymi sądami dyscyplinarnymi, gwarantują-
cą wolność słowa w wykonywaniu zawodu przez adwokata oraz ochronę tajemnicy zawodowej. 
Stanowił, iż adwokat powinien być rzecznikiem prawa i słuszności. Te rozwiązania sprzyjały 
pełnieniu funkcji pełnomocników i obrońców, ale także dużej aktywności w sferze publicznej.

Adwokaci wnieśli olbrzymi wkład w unifikację i kodyfikację prawa II Rzeczypospolitej, które 
odziedziczyło po zaborach kilka różnych systemów prawnych. Tworzyli polskie sądownictwo, 
administrację, rozwijali naukę prawa jako wykładowcy uniwersyteccy oraz tworzyli prawo 
jako posłowie i senatorowie. Pierwszym ministrem sprawiedliwości, powołanym jeszcze przez 
Radę Regencyjną, został adw. Stanisław Bukowiecki, który od 1919 do 1939 r. piastował 
urząd prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Z adwokatury wywodzili 
się pierwsi prezesi Sądu Najwyższego w latach 1922–1939. Adw. Jan Kanty Steczkowski oraz C
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adw. Jan Kucharzewski zostali premierami rządu. Adwokaci II Rzeczypospolitej angażowali 
się w politykę, rozumiejąc ją jako podjęcie realnego wpływu na kształt ustawodawstwa pol-
skiego i służbę publiczną. Posłami na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i senatorami byli między 
innymi adw. Wojciech Trąmpczyński (marszałek Sejmu Ustawodawczego i marszałek Senatu), 
adw. Wacław Makowski (marszałek Sejmu), adw. Zbigniew Stypułkowski i adw. Stanisław Car 
(marszałek Sejmu).

Adwokaci stanowili większość członków Komisji Kodyfikacyjnej, której inicjatorem był kra-
kowski poseł adw. Zygmunt Marek.

Adwokaci złożyli ogromną daninę krwi w czasie II wojny światowej, ponad połowa z nich 
straciła życie, w tym przeszło 90% aplikantów adwokackich izby warszawskiej zginęło w czasie 
Powstania Warszawskiego. Działali w konspiracji w różnych formach, w tym także uczestnicząc 
we władzach Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Pierwszym Delegatem Rządu 
na Kraj był przedwojenny prezydent Poznania, adw. Cyryl Ratajski, delegatami byli także adw. 
Stefan Korboński i adw. Adam Bień (wówczas jeszcze sędzia). Adw. Władysław Raczkiewicz 
został Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, adw. Stanisław Szurlej pełnił 
obowiązki naczelnego prokuratora wojskowego i szefa polskiego sądownictwa wojskowego.

Swą misję adwokaci kontynuowali po II wojnie światowej w warunkach ustroju totalitar-
nego. Bronili z odwagą w procesach politycznych uczestników wydarzeń 1956, 1968, 1970, 
1976 r. i po ogłoszeniu stanu wojennego w 1981 r. Czynili to, nie bacząc na konsekwencje, 
niekiedy z pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu włącznie.

Do historii przeszły znakomite mowy obrończe adw. Stanisława Hejmowskiego oraz innych, 
szczególnie z okresu stanu wojennego. Występowali także w roli pełnomocników pokrzywdzo-
nych i ich rodzin oraz oskarżycieli posiłkowych, w tym w najgłośniejszym procesie przeciwko 
mordercom ks. Jerzego Popiełuszki.

Po upadku systemu komunistycznego czynnie włączyli się w budowę demokratycznego 
państwa prawa, piastując stanowisko premiera rządu – adw. Jan Olszewski i pełniąc funkcje 
parlamentarzystów oraz założycieli różnych stowarzyszeń i fundacji. Adw. Marek Antoni No-
wicki został członkiem Europejskiej Komisji Praw Człowieka, istniejącej obok Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu, działającej przy Radzie Europy, do której wstąpiliśmy 26 listopada 
1991 r.

Adwokaci zaświadczyli swymi życiorysami, że pozostają wierni swojemu powołaniu świad-
czenia pomocy nie tylko ludziom, ale i Ojczyźnie, będąc rzecznikami prawa i słuszności, jak 
stanowił dekret Naczelnika Państwa.

Senat pragnie uczcić ten akt i wiernych mu adwokatów, podejmując niniejszym uchwałę 
w stulecie jego podpisania przez Józefa Piłsudskiego.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”.

Marszałek Senatu
(Stanisław Karczewski)
Stanisław Karczewski

Prezydium NRA wypracowało system finansowego wspierania inicjatyw Izb Adwokackich 
związanych z obchodami 100-lecia Adwokatury, z którego skorzystały wszystkie zaintereso-
wane Izby. Członkowie NRA i jej Prezydium brali udział w izbowych uroczystościach.C
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Rok 2019

Pierwsze posiedzenie w nowym roku odbyło się w dniu 19 stycznia 2019 r. w Warszawie. 
Rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci o zamordowanym Pawle Adamowiczu. 
NRA w uchwale nr 54/2019 upamiętniającej postać prezydenta Gdańska zaapelowała o odnowę 
życia politycznego i społecznego w Polsce. Dzień wcześniej Prezydium NRA podjęło decyzję, 
aby przekazać na cel wskazany przez rodzinę Pawła Adamowicza – fundację hospicyjną – 
kwotę równą kwocie zebranej przez Prezydenta Gdańska podczas kwesty Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

Na posiedzeniu plenarnym Prezes NRA poinformował, że w grudniu 2018 roku sejmowa 
komisja ds. petycji odrzuciła petycję dotyczącą możliwości wykonywania zawodu adwokata 
w stosunku pracy. 

Dyskusja na posiedzeniu dotyczyła również zorganizowania II Kongresu Prawników Pol-
skich. To wydarzenie odbyło się 1 czerwca 2019 roku w Poznaniu. Tematami przewodnimi 
spotkania były m.in. niezależność zawodów prawniczych, postępowania dyscyplinarne, ta-
jemnica zawodowa, modelowe przyszłościowe rozwiązania w prokuraturze jako instytucji 
niezależnej od władzy publicznej. W II Kongresie Prawników Polskich wzięło udział 750 osób. 
Swoje wystąpienia wygłosili prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, 
dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciele międzynarodowych orga-
nizacji prawniczych, a także turecki sędzia na uchodźctwie, który mówił o likwidowaniu 
niezależności sędziów i niezawisłości sądów w Turcji oraz o znaczeniu i wsparciu TSUE dla 
polskich prawników. Pierwszy panel Kongresu nosił tytuł „Nie ma wolności bez niezależ-
ności” i był poświęcony sytuacji w sądownictwie. Drugi panel „W obronie praw i wolności 
obywatela – Prawo do sądu oraz niezależność prawników” dotyczył reformy procedury 
cywilnej i sądownictwa administracyjnego, a także znaczeniu tajemnicy zawodowej i koniecz-
ności zagwarantowania prawa do obrońcy. Panel trzeci dotyczył zjawiska mowy nienawiści. 
Uczestnicy Kongresu wysłuchali również sprawozdania z prac Społecznej Komisji Kodyfika-
cyjnej powołanej dwa lata wcześniej.

Na posiedzeniu NRA w styczniu 2019 roku dyskusja dotyczyła prac podjętych w Mini-
sterstwie Sprawiedliwości nad projektem ujednolicenia procedur w postępowaniach dyscy-
plinarnych zawodów prawniczych. Ten pomysł omawiano na konferencji sędziów Izby Dys-
cyplinarnej Sądu Najwyższego, która odbyła się w grudniu 2018 roku. Drugą propozycją jest 
ograniczenie postępowania samorządowego do jednej instancji i przeniesienie drugiej instancji 
na poziom sądów apelacyjnych. Oprócz pozyskania politycznego wsparcia, Prezydium NRA 
przygotowuje się do merytorycznej polemiki z tymi pomysłami.

Na styczniowym posiedzeniu odbyła się również dyskusja nad planami budżetowymi NRA 
na 2019 rok; omawiano stan wykonania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury z 2016 roku, 
a także projekt internetowej platformy wymiany informacji między aplikantami a adwokatami.

Kolejne posiedzenie NRA odbyło się 15–16 marca 2019 roku w Warszawie. NRA zatwier-
dziła wykonanie budżetu za rok 2018 i przyjęła preliminarz budżetowy na rok 2019. Przyjęto 
również uchwałę w sprawie zasad przygotowania i realizacji projektów finansowanych lub 
współfinansowanych przez NRA.

Na tym posiedzeniu omawiano wyniki badań opinii publicznej, przeprowadzonych w lutym 
2019 roku, które posłużą do przygotowania strategii budowania wizerunku zawodu adwokata 
w przestrzeni publicznej. Członkowie NRA zapoznali się z planami działania Centrum Me-
diacyjnego przy NRA oraz założeniami projektu ew. utworzenia Towarzystwa Ubezpieczeń C
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Wzajemnych, świadczącego usługi w zakresie ubezpieczenia adwokatów. Przedyskutowano 
projekt ustawy o zasadach świadczenia usług prawniczych. Tematem posiedzenia była rów-
nież sprawa adwokata, który został ukarany grzywnami i karą aresztu za odmowę składania 
zeznań popartą powołaniem się na tajemnicę adwokacką. W tej sprawie interweniowała ORA 
w Warszawie i Prezydium NRA. Przedmiotem dyskusji marcowego posiedzenia był także 
raport przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej pt. „Efekty regulacji w zakresie jakości 
usług – dowody w sześciu europejskich przypadkach” dotyczący m.in. skutków deregulacji 
zawodu adwokata w Polsce. 

W dniach 14–15 czerwca 2019 roku w Łodzi odbyło się kolejne posiedzenie plenarne. Go-
ściem posiedzenia była Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. NRA omawiała temat organizacji 
Krajowego Zjazdu Adwokatury, dyskutowała nad planami zmian w kodeksie etyki, a także 
przyjęła koncepcję kampanii wizerunkowej „Adwokat w każdym przypadku”.

Podjęto uchwałę, negatywnie oceniając przyjęty przez Sejm RP projekt ustawy o zmianie 
ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Uchwała nr 61/2019
Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 15 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 58 ust. 9 Prawa o adwokaturze, realizując swoją ustawową kompetencję 
w zakresie stosowania i tworzenia prawa, Naczelna Rada Adwokacka negatywnie ocenia przy-
jęty przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3137, 3457).

Naczelna Rada Adwokacka przypomina, że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego 
stanowią realizację prawa obywatela do sądu. Projekt oparty jest na zwiększeniu formali-
zmu, rygoryzmu, opłat sądowych i władzy sędziowskiej, a w konsekwencji ogranicza prawo 
obywatela do sądu. W procesie cywilnym nie chodzi o polepszenie statystyk rozpoznawania 
spraw, a usprawnienie procesu nie może polegać na ułatwieniu pracy sędziego kosztem praw 
obywatelskich.

W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęte w nowelizacji Kodeksu postępowania cywil-
nego rozwiązania procesowe zagrażają podstawowym prawom obywatelskim. Naczelna Rada 
Adwokacka podtrzymuje uwagi zgłaszane w toku prac legislacyjnych.

Dlatego Naczelna Rada Adwokacka postuluje przeprowadzenie przez Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej procedury wysłuchania publicznego, w ramach której Adwokatura Polska mogłaby 
szczegółowo przedstawić i uzasadnić zastrzeżenia do uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej zmiany kodeksu postępowania cywilnego. Wymaga tego interes publiczny i dobrze 
pojęty interes wymiaru sprawiedliwości.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

NRA przyjęła również uchwałę nr 62/2019, wnioskując do Ministra Sprawiedliwości o do-
konanie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w spra-
wie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez 
adwokata z urzędu i przedstawiając autorski projekt legislacyjny. Jak wskazano w uzasadnieniu C
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projektu: „(…) wysokość kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu jest 
ustalana w oparciu o zasady ogólne obowiązujące w każdej z procedur, tj. karnej, cywilnej 
i sądowo-administracyjnej. W praktyce ostateczne ustalenie wysokości tych kosztów następuje 
w chwili uprawomocnienia się orzeczenia, (…) co w rzeczywistości oznacza, że adwokat 
świadczący pomoc prawną z urzędu otrzymuje koszty nie tylko po wykonaniu zleconych mu 
czynności (po udzieleniu pomocy prawnej), ale także po prawomocnym zakończeniu postę-
powania. Czynnik determinujący wpłatę wynagrodzenia jakim jest prawomocność orzeczenia 
jest zależny od długości trwania postępowania, a w praktyce, o czym szerzej w dalszej części 
uzasadnienia, może mieć miejsce po kilkuletnim procesie. Analiza postanowień rozporządze-
nia w jego aktualnym brzmieniu prowadzi do wniosku, że rozporządzenie wykonawcze nie 
zawiera w swej treści kompleksowego i koniecznego z praktycznego punktu widzenia, sposobu 
ustalania kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu, a już udzielonej”.

Posiedzeniu plenarnemu NRA w Łodzi towarzyszyły uroczystości jubileuszowe 70-lecia 
Izby Adwokackiej w Łodzi. 

Jesienne posiedzenie NRA odbyło się w dniach 20–21 września 2019 r. w Białymstoku. 
Na tym posiedzeniu trzy Izby Adwokackie – z Bydgoszczy, Łodzi i Warszawy – przedstawiły 
propozycje organizacji Krajowego Zjazdu Adwokatury. Po zapoznaniu się z prezentacjami 
i dyskusją NRA wybrała propozycję Izby Adwokackiej w Bydgoszczy i podjęła uchwałę 
nr 70/2019, zwołując Zjazd w dniach 27–29 listopada 2020 roku w Bydgoszczy. Ustalono 
również parytet osobowy delegatów na Zjazd (uchwała nr 63/2019). 

Po referacie na temat łączenia zajęć z wykonywaniem zawodu adwokata i dyskusji, NRA 
przyjęła uchwałę zmieniającą § 9 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

UCHWAŁA NR 66/2019
Naczelnej Rady Adwokackiej 

z dnia 21 września 2019 r.

w sprawie zmiany § 9 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu 
(tekst jednolity – obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 

z dnia 27 lutego 2018 r.)

Naczelna Rada Adwokacka postanawia, że § 9 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności 
Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) otrzymuje następujące brzmienie: 
„1.  Z zawodem adwokata nie wolno łączyć zajęć, których wykonywanie uwłaczałoby god-

ności zawodu adwokata lub ograniczało jego niezależność oraz podważało zaufanie do 
Adwokatury.

 2. Łączenie zajęć nie może prowadzić do:
 a. obniżenia jakości świadczonej przez adwokata pomocy prawnej;
 b. utraty zaufania będącego podstawą stosunku wiążącego adwokata z jego klientem. 
 3.  Prowadząc działalność zarobkową niezwiązaną z kształtowaniem świadomości prawnej 

lub ze świadczeniem pomocy prawnej, adwokat nie może używać tytułu zawodowego”.
 

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek TrelaC
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Uchwałą nr 67/2019 NRA zobowiązała Prezydium NRA do opracowania wniosku za-
skarżającego do Trybunału Konstytucyjnego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie w brzmieniu nadanym 
Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniającym roz-
porządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Na wrześniowym posiedzeniu NRA, uchwałą nr 65/2019, przyjęła nowy „Statut Centrum 
Mediacji przy NRA”, upoważniając jednocześnie Prezydium NRA do przyjęcia nowego regu-
laminu CM przy NRA. Przyjęto uchwałę nr 64/2019 w sprawie zmiany liczby członków orga-
nów Izb, uchwałę nr 68/2019 dotyczącą regulaminu korzystania z kont pocztowych w domenie 
adwokatura.pl oraz uchwałę nr 69/2019 o zmianie „Regulaminu w sprawie zakresu działania 
oraz zasad wynagradzania wizytatorów”. Tematem posiedzenia były również projekt zmian 
w ustawie Prawo o adwokaturze oraz propozycja powołania fundacji i pomocy socjalnej dla 
adwokatów.

Ostatnie posiedzenie NRA w 2019 roku odbyło się 15–16 listopada 2019 r. w Warszawie. 
NRA podsumowała dotychczasowe działania prowadzone w ramach kampanii wizerunkowej 
„Adwokat w każdym przypadku”, omówiono strategię rozwoju pisma „Palestra” oraz stan wy-
konania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury z 2016 roku. NRA podjęła uchwałę nr 72/2019 
w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dotyczącej pono-
szenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata 
z urzędu oraz rozporządzenia dotyczącego stawek za czynności adwokackie Jednym z tematów 
dyskusji była także sprawa realizacji prawa do głosowania tajnego. 

Na tym posiedzeniu Prezes NRA przypomniał działalność legislacyjną NRA prowadzoną 
w minionej kadencji parlamentarnej. Dzięki staraniom NRA udało się przekonać ustawo-
dawcę do niewprowadzania obowiązku podawania przez pełnomocników numeru PESEL. 
W nowelizacji procedury cywilnej nie wprowadzono opłaty karnej za źle opłaconą apelację, 
wprowadzono natomiast możliwość wydłużenia terminu do złożenia apelacji w skompliko-
wanych sprawach. Poszerzono uprawnienia zawodowe adwokatów – zgłaszanie przez adwo-
katów patentów oraz wprowadzenie w ustawie o przedsądowej nieodpłatnej pomocy prawnej 
dyżurów mediacyjnych. Dzięki staraniom NRA adwokaci mogą bezpośrednio wnosić skargi do 
sądów administracyjnych. Wprowadzono również przepisy wskazujące, że sobota jest dniem 
wolnym we wszystkich procedurach oraz zobowiązano do informowania o wakacjach sądo-
wych wszystkie strony procesu. Z inicjatywy Prezydium NRA w Izbach zostały zorganizowane 
szkolenia z wybranych zagadnień związanych z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego. 
Szkolenia, prowadzone przez doświadczonego sędziego, odbyły się w Warszawie, Białymstoku, 
Katowicach, Bydgoszczy, Poznaniu, Lublinie, Kielcach, Rzeszowie i Zielonej Górze.

Rok 2020

W dniu 18 stycznia 2020 roku w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie NRA. Prezes 
NRA relacjonował działania podejmowane przez przedstawicieli adwokatury w sprawie zmian 
w przepisach dotyczących sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym. 

Z inicjatywy Członków NRA adw. Przemysława Rosatiego i adw. Jerzego Lachowicza NRA 
podjęła uchwałę nr 80/2020 i złożyła petycję do Senatu RP wraz z projektem ustawy postulu-
jącym zmianę art. 215 KKW. Celem proponowanej zmiany Kodeksu karnego wykonawczego 
jest zapewnienie osobie tymczasowo aresztowanej pełnej realizacji prawa do obrony, w tym 
zniesienie barier o charakterze techniczno-organizacyjnym, w aspekcie realizacji prawa do C
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porozumiewania się z obrońcą podczas nieobecności innych osób. Różnica pomiędzy dotych-
czasowym stanem prawnym a postulowanym stanem prawnym polega na tym, że nowoprojek-
towany stan prawny po pierwsze: w pełni pozwoli na realizację konstytucyjno-konwencyjnego 
prawa osoby tymczasowo aresztowanej do kontaktu z obrońcą, po drugie: uprości czynności 
techniczno-organizacyjne organu procesowego, odciążając organ procesowy od wykonywania 
dodatkowych czynności organizacyjnych, po trzecie: usprawni realizację kontaktu tymczasowo 
aresztowanego z jego obrońcą. Przyjęcie postulowanego przez NRA rozwiązania będzie także 
skutkowało tym, że raz udzielona zgoda na widzenie obrońcy z tymczasowo aresztowanym bę-
dzie aktualna także w przypadku zmiany organu procesowego, do dyspozycji którego pozostaje 
tymczasowo aresztowany. Prace nad petycją trwały w Senacie RP, a wobec ich zakończenia 
załączony do petycji projekt ustawy wraz z uzasadnieniem został następnie objęty inicjatywą 
ustawodawczą senatora Aleksandra Pocieja i grupy senatorów Senatu RP (nr druku 227). 
Na 89. posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz 62. posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji Senatu RP  24 listopada 2020 r. odbyło się pierwsze czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy – odnoszącego się do zmiany art. 215 
KKW. Zdecydowano o kontynuowaniu prac nad tym projektem.

Przyjęto również, uchwałą nr 74/2020 wytyczne CCBE w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
teleinformatycznego prawników zabezpieczających przed bezprawną inwigilacją. NRA podjęła 
uchwałę w sprawie zmian w regulaminie doskonalenia zawodowego (nr 76/2020) – zmiany 
uwzględniają m.in. przyznanie punktów za udział w szkoleniach prowadzonych przez sekcje 
prawa działające przy ORA oraz uchwałę w sprawie zmian w „Regulaminie organizacji i funk-
cjonowania okręgowych rad adwokackich” (nr 77/2020) w celu dostosowania przepisów do 
aktualnych potrzeb ORA i wymogów podatkowych.

Na tym posiedzeniu NRA podjęła uchwałę w sprawie przedstawienia Senatowi RP kandy-
datury adw. Mariana Jagielskiego, dziekana ORA w Opolu, na członka Państwowej Komisji 
do spraw wyjaśnienia przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. 

Tematem posiedzenia był również rozwój „Palestry” i uruchomienie nowego programu 
do internetowej odsłony pisma, stan prac nad postulatami do reformy systemu nieodpłatnej 
pomocy prawnej, a także sprawa fundacji i pomocy socjalnej dla adwokatów.

W dniu 7 lutego 2020 roku w trybie obiegowym NRA zajęła stanowisko w sprawie podpi-
sania przez Prezydenta RP ustawy zmieniającej Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawę 
o Sądzie Najwyższym.

UCHWAŁA NR 81/2020
Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 7 lutego 2020 roku

Naczelna Rada Adwokacka z głębokim rozczarowaniem przyjęła informację o podpisaniu 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy 
– Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych 
ustaw.

Wprowadzane rozwiązania nie reformują wymiaru sprawiedliwości. Pod pozorem uspraw-
nienia funkcjonowania sądów oraz rzekomego zapobiegania chaosowi i anarchii w wymiarze 
sprawiedliwości, naruszają konstytucyjną zasadę trójpodziału i równowagi władzy. Godzą 
w fundamenty demokratycznego państwa prawa i pogłębiają kryzys ustrojowy naszego państwa.C
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Przepisy, umożliwiające pociąganie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej za dzia-
łalność orzeczniczą w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości, pozostają w oczywistej 
sprzeczności z systemem prawnym Unii Europejskiej. Podpisana ustawa całkowicie ignoruje 
wiążące Polskę konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 
19 listopada 2019 r. Przyjęcie tej ustawy zagraża interesom Polski w Unii Europejskiej. Oczy-
wiste jest, że takie rozwiązania legislacyjne – jako niezgodne z prawem unijnym – muszą się 
spotkać z adekwatną reakcją władz Unii Europejskiej.

Podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa pozbawia obywateli prawa 
do niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu, sprawującego wymiar sprawiedliwości 
wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, wolnego od ingerencji ze strony innych organów 
władzy publicznej. Narusza tym samym podstawowe prawa i wolności obywatelskie.

Przyjęta ustawa w żaden sposób nie usprawnia działalności polskich sądów, pogłębia jedy-
nie stopień ingerencji władzy ustawodawczej i wykonawczej w sferę zastrzeżoną do wyłącznej 
kompetencji wymiaru sprawiedliwości.

Adwokatura Polska, której ustawowym zadaniem jest współdziałanie w ochronie praw 
i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa, apeluje do polityków 
odpowiedzialnych za przyjęcie tej ustawy o wycofanie się ze szkodliwych dla Polski rozwiązań 
legislacyjnych poprzez ich niezwłoczne uchylenie.

Sekretarz
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Rafał Dębowski)
Adw. Rafał Dębowski

W dniu 7 marca 2020 roku w Warszawie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie plenarne 
NRA, na którym – po wielogodzinnej dyskusji – przyjęto uchwałę dotyczącą zmian w Zbio-
rze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, kierując projekt zmian kodeksu etyki do 
konsultacji środowiskowych. Projekt został wysłany na adresy mailowe wszystkich adwoka-
tów, a także opublikowany na stronie adwokatura.pl. Po zakończeniu tych konsultacji projekt 
ponownie zostanie skierowany pod obrady NRA, aby ostatecznie zostać przedstawiony na 
Krajowym Zjeździe Adwokatury.

Kolejne posiedzenie plenarne NRA miało odbyć się w marcu 2020 roku, jednak z uwagi na 
panujący w Polsce stan epidemii wirusa COVID-19 i związanymi z nim restrykcjami zostało 
odwołane.

W dniu 4 maja 2020 roku posiedzenie plenarne NRA odbyło się w formie wideokonferencji, 
za pomocą jednej z platform umożliwiających bezpośredni kontakt na odległość. Dyskusja 
dotyczyła bieżącej sytuacji, w jakiej znaleźli się adwokaci i aplikanci adwokaccy, a także form 
pomocy, której może udzielić swoim członkom samorząd adwokacki. Po obszernej dyskusji 
NRA podjęła uchwały finansowe. Z uwagi na pogorszenie się sytuacji gospodarczej związanej 
z ograniczeniami wprowadzonymi z powodu COVID-19, NRA postanowiła nie pobierać od 
Izb Adwokackich składki na Fundusz Administracyjny za okres 3 miesięcy. Przyjęto również 
uchwałę nr 87/2020 zmieniającą zasady udzielania pożyczek, przygotowaną przez Prezydium 
NRA ze względu na panującą pandemię i związaną z tym trudną sytuacją finansową wielu 
adwokatów. Bezpośredniego wsparcia tym adwokatom udzielać będą Izby, ponieważ to lokalny 
samorząd ma najlepszą wiedzę, komu i jaka pomoc jest najbardziej potrzebna. C
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Członkowie NRA omówili także kwestię zatrudniania aplikantów adwokackich przez patro-
nów. Podjęto stanowisko, w którym przypomniano zapisy uchwały 31/2018 z 25 lutego 2018 
roku – „Model aplikacji adwokackiej, oparty o relację patron – aplikant, winien ze wszech miar 
zapewniać aplikantowi stabilne podstawy ekonomiczne i bezpieczeństwo socjalne w zakresie 
świadczonej przez aplikantów pracy na rzecz patronów. Naczelna Rada Adwokacka apeluje 
do Dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich, aby przy wyznaczaniu patronów wprowadzać 
rozwiązania zapewniające aplikantom wynagrodzenie. Naczelna Rada Adwokacka przypomina 
adwokatom współpracującym z aplikantami adwokackimi lub zatrudniającym ich, że za podej-
mowanie przezeń na rzecz adwokatów czynności należne jest wynagrodzenie”. Członkowie 
NRA omówili również kwestię zwalniania aplikantów w trudnej sytuacji z opłat za szkolenie.

Kolejne zdalne posiedzenie NRA odbyło się 6 czerwca 2020 roku. Dyskusja na posiedzeniu 
dotyczyła ustawy z dnia 4 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów banko-
wych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 
COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (uchwalonej przez Sejm i skierowanej 
wówczas do Senatu), w której ujęto również znaczące zmiany w przepisach procedury karnej. 
Przepisy te nie zostały ograniczone na czas epidemii, ale zostały wprowadzone na stałe i mogą 
prowadzić do pozbawienia podejrzanego prawa do obrony. NRA podjęła uchwałę, zwracając 
uwagę na kwestię udziału obrońcy w posiedzeniach w sprawach tymczasowego aresztowania 
jako istotę prawa do obrony.

UCHWAŁA NR 88/2020
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 6 czerwca 2020 roku

Naczelna Rada Adwokacka stanowczo sprzeciwia się projektowi zdalnego posiedzenia 
aresztowego uchwalonemu przez Sejm RP zgodnie z koncepcją Ministerstwa Sprawiedliwości 
w ustawie z 4 czerwca 2020 roku i przypomina, że bez pełnej realizacji konstytucyjnego prawa 
do obrony nie może być rzetelnego postępowania zmierzającego do pozbawienia człowie-
ka wolności. Dlatego Naczelna Rada Adwokacka zwraca uwagę, że potrzeba informatyzacji 
wymiaru sprawiedliwości nie może być realizowana kosztem pozbawienia człowieka bezpo-
średniego, nieskrępowanego kontaktu z obrońcą. Narusza to bowiem prawo do obrony i do 
sądu, a w konsekwencji zasady demokratycznego państwa prawa i konstytucyjne standardy 
rzetelnego procesu.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Wcześniej, tj. 2 czerwca 2020 roku, w tej samej sprawie głos zabrało Prezydium NRA, 
a Prezes NRA osobiście brał udział w pracach sejmowych komisji obradujących nad projektem 
ustawy. 

NRA, uchwałą nr 89/2020, przyjęła zmiany w „Regulaminie odbywania aplikacji adwo-
kackiej”. Przyjęte zmiany mają na celu wsparcie ORA w organizacji szkolenia aplikantów 
adwokackich w wyjątkowych okolicznościach, spowodowanych wciąż trwającym stanem 
epidemii, umożliwiając organizację zajęć, praktyk oraz sprawdzianów również w trakcie prze-C
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rwy semestralnej przy jednoczesnym zniesieniu obowiązku odbycia przez aplikantów praktyk 
w sądach i prokuraturach w pierwszym roku szkolenia.

Na posiedzeniu przyjęto również strategię zarządzania w sytuacjach kryzysowych związa-
nych z wizerunkiem, rekomendując Izbom jej stosowanie w razie konieczności. Omawiano 
program szkoleń dla adwokatów „Adwokacka Akademia Przedsiębiorczości” oraz plany prze-
prowadzenia ankiety na temat skutków pandemii dla środowiska adwokackiego.

Z inicjatywy Członków NRA adw. Przemysława Rosatiego i adw. Jerzego Lachowicza 
NRA podjęła uchwałę nr 91/2020 o złożyła petycję do Senatu RP wraz z projektem ustawy 
postulującym zmianę art. 217c KKW przez przyjęcie rozwiązania, w świetle którego jeżeli 
tymczasowo aresztowany ma ustanowionego obrońcę, organ, do którego dyspozycji tymcza-
sowo aresztowany pozostaje, na wniosek obrońcy przesyła niezwłocznie do dyrektora aresztu 
śledczego, w którym przebywa tymczasowo aresztowany zarządzenie o bezterminowej zgodzie 
na korzystanie przez tego tymczasowo aresztowanego z aparatu telefonicznego w celu utrzy-
mywania kontaktu z ustanowionym w sprawie obrońcą. Zgoda miałaby być skuteczna do czasu 
prawomocnego zakończenia postępowania, także w przypadku zmiany w toku postępowania 
organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje lub jednostki penitencjar-
nej, w której wykonywane jest tymczasowe aresztowanie. Petycja postuluje ponadto, aby 
z chwilą zawiadomienia organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, 
o ustaniu stosunku obrończego, organ z urzędu wydawał zarządzenie o uchyleniu przedmioto-
wego zarządzenia z jednoczesnym przesłaniem tej informacji do dyrektora aresztu śledczego, 
w którym przebywa tymczasowo aresztowany. Petycja została skierowana do Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP i oczekuje na rozpatrzenie.

Na posiedzeniu zaakceptowano również projekt zmian w ustawie Prawo o adwokaturze, 
który opracował adw. Henryk Stabla, upoważniając jednocześnie Prezydium NRA do podej-
mowania działań celem zainicjowania procedury legislacyjnej. NRA podjęła również uchwałę 
nr 93/2020 w sprawie powołania fundacji, której głównym celem ma być pomoc socjalna 
potrzebującym adwokatom i aplikantom adwokackim.

Następne zdalne posiedzenie NRA odbyło się 9 lipca 2020 roku. Dyskusja dotyczyła kwe-
stii organizacji Zgromadzeń Izb Adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w nadzwy-
czajnych okolicznościach wywołanych pandemią koronawirusa. Na tym posiedzeniu NRA 
podjęła uchwałę nr 94/2020 zmieniającą uchwałę o doskonaleniu zawodowym adwokatów. 
Wprowadzono możliwość uzyskania punktów szkoleniowych za udział w e-learningu po-
legającym na uczestniczeniu w wykładach, seminariach, webinariach lub w doskonaleniu 
opartym na weryfikowanej lekturze tekstu. Tę ostatnią możliwość zapewnia portal internetowy 
„Palestry” posiadający mechanizm weryfikacji lektury. Uchwałą nr 95/2020 dokonano zmiany 
„Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich” w zakresie prze-
syłania przez ORA rocznego sprawozdania z przeprowadzonych wizytacji. Członkowie NRA 
zapoznali się również z wynikami ankiety na temat skutków ekonomicznych spowodowanych 
pandemią COVID-19, które dotknęły adwokatów i ich kancelarie.

W dniu 29 lipca 2020 roku odbyło się nadzwyczajne zdalne posiedzenie NRA. Głównym 
tematem dyskusji była sprawa organizacji Zgromadzeń Izb Adwokackich i Krajowego Zjazdu 
Adwokatury. Naczelna Rada Adwokacka stwierdziła, że obowiązujący wówczas stan prawny 
pozwala na zorganizowanie tych wydarzeń jesienią br. Gdyby sytuacja miała się zmienić 
i powróciły obostrzenia sanitarne, NRA wystąpi z propozycją zmian legislacyjnych.

Kolejne zdalne posiedzenie plenarne NRA odbyło się 27 sierpnia 2020 roku. W podjętej 
tego dnia uchwale nr 97/2020 NRA zarekomendowała Okręgowym Radom Adwokackim roz-C
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ważenie powstrzymania się od organizacji Zgromadzeń Izb Adwokackich do czasu, aż minie 
stan zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników takich wydarzeń. Ponadto NRA postanowiła 
wystąpić o zmianę ustawy epizodycznej COVID-19 w zakresie przedłużenia kadencji orga-
nów samorządowych do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii, jednak nie dłużej niż do 30 września 2021 roku. Drugim z postulatów było, aby 
art. 14h ust. 2 nie miał zastosowania do uchwał Zgromadzeń Izb Adwokackich oraz Krajowego 
Zjazdu Adwokatury. W uchwale wskazano również na konieczność upoważnienia NRA, na 
czas trwania epidemii, do uchwalenia regulaminu odbywania Zgromadzeń i Zjazdu. 

Na tym posiedzeniu NRA podjęła również uchwałę nr 96/2020 w 40. rocznicę podpisa-
nia porozumień sierpniowych, oddając hołd uczestnikom tamtych dni, których „działania 
przyczyniły się do obalenia systemu komunistycznego i były podwaliną demokratycznego 
państwa prawa”.

W dniu 22 września 2020 roku odbyło się nadzwyczajne zdalne posiedzenie plenarne, pod-
czas którego NRA zdecydowała o zmianie terminu Krajowego Zjazdu Adwokatury na 19–21 
marca 2021 roku. W uzasadnieniu tej uchwały wskazano, że: „wprowadzony na terenie całej 
Polski w marcu 2020 roku stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii i wyni-
kające z nich ograniczenia prawne co do możliwości organizowania zgromadzeń, jak również 
brak odpowiednich regulacji ustawowych i regulaminowych, uniemożliwiły do chwili obecnej 
zwołanie i odbycie w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami większości Zgromadzeń Izb 
Adwokackich”. NRA zobowiązała również Prezydium NRA do wystąpienia do Prezesa Rady 
Ministrów o zmianę Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii1 w zakresie zniesienia limitu uczestników zgromadzeń przewidzianych § 25 ust. 9 
przy zachowaniu analogicznych warunków, jakie obowiązują przedsiębiorców. 

Na tym posiedzeniu NRA podjęła również uchwałę nr 99/2020 dotyczącą zmiany „Re-
gulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich”, a także uchwałę 
nr 100/2020, popierając kandydaturę adw. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na funkcję Rzecznika 
Praw Obywatelskich.

Na kolejnym zdalnym posiedzeniu plenarnym, które odbyło się 14 listopada 2020 roku, 
NRA omawiała możliwość zwołania nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury, który 
podjąłby decyzję o zmianie obecnie obowiązującego „Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwo-
katury oraz zgromadzeń izb adwokackich”, aby umożliwić przeprowadzanie obrad w trybie 
zdalnym lub hybrydowym. Inicjatywa zwołania nadzwyczajnego Zjazdu pojawiła się z uwagi 
na zaniechania po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i rządu przy doprowadzeniu do zmian 
legislacyjnych, które przyznałyby ustawową kompetencję NRA do uchwalenia regulaminu 
procedowania w czasie epidemii.

Uchwałą nr 101/2020 NRA przyjęła „Strategię marki adwokat”. Dyskusja dotyczyła również 
stanu wykonania uchwał Zjazdu z 2016 roku, projektu wprowadzenia dwuzmianowej pracy 
w sądach, a także projektu nowego „Regulaminu wykonywania zawodu adwokata”.

1  Dz.U. z 2020 r. poz. 1356.C
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1.2. NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA, UCHWAŁY I TEMATYKA 
POSIEDZEŃ PREZYDIUM NRA

W okresie sprawozdawczym1 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło 117 posie-
dzeń, na których omawiano sprawy bieżące, strategiczne projekty dotyczące funkcjonowania 
całej Adwokatury, jak również sprawy publiczne Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem 
procesów legislacyjnych i spraw związanych z ochroną praw i wolności obywatelskich.

Przedmiotem obrad posiedzeń Prezydium NRA było również analizowanie bieżącego działa-
nia Izb Adwokackich poprzez zapoznawanie się z treścią protokołów z posiedzeń poszczegól-
nych ORA, ze szczególnym uwzględnieniem podejmowanych przez Rady uchwał. Prezydium 
NRA rozpoznawało także odwołania w sprawach osobowych dotyczące w przeważającej mie-
rze wpisów i skreśleń na liście adwokatów i liście aplikantów adwokackich. 

Na wszystkie posiedzenia Prezydium NRA zapraszany był Przewodniczący Wyższej Ko-
misji Rewizyjnej. Brali w nich również udział Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury oraz 
Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, omawiając bieżące sprawy istotne dla pionu dys-
cyplinarnego.

Pierwsze posiedzenia Prezydium NRA pod koniec 2016 i na początku 2017 roku dotyczyły 
organizacji pracy Prezydium, podjęcia uchwał o powołaniu m.in. opiekunów poszczególnych 
Izb Adwokackich, zespołu Sekretarzy Prawniczych, Referatu Skarg NRA, Przewodniczącej 
i składu Centralnego Zespołu Wizytatorów, zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Adwoka-
tury oraz Przewodniczących i składów poszczególnych Komisji przy NRA. 

W kadencji 2016–2020 Prezydium NRA podjęło szereg uchwał dotyczących wewnętrznych 
przepisów samorządowych. Wdrożono nowe „Założenia programowe aplikacji adwokackiej 
oraz ramowy program szkolenia” (uchwały nr 95/2018 i 103/2019). Z upoważnienia NRA 
przyjęto nowy „Regulamin Centrum Mediacyjnego przy NRA” (uchwała nr 132/2019). Usta-
nowiono nowe brzmienie Statutu Ośrodka Badawczego, ustanowiono nagrodę „Kobieta Adwo-
katury” (później: „Adwokatka Roku”) i jej regulamin, przyjęto nową Politykę Rachunkowości 
NRA oraz Politykę Ochrony Danych Osobowych, powołując jednocześnie Inspektora Ochro-
ny Danych Osobowych w NRA. W tej kadencji uregulowano zasady kolportażu „Palestry” 
(uchwała nr 57/2018) oraz usprawniono zasady zakładania kont poczty elektronicznej w do-
menie adwokatura.pl. Prezydium NRA rozpatrywało także wnioski i podejmowało uchwały 
w przedmiocie nadania samorządowego odznaczenia „Adwokatura Zasłużonym”.

Członkowie Prezydium NRA brali aktywny udział w pracach Porozumienia samorządów 
zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. W dniu 18 października 2017 r. adw. Jacek Trela, 
Prezes NRA, objął przewodnictwo Porozumieniu, a sekretarzem Porozumienia wybrany został 
adw. Przemysław Rosati, Członek NRA. Utrzymywano również stałe kontakty z pozostałymi 
samorządami zawodów zaufania publicznego – na szczególne wyróżnienie zasługuje współpraca 
z Krajową Izbą Doradców Podatkowych podjęta w obronie tajemnicy zawodowej oraz z Na-
czelną Izbą Lekarską na polu prowadzenia mediacji w samorządowych postępowaniach dyscy-
plinarnych oraz w czasie epidemii COVID-19 przy wspieraniu pracowników służby zdrowia. 

Prezydium NRA powierzyło adw. Jerzemu Ziębie, dziekanowi ORA w Kielcach kontakty 
z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawach związanych z przebiegiem szkolenia aplikan-
tów, jak również koordynacji organizacji egzaminów wstępnych na aplikację i adwokackich 
egzaminów zawodowych. W tej kadencji kontynuowana była dobra współpraca z Europej-
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skim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland. Prezydium NRA, jako partner na-
ukowy ELSA, udzielało wsparcia merytorycznego i finansowego działalności Stowarzyszenia, 
w szczególności przy organizacji Konkursu Krasomówczego im. adw. Joanny Agackiej-Indec-
kiej oraz konkursu Mistrzowie Mediacji. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z ELSA 
i zaangażowaną w realizowane przez ELSA przedsięwzięcia był adw. Bartosz Grohman, 
Członek NRA.

W tej kadencji odbywały się cykliczne (raz do roku) spotkania sekretarzy i zastępców se-
kretarzy ORA, organizowane przez adw. Rafała Dębowskiego, Sekretarza NRA i adw. Ani-
sę Gnacikowską, Zastępcę Sekretarza NRA, jak również spotkania skarbników i głównych 
księgowych ORA, które prowadził adw. Henryk Stabla, Skarbnik NRA. W 2017 roku przed-
stawiciele NRA, w szczególności adw. Ziemisław Gintowt, Członek Prezydium NRA, brali 
udział w posiedzeniach Zespołu Krajowej Rady Sądownictwa do rozpatrywania kandydatur 
adwokatów na stanowiska sędziów w poszczególnych sądach – do czasu uchwalenia nowych, 
niekonstytucyjnych przepisów regulujących działanie KRS i wybór jej członków. 

Szczegółowe sprawozdania z przebiegu poszczególnych posiedzeń Prezydium NRA były na 
bieżąco zamieszczane na portalu informacyjnym adwokatura.pl. Poniżej zamieszczone zostały 
informacje o najistotniejszych obszarach działań, decyzjach oraz uchwałach podejmowanych 
przez Prezydium NRA. 

Rok 2016
Już w pierwszym miesiącu nowej kadencji Prezydium NRA podjęło uchwałę nr 10/2016 

z 17 grudnia 2016 roku, stając w obronie prawa obywateli do rzetelnej informacji, jawności 
życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. W związku z informacjami o powołaniu 
w Sejmie „Nowego Centrum Medialnego” i zasadach jego funkcjonowania Prezydium NRA 
opowiedziało się za natychmiastowym zaprzestaniem działań ograniczających swobodę pracy 
dziennikarskiej i przypomniało, że „zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej prasa 
korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do rzetelnej informacji 
i jawności życia publicznego. Ograniczenie warunków niezbędnych do wykonywania funkcji 
i zadań niezależnych mediów (…) godzi w istotę gwarantowanego konstytucyjnie dostępu 
do informacji publicznej oraz narusza konstytucyjne gwarancje prawa do kontroli i krytyki 
społecznej”.

W dniu 22 grudnia 2016 roku, w wykonaniu uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury, na-
stąpiło podpisanie umowy między NRA a Polską Akcją Humanitarną, dotyczącej darowizny 
w wysokości 100 000 zł przeznaczonej na pomoc mieszkańcom Aleppo w Syrii. NRA repre-
zentował adw. Jacek Trela, PAH – pani Janina Ochojska.

Rok 2017
Działania w obronie niezależności sądownictwa i prawidłowego funkcjonowania wymiaru 
sprawiedliwości

W 2017 roku Prezydium NRA podejmowało działania dotyczące zmian legislacyjnych 
w wymiarze sprawiedliwości, stając w obronie przepisów prawa gwarantujących niezależność 
sądownictwa. Adw. Jacek Trela, Prezes NRA, odbył szereg spotkań i rozmów z przedstawicie-
lami Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, 
Stowarzyszania Sędziów Polskich „IUSTITIA”. Prezydium NRA w dniu 3 lutego 2017 roku 
podjęło uchwałę dotyczącą projektu zmian w ustawie o KRS.C
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UCHWAŁA Nr 25/2017
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

 z dnia 3 lutego 2017 r.

Naczelna Rada Adwokacka z niepokojem przyjmuje przedstawione publicznie propozycje 
zmian ustawowej regulacji Krajowej Rady Sądownictwa. Proponowane rozwiązania, w tym 
w szczególności skrócenie konstytucyjnie określonej kadencji członków KRS oraz upolitycz-
nienie wyboru przedstawicieli środowiska sędziowskiego prowadzić mogą do naruszenia 
konstytucyjnej zasady niezależności sądownictwa. Stanowią także zagrożenie dla zasady po-
działu władzy. Wyłanianie kandydatów do pełnienia funkcji sędziowskich powinno następować 
w ramach transparentnej, publicznie prowadzonej procedury, respektującej zasadę podzia-
łu władzy, w oparciu o merytoryczne kompetencje. Zwiększanie ponad uzasadnioną miarę 
kompetencji politycznego z natury rzeczy parlamentu w procesie kształtowania składu KRS 
godzi w podstawowe zasady demokratycznego państwa prawnego, tworząc niebezpieczeństwo 
podporządkowania sądownictwa władzy politycznej, a tym samym utraty zdolności do peł-
nienia przez sądownictwo konstytucyjnie określonych funkcji. W aktualnej sytuacji, w sposób 
szczególny, jak nigdy wcześniej od dokonania transformacji ustrojowej w 1989 r., zaufanie do 
organów publicznych uzależnione jest od zachowania politycznej neutralności i niezawisłości 
władzy sądowniczej. 

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

W ramach prac Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych 
20 lutego 2017 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Porozumienia z Prezydentem RP 
Andrzejem Dudą, podczas którego rozmawiano o kryzysie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. 
W spotkaniu wziął udział adw. Jacek Trela, Prezes NRA.

Prezydium NRA podjęło decyzję o współorganizacji konferencji na temat rozproszonej kon-
troli konstytucyjności aktów prawnych. Konferencja „Kryzys sądownictwa konstytucyjnego 
a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją” odbyła się 3 marca 2017 roku w Ka-
towicach przy licznym udziale adwokatów, a prelegentami panelu obywatelskiego byli adw. 
prof. Piotr Kardas, Wiceprezes NRA i adw. prof. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu. 
W kwietniu 2017 roku NRA złożyła negatywne opinie wobec projektu ustawy o Krajowej 
Radzie Sądownictwa oraz projektu ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Stano-
wisko w sprawie projektu ustawy o KRS zajęło również 5 kwietnia 2017 roku Porozumienie 
samorządów i stowarzyszeń prawniczych.

W dniu 5 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Delegacji Komi-
sji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy poświęcone analizie stanu 
zagrożeń dla reguł funkcjonowania demokratycznego państwa prawa, na którym adwokaturę 
reprezentował adw. prof. Piotr Kardas.

W dniu 9 maja 2017 roku Prezydium NRA zajęło stanowisko w przedmiocie wniosku Grupy 
Posłów do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie konstytucyjności przepisów regulujących 
wybór I Prezesa Sądu Najwyższego (sygn. akt K 3/17), stwierdzając, że zaskarżone przepisy 
są zgodne z art. 2 i art. 183 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W uchwale wskazano, że 
„wniosek Grupy Posłów na Sejm VIII Kadencji należy traktować jako wyraz realizacji celów C
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politycznych, skierowanych bezpośrednio przeciwko niezawisłości Sądu Najwyższego z jego 
organami: Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego oraz Pierwszym Prezesem 
Sądu Najwyższego na czele, zaś wniosek o wydanie wyroku aplikacyjnego, stwierdzającego 
nieskuteczność czynności podjętych w oparciu o te przepisy – za próbę zdestabilizowania dzia-
łalności organów Sądu Najwyższego, a przez to pośrednio za próbę zdestabilizowania całego 
wymiaru sprawiedliwości, z dotychczasowym dorobkiem orzeczniczym Sądu Najwyższego 
włącznie. (…) Składanie tego rodzaju wniosków do Trybunału Konstytucyjnego podważa (…) 
zaufanie do fundamentów państwa prawnego”.

Najistotniejszym wydarzeniem tamtego okresu, które odbiło się szerokim echem w mediach, 
był Kongres Prawników Polskich, który odbył się 20 maja 2017 roku w Katowicach. Kongres, 
w którym udział wzięło 1500 przedstawicieli środowisk prawniczych, został zorganizowany 
wspólnie przez NRA, Krajową Radę Radców Prawnych oraz SSP „IUSTITIA”. Debata składała 
się z trzech paneli: „Niezależny sąd jako gwarant praw i wolności obywatela”, „Profesjonalny 
pełnomocnik gwarantem realizacji praw jednostki” oraz „Dostęp do wymiaru sprawiedliwości 
jako podstawowe prawo człowieka”. Kongres zakończyło podjęcie uchwały, w której jego 
uczestnicy złożyli postulat prowadzenia konsultacji społecznych przy pracach legislacyjnych 
ze szczególnym wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia stutysięcznej rzeszy prawników, 
powołanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej reprezentującej różne zawody prawnicze oraz 
zaapelowali o dialog bez antagonizowania świata prawa i polityki. W uchwale wskazano, że 
priorytetem wymiaru sprawiedliwości XXI wieku powinna być pełna realizacja prawa do sądu 
zgodnie z zasadami demokratycznego państwa prawa przy zapewnieniu efektywności i szyb-
kości postępowania. Sądownictwo XXI wieku powinno być przyjazne obywatelowi – proste 
i dostępne, a misją niezawisłego sędziego XXI wieku powinno być wymierzenie sprawiedli-
wości poprzez rozstrzyganie i rozwiązywanie sporów, przy niezbędnej dbałości o zachowanie 
konstytucyjnych i wspólnotowych praw obywateli. Jedną z decyzji Kongresu było powołanie 
Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, w której skład weszli przedstawiciele adwokatury (adw. 
Jacek Trela, adw. prof. Piotr Kardas, adw. prof. Maciej Gutowski, adw. Bartosz Krużewski, 
adw. prof. Paweł Wiliński).

W lipcu 2017 roku NRA podjęła dwie uchwały w sprawie działań legislacyjnych polskiego 
parlamentu (m.in. dotyczących reformy sądownictwa) oraz zmian w wymiarze sprawiedli-
wości. Członkowie Prezydium NRA brali aktywny udział w publicznych protestach w obro-
nie niezależności sądów. Na ręce Prezesa NRA wpłynęły pisemne podziękowania ze strony 
Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego za zaangażowanie adwokatury. Dnia 17 lipca 2017 roku 
odbyło się wysłuchanie publiczne w Sejmie dotyczące poselskiego projektu ustawy o Sądzie 
Najwyższym, w którym wziął udział Prezes NRA. W dniu 20 lipca 2017 roku Prezes NRA 
zwrócił się do Prezydenta RP z apelem o skorzystanie z prawa veta wobec zmian w ustawach 
o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym, wskazując na niekonstytucyjność 
przepisów i zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz 
zasady trójpodziału władzy. Prezydium NRA zabrało głos w tej sprawie, podejmując uchwałę 
nr 42/2017.
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UCHWAŁA Nr 42/2017
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

 z dnia 24 lipca 2017 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, działając na podstawie art. 58 pkt. 9 w zw. z art. 59 
ust. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze uchwaliło jednogłośnie: wystąpić do Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej z postulatem przekazania – na postawie art. 122 ust. 5 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej – Sejmowi do ponownego rozpatrzenia:
–  ustawy z dnia 12.07.2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz 

niektórych innych ustaw,
–  ustawy z dnia 12.07.2017 r. o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz niektó-

rych innych ustaw,
– ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Sądzie Najwyższym.

Uzasadnienie

Konstytucyjny ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze wła-
dzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę sądowniczą, odrębną 
i niezależną od innych władz, sprawują sądy i trybunały. Niezawiśli sędziowie powoływani 
przez Prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa są nieusuwalni. Na straży tego 
systemu stoi Krajowa Rada Sądownictwa, której wybieralni członkowie pełnią swoją funkcję 
przez czteroletnią kadencję.

To gwarancja prawa każdego obywatela do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy 
bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Przyjęte przez Parlament ustawy: o Krajowej Radzie Sądownictwa, o zmianie ustroju sądów 
powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym nie zapewniają realizacji konstytucyjnych standar-
dów demokratycznego państwa prawa, ingerując w sposób niedozwolony w konstytucyjnie 
gwarantowane podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Przyjęte zmiany nie stanowią 
oczekiwanej reformy wymiaru sprawiedliwości. Prowadzą one jedynie do upolitycznienia wy-
miaru sprawiedliwości, czemu Adwokatura Polska sprzeciwia się stanowczo.

Dlatego Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, realizując swoją ustawową kompetencję, 
uchwaliło jak na wstępie.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Wobec zapowiedzianego przez Prezydenta RP veta, Prezes NRA 24 lipca 2017 roku zwrócił 
się do niego z propozycją zorganizowania okrągłego stołu dla wymiaru sprawiedliwości, dekla-
rując merytoryczne wsparcie członków adwokatury – ten apel pozostał jednak bez odpowiedzi.

W uchwale nr 47/2017 z 20 września 2017 roku Prezydium NRA odniosło się do sprawy 
przesłuchania adw. Anny Boguckiej-Skowrońskiej przez Policję w Słupsku, dotyczącego „or-
ganizowania i kierowania nielegalnym zgromadzeniem i zaśmiecania ulicy” podczas lipco-
wych protestów przeciwko rządowym projektom ustaw dotyczących zamian w sądownictwie. 
W uchwale wskazano, że „takie działania wobec adwokat Anny Boguckiej-Skowrońskiej mogą 
być traktowane nie tylko jako próba zastraszenia naszej Koleżanki, ale szerzej jako próba C
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zastraszenia wszystkich uczestników „Łańcucha Światła”, protestujących przeciwko niekon-
stytucyjnym zmianom w sądownictwie, a tym samym jako próba pogwałcenia podstawowych 
wartości demokratycznego państwa prawa – wolności słowa i prawa do zgromadzeń”. Przypo-
minając sylwetkę i dokonania adw. Anny Boguckiej-Skowrońskiej, Prezydium NRA wyraziło 
nadzieję, że „postępowanie podjęte przez funkcjonariuszy Policji w Słupsku zakończy się jego 
niezwłocznym umorzeniem”.

Prezydium NRA zajęło również stanowisko wobec pojawiających się w mediach niepraw-
dziwych doniesieniach o wszczynaniu postępowań dyscyplinarnych wobec adwokatów posłów 
w sprawie głosowania nad ustawami reformującymi sądownictwo. W uchwale nr 48/2017 
z 26 września 2017 roku wskazano, że „głosowanie nad projektami ustaw, jako działanie 
mieszczące się w zakresie sprawowania mandatu posła czy senatora, nie może podlegać ocenie 
w trybie adwokackiej odpowiedzialności dyscyplinarnej. (…) z uwagi na fakt, iż wszyscy 
adwokaci, w tym również sprawujący mandat posła czy senatora, podlegają tym samym zasa-
dom odpowiedzialności, koniecznym było przekazanie wniosków o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego wyłącznie właściwym w tych sprawach organom izb adwokackich”. Jeszcze 
w sierpniu 2017 roku ten temat był przedmiotem dyskusji Prezydium NRA, a wszyscy rzecz-
nicy dyscyplinarni zostali poinformowani o przebiegu tej dyskusji. Rzecznicy dyscyplinarni, 
podejmując autonomiczne decyzje w ramach swoich kompetencji, odmówili wszczęcia postę-
powań dyscyplinarnych w związku z wnioskami, które wpływały do poszczególnych ORA.

W dniu 28 września 2017 roku odbył się jubileusz 100-lecia Sądu Najwyższego oraz uro-
czystość zorganizowana przez Krajową Radę Sądownictwa, na której Prezes NRA został od-
znaczony medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”. 
W dniu 14 listopada 2017 roku adw. Piotr Kardas, Wiceprezes NRA, wziął udział w konfe-
rencji Krajowej Rady Sądownictwa „Wyzwania dla polskiego sądownictwa w 100-lecie jego 
odrodzenia”. Prezes NRA był obecny na konferencji „Samorządy dla wolności, wolność dla 
samorządów”, zorganizowanej przez Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego.

Od września do grudnia 2017 roku Członkowie Prezydium NRA brali udział w pracach 
Parlamentarnego Zespołu ds. reformy wymiaru sprawiedliwości. Dnia 25 października 2017 
roku przedstawiciele adwokatury (adw. prof. Piotr Kardas, adw. Małgorzata Mączka-Pa-
cholak, adw. Mikołaj Pietrzak) spotkali się z członkami Komisji Weneckiej, przedstawiając 
sytuację prawną po nowelizacji przepisów o prokuraturze. W październiku 2017 roku NRA 
opiniowała prezydenckie projekty ustaw o Sądzie Najwyższym oraz o Krajowej Radzie Są-
downictwa. Krytyczne stanowiska wobec reform wymiaru sprawiedliwości zajęło również 21 
listopada 2017 roku Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. 
W dniu 1 grudnia 2017 roku Prezes NRA wziął udział w wysłuchaniu publicznym w Sejmie 
dotyczącym w tych projektów, a 11 grudnia w posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, podczas którego przedstawił stanowisko NRA w sprawie zmian 
ustawy o KRS. W dniu 18 grudnia 2017 roku NRA podjęła uchwałę, negatywnie opiniując 
obie uchwalone ustawy.

Działania podejmowane w sprawie opłat za czynności adwokackie i dotyczące systemu 
nieodpłatnej pomocy prawnej

W pierwszych miesiącach kadencji Prezydium NRA podjęło uchwałę nr 26/2017 z 14 lutego 
2017 roku – w wykonaniu uchwał NRA z 22 października 2016 roku (nr 68/2016 i 69/2016) C
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postanowiło wnieść do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Kon-
stytucją RP i Prawem o adwokaturze przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1800), w brzmieniu nadanym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 paź-
dziernika 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1668). 

Aktywność legislacyjna Prezydium NRA dotyczyła również systemu nieodpłatnej pomo-
cy prawnej. Zastępca Sekretarza NRA adw. Anisa Gnacikowska była wówczas członkiem 
Rady ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Edukacji Prawnej przy Ministrze Sprawiedliwości. 
W dniu 5 kwietnia 2017 r. odbyło się seminarium „System nieodpłatnej pomocy prawnej” 
organizowane przez Kancelarię Prezydenta RP, a 20 czerwca 2017 r. konferencja „Nieodpłatna 
pomoc prawna – założenia a praktyka” organizowana przez Najwyższą Izbę Kontroli. W tych 
wydarzeniach brali udział adw. Anisa Gnacikowska, adw. Rafał Dębowski i adw. Przemysław 
Rosati. W listopadzie 2017 roku NRA złożyła opinię do prezydenckiego projektu ustawy 
o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. W 2017 roku członkowie 
Prezydium NRA brali również udział w spotkaniach organizowanych przez Pałac Prezydencki 
z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 11 października 2017 roku odbyło się spotkanie 
„Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”, a 11 grudnia – „Wspólnie o Konstytucji, 
wspólnie o ustroju państwa”.

Tajemnica adwokacka i dostęp do pomocy prawnej

Członkowie Prezydium NRA od początku kadencji rozpoczęli monitorowanie przypadków 
dotyczących naruszania tajemnicy adwokackiej, podejmując interwencje w instytucjach pu-
blicznych.

W dniu 15 lutego 2017 roku, w uchwale nr 30/2017, Prezydium NRA zajęło stanowisko 
w sprawie wypowiedzi polityków pod adresem adwokata – obrońcy kierowcy uczestniczącego 
w wypadku samochodowym z udziałem premier Beaty Szydło. Prezydium NRA wskazało, że 
„prawo do obrony i profesjonalnej pomocy prawnej jest podstawowym prawem każdego oby-
watela i jednym z filarów demokratycznego państwa prawnego. (…) profesjonalny obrońca nie 
broni czynu lecz broni osobę, której ten czyn jest zarzucany. W tym kontekście niezrozumiałe 
są jakiekolwiek sugestie, że adwokat będący obrońcą podejrzanego czy oskarżonego, podważa 
materiał dowodowy. Obrońca jest bowiem jedynym wsparciem dla obywatela, stającego w ta-
kiej sytuacji samotnie wobec aparatu państwa”. Prezydium NRA zaapelowało do polityków 
o zachowanie umiaru w wypowiedziach oceniających pracę obrońców.

Prezydium NRA podjęło także uchwałę, popierając inicjatywę Rzecznika Praw Obywatel-
skich, dotyczącą koniecznych zmian legislacyjnych gwarantujących zatrzymanemu kontakt 
z adwokatem.

UCHWAŁA Nr 39/2017
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

 z dnia 23 maja 2017 r.

Naczelna Rada Adwokacka uznaje za konieczne wprowadzenie zmian legislacyjnych gwa-
rantujących realizację prawa osoby zatrzymanej do niezwłocznego kontaktu z adwokatem 
w celu skorzystania z prawa do obrony. C
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Aktualnie obowiązujące rozwiązania prawne, stwarzające możliwość kontaktu osoby zatrzy-
manej z adwokatem wyłącznie na jej żądanie, nie gwarantują na właściwym poziomie realizacji 
prawa do obrony. Konstrukcja uzależniająca kontakt z obrońcą od żądania osoby zatrzymanej 
w wielu wypadkach  – z uwagi na brak świadomości zatrzymanego co do przysługującego mu 
uprawnienia – skutkuje faktycznym ograniczeniem, a w pewnych wypadkach wyłączeniem 
możliwości skorzystania z konstytucyjnego prawa do obrony. 

Naczelna Rada Adwokacka w pełni popiera wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich zmie-
rzający do wprowadzenia zmian służących do urzeczywistnienia realizacji prawa do obrony, 
w szczególności zaś nałożenia na organy władzy publicznej jednoznacznego obowiązku poin-
formowania zatrzymanego o prawie niezwłocznego kontaktu z adwokatem oraz zapewniają-
cego techniczne możliwości skorzystania z tego uprawnienia.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Tajemnica adwokata była przedmiotem posiedzenia Prezydium NRA, które odbyło się 
26 września 2017 roku. Omawiano na nim prace Ministerstwa Finansów nad projektem usta-
wy mającej przeciwdziałać agresywnej optymalizacji podatkowej, który dotyczył nie tylko 
doradców podatkowych, ale również adwokatów i radców prawnych. Prezydium NRA podjęło 
uchwałę.

UCHWAŁA NR 49/2017
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie tajemnicy adwokackiej

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przypomina, że fundamentem wykonywania zawodu 
adwokata jest tajemnica zawodowa, z której adwokata – na gruncie ustawy Prawo o adwoka-
turze – nie można zwolnić. 

Tajemnica adwokacka gwarantuje obywatelom między innymi prawo do rzetelnego procesu, 
prawo do obrony oraz prawo do prywatności, które chronione są nie tylko na gruncie Konsty-
tucji RP, ale także na podstawie norm prawa międzynarodowego. 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec propozycji 
zmian ustawodawczych godzących w istotę tajemnicy adwokackiej i nakładających na ad-
wokatów obowiązek ujawniania informacji pozyskanych od klienta w związku z udzielaniem 
pomocy prawnej, tym bardziej jeśli cel, jakiemu przyświecają takie zmiany można osiągnąć 
innymi prawem przewidzianymi środkami.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

W związku z prezentowanymi w mediach wypowiedziami zawierającymi krytyczne oceny 
adwokatów ze względu na ich klientów, Prezydium NRA podjęło także uchwałę nr 51/2017 C
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z 28 września 2017 roku w sprawie zasad udzielania pomocy prawnej przez adwokatów oraz 
rzetelności dziennikarskiej. W uchwale Prezydium NRA przypomniało, że: „ustawowym 
obowiązkiem adwokata jest niesienie  pomocy prawnej każdemu, kto tej pomocy potrzebuje. 
Odmowa udzielenia pomocy może nastąpić jedynie z ważnych powodów, do których nie 
zalicza się m.in. przekonań politycznych klienta, światopoglądu, przynależności partyjnej, 
pełnionych funkcji, ani też zarzucanych mu czynów.

Świadczenie pomocy prawnej przez każdego adwokata wedle najlepszej wiedzy i woli stano-
wi podstawową gwarancję ochrony konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich. Wszelkie 
przejawy deprecjonowania adwokatów z uwagi na osoby, którym udzielają pomocy prawnej 
są przejawem dyskryminacji zarówno tych osób, jak i samych adwokatów. Zachowania takie 
mogą prowadzić do ograniczenia możliwości korzystania z pomocy prawnej przez określone 
osoby lub grupy społeczne, godząc tym samym w podstawowe zasady państwa prawnego 
określone w Konstytucji RP.

Rzetelność i sumienność dziennikarska wymaga znajomości i respektowania powyższych 
zasad w przygotowywanych publikacjach.

Jednocześnie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przypomina, że obowiązkiem każde-
go adwokata, niezależnie od pełnionych funkcji publicznych, w tym adwokata sprawującego 
mandat posła lub senatora, jest przestrzeganie określonych w systemie prawa reguł wykony-
wania zawodu, respektowanie zasad etyki i godności zawodu adwokata oraz współdziałanie 
w ochronie praw i wolności obywatelskich, jak również dbanie o dobre imię zawodu adwokata 
w przestrzeni publicznej. Wypowiedzi kwestionujące prawo do pomocy prawnej gwaranto-
wanej przez adwokata określonym osobom lub instytucjom, zwłaszcza prezentowane przez 
członków Palestry, bez wątpienia godzą w te fundamentalne zasady, zaś w odbiorze społecz-
nym podważają zaufanie do zawodu adwokata”.

Aktywność publiczna

Już w pierwszym roku tej kadencji Prezydium NRA podjęło aktywną współpracę z Rzecz-
nikiem Praw Obywatelskich. Sekretarz NRA adw. Rafał Dębowski reprezentował NRA na 
Kongresie Praw Obywatelskich, który odbył się w Warszawie w dniach 8–9 grudnia 2017 roku. 
Prezydium NRA podjęło rozmowy w sprawie zawarcia z RPO porozumienia w sprawie tłu-
maczeń orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Prezydium NRA włączyło się 
również w promocję kampanii „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”, zachęcając adwo-
katów do przypięcia białych wstążek do odzieży. 

Prezydium NRA zdecydowało również o podjęciu współpracy z „Dziennikiem Gazetą Praw-
ną” w 20. rocznicę uchwalenia Konstytucji RP, która przypadła na 2 kwietnia 2017 roku. Został 
nagrany film „Adwokaci czytają Konstytucję” z udziałem członków NRA, którzy odczytali 
wybrane artykuły Konstytucji dotyczące podstawowych spraw ustrojowych, praw i wolności 
jednostki, samorządności. Prezydium NRA koordynowało również udział adwokatów poszcze-
gólnych Izb w czasie Tygodnia Konstytucyjnego. W dniach 29 maja–4 czerwca 2017 roku 
w szkołach odbyły się specjalne lekcje dla młodzieży poświęcone prawu.

Członkowie Prezydium NRA w 2017 roku brali udział w następujących uroczystościach: 
Nagroda im. prof. Zbigniewa Hołdy, Nagroda „Złoty Paragraf” (laureatką została adw. Justyna 
Mazur), Nagroda „Prawnik Pro Bono” (laureatką została adw. Sylwia Gregorczyk-Abram), 
konkurs Rising Stars, Nagroda im. adw. Edwarda Wendego (laureatem został prof. Jerzy Za-
jadło), wręczenie Medalu św. Jerzego. C
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Sprawy samorządowe

W 2017 roku Prezydium NRA podjęło również aktywne prace dotyczące spraw samorządo-
wych, w szczególności dotyczące obniżenia kosztów wydawniczych i nowych zasad prenume-
raty „Palestry”, wypracowania nowych zasad ubezpieczenia OC dla adwokatów. Uruchomiona 
została nowa wersja portalu adwokatura.pl oraz rozpoczęły się prace komitetu organizacyjnego 
obchodów 100-lecia Adwokatury. Członkowie Prezydium NRA brali udział w Zgromadzeniach 
i uroczystościach izbowych oraz cyklicznych wydarzeniach samorządowych (konferencje kie-
rowników szkolenia aplikantów adwokackich, finał konkursu krasomówczego, ogólnopolskie 
przedsięwzięcia sportowo-integracyjne, Dni Kultury Adwokatury).

Kalendarium innych wydarzeń publicznych i samorządowych

2016

3 grudnia  – Wielki Finał Konstytucyjnego Turnieju Sądowego, który odbył się w Trybunale 
Konstytucyjnym (liczny udział członków NRA).

4 grudnia  – uroczystość nadania skwerowi w Warszawie imienia Władysława Bartoszew-
skiego (Prezydium NRA poprzedniej kadencji, w czerwcu 2016 roku, poparło uchwałą tę 
inicjatywę).

8 grudnia  – konferencja w rocznicę śmierci adw. prof. Moniki Zbrojewskiej pt. „Proces 
karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z  lat 2015–2016”, która odbyła 
się w Łodzi (NRA objęła wydarzenie patronatem i wsparła je finansowo).

9 grudnia  – konferencja „Dobre praktyki w relacjach sędziego i pełnomocnika w procesie 
cywilnym”, która odbyła się w Warszawie (adw. R. Dębowski, adw. M. Łaszczuk).

12 grudnia, konferencja „Jak sądy powinny służyć obywatelom?”, która odbyła się w War-
szawie (adw. M. Łaszczuk)

12 grudnia  – uroczystość wręczenia Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła 
Włodkowica (NRA reprezentował adw. Z. Gintowt).

14 grudnia  – uroczystość 20-lecia uchwalenia ustawy o doradztwie podatkowym, zorga-
nizowana przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych (adw. A. Gnacikowska).

15 grudnia  – uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej adw. Tadeusza Perdzyńskiego 
na budynku siedziby ORA w Toruniu (adw. Z. Gintowt).

17 grudnia  – uroczystość wręczenia Nagrody im. prof. Zbigniewa Hołdy, która odbyła się 
w Lublinie (w pracach Stowarzyszenia im. Z. Hołdy uczestniczy adw. B. Przeciechowski).

2017

13 stycznia  – konferencja „Prawne i pozaprawne uwarunkowania obsady składu personal-
nego sądów konstytucyjnych” organizowana w związku z 70-leciem „Państwa i Prawa”, która 
odbyła się w Warszawie (NRA reprezentował adw. prof. A. Redzik).

20 stycznia  – spotkanie noworoczne Adwokatury.
27–28 stycznia  – Międzynarodowe Forum Ośrodków Mediacyjnych w Krakowie (adw. 

prof. P. Kardas).
27 lutego  – IV Kongres Prawników Wielkopolski w Poznaniu nt. „Prawnicy dla pacjentów 

i lekarzy” (adw. J. Trela).C
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27 lutego  – spotkanie promujące książkę Franza Neumanna „BEHEMOT. Narodowy So-
cjalizm. Ustrój i funkcjonowanie 1933–1944” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
w Warszawie (adw. Z. Gintowt oraz adw. M. Łaszczuk).

10 marca  – jubileusz 40-lecia Izby Adwokackiej w Częstochowie (adw. A. Gnacikowska, 
adw. J. Trela).

14 marca  – konferencja „Czy mediacja może odciążyć sądy?” w Sejmie RP (adw. J. Trela).
16 marca  – uroczystość wręczenia nagrody „Prawnik roku” w siedzibie „Rzeczpospolitej” 

(adw. J. Trela).
17 marca  – „Adwokatura. Sytuacje kryzysowe” – konferencja komisji wizerunkowych 

w ORA w Łodzi.
10 kwietnia  – konferencja „Norma postępowania karnego. Sędzia wobec nowego prawa 

karnego procesowego” na Uniwersytecie Wrocławskim (patronat i wsparcie finansowe ze 
strony NRA, udział adw. prof. P. Kardasa).

20 kwietnia  – gala rozdania nagród „Złote Paragrafy” przyznawanych przez redakcję 
„Dziennika Gazety Prawnej”. W kategorii „najlepszy adwokat” zwyciężyła adw. Justyna Ma-
zur, dziekan ORA w Bydgoszczy.

20 kwietnia  – uroczystość rozstrzygnięcia rankingu Prawnik Pro Bono – laureatką została 
adw. Sylwia Gregorczyk-Abram.

8 maja  – Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (NRA re-
prezentował adw. prof. P. Kardas).

12 maja  – panel prawny „Prawo sprzyjające biznesowi” podczas Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego w Katowicach (panel prowadził adw. R. Kusz, panelistą był adw. A. Zwara).

30 maja  – Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego (udział adw. J. Treli).
2 czerwca  – Zjazd Izby Architektów RP w Gdańsku (NRA reprezentował adw. A. Zwara).
6 czerwca  – uroczystość rozdania nagrody Adwokatury dla dziennikarzy „Złota Waga” – 

laureatem został red. Łukasz Starzewski z Polskiej Agencji Prasowej.
20 czerwca  – konferencja „Nieodpłatna pomoc prawna – założenia a praktyka” organizo-

wana przez Najwyższą Izbę Kontroli (w panelu wziął udział adw. R. Dębowski).
22 czerwca  – uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Lechowi Gorlickiemu 

na Uniwersytecie Gdańskim (udział adw. J. Glanca).
23 czerwca  – jubileusz 35-lecia warszawskiego samorządu radców prawnych (adw. R. Dę-

bowski).
27 czerwca  – konferencja „Praworządność a społeczeństwo i gospodarka” organizowana 

przez Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka przy współudziale NRA (w panelu 
wziął udział adw. prof. P. Kardas).

29 czerwca  – uroczystość nadania imienia Roberta Schumana rondu w Warszawie (udział 
adw. Z. Gintowta).

29–30 czerwca  – międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca zagadnień reprywaty-
zacji „The Confiscation of Property in Poland and Efforts at Restitution” w Warszawie (NRA 
objęła wydarzenie patronatem).

10 lipca  – uroczystość podsumowania kadencji zarządu ELSA Poland za rok 2016/2017, 
która odbyła się w siedzibie NRA (adw. B. Grohman).

31 lipca–1 sierpnia  – uroczystości w 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 
(adw. J. Trela, adw. R. Dębowski).

1 sierpnia  – spotkanie z przedstawicielami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczące 
raportu nt. dostępu dzieci do pomocy obrońcy (adw. J. Metelska, adw. R. Dębowski).C
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31 sierpnia   – uroczystość 30-lecia Grupy INFOR – wydawcy „Dziennika Gazety Prawnej” 
(adw. J. Trela).

17 września  – uroczystości w 78. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę przy pomniku 
Poległym i Pomordowanym na Wschodzie (NRA reprezentował adw. S. Ciemny).

19 września  – ceremonia ogłoszenia laureatów i wręczenia Nagrody im. Dariusza Fikusa, 
Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego oraz IAPC Freedom of Speech Award w Warszawie 
(adw. J. Trela).

22–24 września  – III Ogólnopolska Konferencja Aplikantów Adwokackich „Pełnomoc-
nik przedsiębiorcy wobec zmian w prawie” (wzięli udział adw. J. Trela, adw. M. Łaszczuk, 
adw. P. Rosati; jednym z prelegentów był adw. A. Zwara). 

23 września  – 35-lecie samorządu radców prawnych na Zamku Królewskim w Warszawie 
(adw. J. Trela).

6–7 października  – uroczystości jubileuszowe 155-lecia Izby Adwokackiej w Krakowie. 
Prezes NRA otrzymał medal „Honoris Gratia” od prezydenta miasta Krakowa.

12 października, uroczystość poświęcona Systemowi Prawa Administracyjnego w Instytu-
cie Nauk Prawnych PAN w Warszawie (NRA reprezentował adw. A. Zwara).

20 października  – panel „Przedsiębiorca w Sądzie” na Kongresie Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Katowicach (organizowany przez Komisję ds. Wizerunku Zewnętrznego 
i Ochrony Prawnej).

6 listopada  – uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej Rzecznika Praw Człowieka „Za Za-
sługi dla Ochrony Praw Człowieka” dla adw. Anny Boguckiej-Skowrońskiej i adw. Jacka Taylora.

15 listopada  – gala konkursu „Rising Stars. Prawnicy – liderzy jutra” (adw. J. Trela i adw. 
A. Gnacikowska).

16 listopada  – uroczystość wręczenia Nagrody im. adw. E. Wendego (laureatem został 
prof. Jerzy Zajadło).

28 listopada  – konferencja prasowa zapowiadająca Międzynarodowy Festiwal Watch Docs, 
w ramach którego odbył się Przegląd Kina Prawniczego – Adwokat w roli głównej (adw. P. Ro-
sati wziął udział w konferencji). 

29 listopada  – konferencja „Prosta spółka akcyjna – nowa spółka dla innowacyjnego 
biznesu” w Ministerstwie Rozwoju (udział wziął adw. dr K. Pachnik).

1 grudnia  – spotkanie otwarte pt. „Wymiar sprawiedliwości wg Konstytucji – jak usprawnić 
sądy?” w Bydgoszczy, zorganizowane przez Kancelarię Prezydenta RP w ramach kampanii 
społeczno-informacyjnej poprzedzającej referendum konsultacyjne w sprawie zmian w Kon-
stytucji RP (udział w spotkaniu wziął adw. D. Goliński). 

2 grudnia  – gala nagrody Medal św. Jerzego, przyznawanej przez Tygodnik Powszechny. 
Laureatami zostali Maria Dąbrowska-Majewska i prof. Adam Strzembosz. NRA była partnerem 
wydarzenia (udział adw. W. Bergiera).

8 grudnia  – 20-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie 
(udział adw. Z. Gintowta).

8 grudnia  – Gala z okazji 15-lecia Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (udział 
adw. A. Zwary).

8 grudnia  – rozpoczęcie Przeglądu Kina Prawniczego „Adwokat w roli głównej – Edycja 
Dokumentalna” w ramach Festiwalu Watch Docs (udział adw. A. Gnacikowskiej i adw. Z. Gin-
towta). 

11 grudnia  – spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Sędziów Themis (udział 
wziął adw. Z. Gintowt).C
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13 grudnia  – pierwsze spotkanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej w siedzibie biura 
Naczelnej Rady Adwokackiej.

16 grudnia  – Gala Nagrody im. prof. Zbigniewa Hołdy w Lublinie. Laureatami zostali prof. 
dr hab. Adam Strzembosz i ruch Obywatele RP (udział Prezesa NRA).

Rok 2018
Działania dotyczące sytuacji w wymiarze sprawiedliwości

W kolejnym roku kadencji Prezydium NRA kontynuowało działania dotyczące obrony 
standardów funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości. W dniu 5 marca 2018 roku 
podjęło uchwałę dotyczącą ustawy o KRS i wyboru jej członków.

UCHWAŁA NR 67/2018
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 5 marca 2018 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przypomina, że ostatnia nowelizacja ustawy o Kra-
jowej Radzie Sądownictwa przerywa określoną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej kaden-
cję sędziów – członków tego organu. Trwający obecnie proces wyboru 15 członków Krajowej 
Rady Sądownictwa nie spełnia jednak wymogów przewidzianych zarówno przepisem art. 187 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jak i nowym przepisem art. 9a ustawy o Krajowej Radzie 
Sądownictwa.

Zgodnie ze wskazanymi powyżej normami wybór 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa 
ma zostać dokonany spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów admi-
nistracyjnych i wojskowych. Tymczasem wśród zgłoszonych i rozpatrywanych kandydatów na 
członków Krajowej Rady Sądownictwa nie ma ani jednego kandydata spośród sędziów Sądu 
Najwyższego.

Brak wymaganej Konstytucją i przepisami ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa reprezen-
tacji kandydatów podlegających wyborowi sprawia, iż niezależnie od wątpliwości dotyczących 
zgodności ustawy o KRS z Konstytucją RP, Krajowa Rada Sądownictwa zostanie obsadzona 
w sposób wadliwy z punktu widzenia zapisów ustawowych, co może mieć istotne znaczenie dla 
oceny ważności i skuteczności podejmowanych przez ten organ decyzji.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

W czasie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, które odbyło się 21 marca 
2018 roku, Prezes NRA wygłosił przemówienie, przedstawiając stanowisko adwokatury. 

W sprawie zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym stanowiska zajęły również międzynaro-
dowe organizacje prawnicze – CCBE, IBA, ABA i FBE. W dniach 8–10 lutego 2018 roku 
w Wiedniu odbyła się Konferencja Prezesów Europejskich Adwokatur i Stowarzyszeń Praw-
niczych, na której obecni byli adw. Jacek Trela i adw. prof. Piotr Kardas. Prezes NRA zabrał 
na konferencji głos, prezentując stan przestrzegania praw i wolności obywatelskich w Polsce. C
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Z kolei w dniach 22–23 marca 2018 roku w Wilnie odbyło się posiedzenie Komitetu Sterujące-
go CCBE z udziałem adw. prof. Piotra Kardasa, podczas którego omawiano sytuację związaną 
ze zmianami w wymiarze sprawiedliwości w Polsce. W dniu 18 maja CCBE i FBE wydały 
wspólne oświadczenie w sprawie zagrożenia praworządności i niezależności sądownictwa 
w Polsce. 28 maja 2018 roku przedstawiciele NRA (adw. Jacek Trela, adw. prof. Piotr Kardas, 
adw. Mikołaj Pietrzak i adw. Sławomir Ciemny) spotkali się z panią Hilarie Bass, prezydent 
American Bar Assiociation (ABA) i Heather Goldsmith, adwokat koordynującą działania ABA 
w Polsce. Rozmowy dotyczyły ochrony praw człowieka i stanu prawa w Polsce oraz zmiany 
ustaw dot. wymiaru sprawiedliwości. Prezydent ABA wyraziła uznanie wobec działań adwoka-
tury podejmowanych na rzecz utrzymania zasad praworządności w Polsce. W dniu 21 września 
2018 roku adw. Jacek Trela i adw. Sławomir Ciemny wzięli udział w otwarciu 52. Kongresu 
FBE (Federacji Adwokatur Europejskich), którego współorganizatorami były: ORA w War-
szawie i OIRP w Warszawie. FBE przyjęła rezolucję w sprawie sytuacji sędziów i prawników 
w Polsce, wyrażając zaniepokojenie postępującym spadkiem niezależności sędziów, prokura-
torów, prawników i administracji wymiaru sprawiedliwości oraz zaniepokojenie co do zmian 
wprowadzanych w polskim Sądzie Najwyższym oraz postępowaniami dyscyplinarnymi i wy-
jaśniającymi wszczętymi przeciwko poszczególnym sędziom. W grudniu 2018 roku w Berlinie 
odbyło się spotkanie z przedstawicielami niemieckiej adwokatury o charakterze okrągłego 
stołu. NRA reprezentowali adw. Jacek Trela, adw. prof. Piotr Kardas i adw. Sławomir Ciemny. 
Podczas spotkania omawiano m.in. sytuację wokół Sądu Najwyższego i jego sędziów po zmia-
nach ustawowych, sprawę pytań prejudycjalnych NSA skierowanych do TSUE oraz kwestie 
związane z ochroną tajemnicy zawodowej. NRA, uchwałą z 9 czerwca 2018 roku, zwróciła 
się do Komisji Europejskiej z apelem o podjęcie działań w celu powstrzymania rozwiązań 
zagrażających trójpodziałowi władzy.

Oceniając proces wejścia w życie ustawy o Sądzie Najwyższym, Prezydium NRA podjęło 
uchwałę.

UCHWAŁA NR 81/2018
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 3 lipca 2018 roku

Adwokatura Polska, powołana do strzeżenia praworządności oraz ochrony praw i wolno-
ści obywatelskich, z najwyższym niepokojem obserwuje proces wejścia w życie ustawy o Są-
dzie Najwyższym. Przewidziane w tej ustawie skrócenie okresu czynnego orzekania Sędziów 
Sądu Najwyższego w związku z obniżeniem wieku emerytalnego, a także skrócenie określonej 
w Konstytucji RP kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego stanowią rażące naruszenie 
określonej w Konstytucji RP oraz prawie Unii Europejskiej zasady nieusuwalności sędziów. 
Wprowadzenie w życie tych rozwiązań tworzy stan poważnego zagrożenia dla rządów prawa, 
fundamentu Rzeczypospolitej Polskiej jako demokratycznego państwa prawnego. 

Przestrzeganie reguł określonych w Konstytucji RP oraz prawie Unii Europejskiej jest pod-
stawową powinnością przedstawicieli władzy publicznej. 

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek TrelaC
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W dniu 4 lipca 2018 roku adw. Jacek Trela, na zaproszenie stowarzyszeń sędziowskich 
„IUSTITIA” i „THEMIS”, uczestniczył w spotkaniu przed Sądem Najwyższym, na którym 
zaprezentował stanowisko adwokatury w sprawie niezależności sędziów i niezawisłości sądów.

W dniu 5 lipca 2018 roku Prezydium NRA zajęło stanowisko dotyczące kadencji Pierwszej 
Prezes Sądu Najwyższego. W stanowisku wskazano: „W obliczu zagrożenia dla rządów prawa, 
kierując się potrzebą realizacji najważniejszej powinności Adwokatury Polskiej, jaką jest stanie 
na straży praworządności oraz ochrona praw i wolności obywatelskich, mając na względzie 
treść art. 183 ust. 3 Konstytucji RP, najwyższego prawa Rzeczypospolitej, w pełni podzielamy 
zawarte w Uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 
2018 roku stanowisko i uznajemy, że Pani SSN prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf pozostaje 
I Prezesem Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2020 roku”. 

Prezesi Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych wystosowali list 
otwarty do Prezydenta RP z apelem o niemianowanie nowych sędziów Sądu Najwyższego 
do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia prejudycjalnego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. List został opublikowany w prasie 23 sierpnia 2018 roku.

W związku z procedurą zgłaszania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego i medial-
nymi informacji dotyczącymi sprawy adwokatów kandydujących na te stanowiska, w dniu 
29 sierpnia 2018 roku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie NRA, na którym Rada podjęła 
dwie uchwały, oceniając sytuację prawną, jak również decyzje adwokatów, który zdecydowali 
się na kandydowanie.

Sprawy publiczne i działania legislacyjne

W 2018 roku Prezydium NRA zajmowało stanowiska również w innych sprawach publicz-
nych. Jedną z nich była sprawa dotycząca zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej.

UCHWAŁA NR 63/2018
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 27 lutego 2018 r.

Trwająca od momentu uchwalenia przez Parlament debata dotycząca przepisu przewidu-
jącego odpowiedzialność karną za publiczne propagowanie kłamstwa historycznego obcią-
żającego Naród Polski odpowiedzialnością za zbrodnie holokaustu, przyniosła wiele szkody 
zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Niezależnie od intencji twórców 
uchwalonego rozwiązania, z uwagi na daleką od poprawności konstrukcję przepisu statuują-
cego przestępstwo,  błędne z prawnego punktu widzenia rozwiązanie legislacyjne generuje 
i będzie generować niepowetowane szkody. 

W tym przypadku po raz kolejny ujawniają się mankamenty procesu stanowienia prawa, 
opartego na autonomicznych koncepcjach większości parlamentarnej, pozbawionego niezbęd-
nej konsultacji w środowiskach prawniczych. Adwokatura wielokrotnie zwracała uwagę na 
konieczność zmiany podejścia do procesu stanowienia prawa. Jako środowisko historycznie 
zrzeszające adwokatów o różnych światopoglądach i różnych wyznań, obejmujące zwłaszcza 
w okresie międzywojennym znaczącą liczbę polskich adwokatów wyznania mojżeszowego, 
pełniących w strukturach polskiej Palestry najbardziej zaszczytne funkcje, adwokatura przy-
pomina o konieczności wzięcia pod uwagę zastrzeżeń i wątpliwości formułowanych wobec 
uchwalonych przepisów. Z perspektywy prawniczej błędne i wadliwe konstrukcyjnie rozwiąza-C
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nie prawne powinno bowiem zostać skorygowane także w sytuacji, gdy sygnalizowane zagro-
żenia wynikające z możliwości szerokiej  interpretacji wprowadzonego przepisu zdecydowanie 
odbiegają od intencji jego twórców i nie były brane pod uwagę w procesie stanowienia prawa. 
W takim wypadku ponowna analiza oraz modyfikacja rozwiązań prawnych stanowi przejaw 
prawniczej dojrzałości. W żadnym razie nie może natomiast zostać uznana za przejaw słabości 
lub ulegania krytyce. 

Mając na uwadze powyższe zwracamy się do wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za 
proces stanowienia prawa w Rzeczypospolitej o wnikliwą analizę krytykowanej powszechnie 
konstrukcji oraz wprowadzenie we właściwym trybie zmian, pozwalających na realizację celów 
ustawodawcy bez tworzenia ryzyka negatywnych konsekwencji wewnętrznych i międzynaro-
dowych wynikających z legislacyjnych błędów. 

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Prezydium NRA zabrało również głos, negatywnie oceniając zmiany w przepisach dotyczą-
cych systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i wskazując, że przyjęte rozwiązania nie prowadzą 
do realizacji zakładanych celów, w szczególności zwiększenia dostępności usług prawnych. 
W uchwale nr 79/2018 z 19 czerwca 2018 roku Prezydium NRA stwierdziło, że wprowadzone 
zmiany „należy jednoznacznie ocenić jako obarczoną tak dużą ilością wad, że jej przyjęcie spo-
woduje dysfunkcjonalność całego systemu przedsądowej pomocy prawnej. Przyjęte rozwią-
zania, jak choćby brak jasnej i precyzyjnej definicji poradnictwa obywatelskiego, prowadzić 
będą do obniżenia standardów bezpieczeństwa prawnego obywateli. Do udzielenia pomocy 
w formie poradnictwa obywatelskiego nie wystarczą bowiem kilkudziesięciogodzinne kursy 
doszkalające. Warunkiem skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – jeśli 
ma to być inna dziedzina niż poradnictwo prawne – nie może być niemożność poniesienia 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Prawem każdego obywatela, także osoby, której nie stać 
na uzyskanie odpłatnej przedsądowej pomocy prawnej, jest prawo uzyskania pomocy prawnej 
świadczonej przez profesjonalistów. Ustawa zaś prawo to łamie w imię realizacji interesów 
grup zainteresowanych uzyskaniem większego dostępu do środków finansowych przeznaczo-
nych na realizację zadań wynikających z ustawy. Przyjęte zmiany w sposób nieuzasadniony 
prowadzą do faworyzowania organizacji pozarządowych w procesie pozyskiwania punktów 
pomocy i to w sytuacji, gdy większą efektywnością ekonomiczną wykazują się porady prawne 
udzielane przez profesjonalistów: adwokatów i radców prawnych.

Prezydium NRA wskazuje, iż ustawa powinna w sposób precyzyjny określać krąg osób 
uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. 
Przyjęte w ustawie kryterium uprawniające do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, 
sprowadzające się do złożenia oświadczania, iż osoba uprawniona nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej paradoksalnie znacząco ogranicza dostęp do nieodpłatnej 
pomocy prawnej, wykluczając osoby będące w trudnej sytuacji finansowej, które jednak stać 
na pokrycie niewysokich kosztów odpłatnej przedsądowej pomocy prawnej. Prezydium NRA 
postuluje wprowadzenie rozsądnego kryterium dochodowego jako przesłanki uprawniającej 
do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, tak by nieodpłatna pomoc prawna trafiała 
do osób rzeczywiście jej potrzebujących, a system finansowany ze środków publicznych nie C
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stanowił nieuczciwej konkurencji dla działalności zarobkowej obywateli wykonujących zawód 
adwokata czy radcy prawnego. 

Prezydium NRA przypomina ponadto, że w trakcie prac nad ustawą z dnia 5 sierpnia 
2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030) 
zgłaszało postulaty wskazujące na zagrożenia i dysfunkcjonalność przyjmowanych rozwiązań, 
które niestety w większości zostały zignorowane. Interes publiczny i słuszny interes obywateli na-
kazuje wsłuchanie się w głos środowiska adwokackiego, posiadającego największe doświadcze-
nie w świadczeniu pomocy prawnej obywatelom, o co Prezydium NRA postuluje do Senatu RP”.

Prezydium NRA 19 lipca 2018 roku podjęło uchwałę nr 84/2018, w której poparło trwają-
cy wówczas protest policjantów zorganizowany przez NSZZ Policjantów. Prezydium NRA 
przypomniało, że: „Policja polska, jako uzbrojona i umundurowana formacja służąca społe-
czeństwu i przeznaczona do ochrony ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, stanowi jeden z filarów funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Pra-
widłowa realizacja zadań przypadających Policji wymaga nie tylko udostępnienia właściwego 
zaplecza organizacyjno-technicznego, ale przede wszystkim zapewnienia, by zadania obcią-
żające tę formację wykonywali doświadczeni i odpowiednio przygotowani funkcjonariusze. 
To gwarancja poszanowania praw obywateli i sprawności działania tej formacji”. Uchwałę 
zakończyło stwierdzenie dotyczące konieczności weryfikacji poziomu świadczeń publicznych 
na rzecz środowisk wykonujących zadania zlecane przez organy państwowe w obszarze sze-
roko rozumianego wymianu sprawiedliwości. Prawo do godnego wynagrodzenia za pracę 
Prezydium NRA uznało za podstawowe prawo każdego obywatela.

Od połowy roku intensywne prace prowadzone były w związku z senackim projektem 
ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W czerwcu 
2018 roku Prezes NRA odbył w tej sprawie spotkanie z Marszałkiem Senatu RP Stanisławem 
Karczewskim celem przedstawienia mu stanowiska adwokatury. NRA złożyła dwie opinie 
legislacyjne (w lipcu i we wrześniu 2018 roku), a adw. Rafał Dębowski i adw. dr Magdalena 
Matusiak-Frącczak reprezentowali NRA na posiedzeniach senackich komisji zajmujących 
się projektem ustawy. Przed końcem roku projekt ustawy został skierowany do Sejmu RP. 
W związku z tymi pracami na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 3 lipca 2018 roku adw. 
Przemysław Rosati, Członek NRA, przedstawił propozycję opracowania projektu ustawy 
o świadczeniu usług prawniczych i podjęcia inicjatywy obywatelskiej. Prezydium NRA zde-
cydowało o skierowaniu tej sprawy na plenarne posiedzenie NRA, która zdecydowała o przy-
stąpieniu do prac nad projektem ustawy o zasadach świadczenia usług prawniczych w Polsce 
i wystąpieniu z obywatelską inicjatywą ustawodawczą.

Obrona tajemnicy adwokackiej

Na jesieni 2018 roku jednym z istotniejszych wyzwań w pracach Prezydium NRA było 
przeciwstawienie się planom Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzających do przyznania 
prokuratorom uprawnienia do zwalniania z tajemnicy zawodowej. Po upublicznieniu tej in-
formacji w mediach, Prezes NRA udzielił szeregu wywiadów i komentarzy. 28 września 2018 
roku Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, zrzeszające m.in. 
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IU-
STITIA” i Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS” oraz samorządy i organizacje wolnych zawo-
dów prawniczych, podjęło uchwałę w sprawie ochrony tajemnicy zawodowej – adwokackiej, 
dziennikarskiej, radcy prawnego i doradcy podatkowego. W dniu 3 października 2018 roku C
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odbyła się pt. „Tajemnica zawodowa radców prawnych, adwokatów i dziennikarzy. Dlaczego 
jest potrzebna?”. W dyskusji uczestniczyli także Maciej Bobrowicz (prezes KRRP), Andrzej 
Marczak (wiceprzewodniczący KIDP) i Marcin Lewicki (prezes Press Club Polska). Efek-
tem spotkania było wydanie wspólnego stanowiska wobec zapowiedzi znacznego osłabienia 
ochrony tajemnicy zawodowej.

Prezydium NRA przyjęło uchwałę, w której negatywnie oceniło pomysły resortu sprawie-
dliwości, stwierdzając, że w demokratycznych systemach prawnych uchylanie tajemnicy za-
wodowej jest wyłączną kompetencją niezawisłego sądu, a nie prokuratora. 

UCHWAŁA Nr 89/2018
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

 z dnia 2 października 2018 r.

w sprawie tajemnicy zawodowej

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej negatywnie ocenia zamierzenia legislacyjne do-
tyczące zmiany zasad ochrony tajemnicy zawodowej (m.in. adwokackiej, dziennikarskiej, le-
karskiej, radcy prawnego) zawarte w projekcie zmian kodeksu postępowania karnego, które 
upoważniać będą prokuratora do uchylenia tej tajemnicy.

W demokratycznych systemach prawnych uchylanie tajemnicy zawodowej jest wyłączną 
kompetencją niezawisłego sądu, a nie prokuratora. Tego typu zmiany godzą w podstawowe 
prawa obywateli, w tym konstytucyjnie gwarantowane prawo do prywatności i prawo do sądu. 
Tajemnica zawodowa chroni bowiem jednostkę korzystającą z pomocy osoby wykonującej 
zawód zaufania publicznego. Nie jest żadnym przywilejem grup zawodowych.

Prace legislacyjne w tym zakresie należy uznać za działania zmierzające do eliminacji 
gwarancji procesowych, co musi spotykać się ze zdecydowanym sprzeciwem.

Prezydium NRA apeluje w związku z powyższym o zaniechanie prac legislacyjnych w tym 
zakresie, gdyż godzą one w dobrze pojęty interes publiczny i prawa jednostki.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Stanowcze działania podejmowane przez Prezydium NRA spowodowały, że Ministerstwo 
Sprawiedliwości wycofało się z projektu zmiany przepisów.

Prezydium NRA podjęło również współpracę z biurem Rzecznika Praw Obywatelskich 
w sprawie organizacji seminarium eksperckiego nt. tajemnicy adwokackiej i radcowskiej, 
które odbyło się 14 marca 2018 roku. Po tym spotkaniu został wydany raport „Ochrona tajem-
nicy adwokackiej (radcy prawnego) a działania władzy” (publikacja jest dostępna na stronie 
RPO, pod linkiem: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/ochrona-tajemnicy-adwokackiej-radcy-
prawnego-dzialania-wladzy). 
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Prawa człowieka i obywatela

Prezydium NRA podejmowało również działania, reagując na przypadki naruszania praw 
człowieka i obywatela. W uchwale nr 62/2018 z 27 lutego 2018 roku zajęło stanowisko wobec 
doniesień prasowych na temat warunków wykonywania tymczasowego aresztowania wobec 
osiemdziesięcioletniej Aliny D., aresztowanej w związku z tzw. aferą reprywatyzacyjną. Pre-
zydium wskazało, że „w demokratycznym państwie prawa nie wolno wobec nikogo stosować 
metod, które mogą zostać uznane za okrutne. Warunki przebywania w tymczasowym areszcie 
nie mogą uwłaczać godności osoby tymczasowo aresztowanej i nie mogą prowadzić do szcze-
gólnego udręczenia osoby pozbawionej wolności.

Prezydium NRA uważa za zasadne przeprowadzenie kompleksowej kontroli zasad wy-
konywania tymczasowego aresztowania, a także celowości i adekwatności jego stosowania. 
W przypadku potwierdzenia prawdziwości powyższych doniesień prasowych, Prezydium NRA 
wyraża stanowczy sprzeciw wobec takiego postępowania”.

Kontynuowana była dobra współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. 27 marca 
2018 roku w Warszawie adw. Jacek Trela i adw. Henryk Stabla podpisali w imieniu NRA 
porozumienie dotyczące tłumaczenia wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
Inicjatywa ma na celu upowszechnienie wyroków ETPCz wśród obywateli, nie tylko tych 
wydanych w sprawach polskich, ale również wyroków dotyczących innych państw. Prezes 
NRA wskazywał, że upowszechnianie wyroków ETPCz to obowiązek środowisk prawniczych, 
a są one istotne nie tylko ze względu na podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa, ale 
także dla sędziów, którzy coraz częściej korzystają z tych orzeczeń. Stronami porozumienia 
zostały również Krajowa Izba Radców Prawnych i kancelarie prawne. Porozumienie zostało 
zawarte w roku 25-lecia wprowadzenia w Polsce Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Sprawy samorządowe i 100-lecie Adwokatury

W 2018 roku prace NRA i jej Prezydium skupiały się na przebiegu aplikacji adwokackiej. 
NRA w tym roku przyjęła „Modelowe założenia aplikacji adwokackiej”, a Prezydium NRA 
uchwaliło nowe „Założenia programowe aplikacji adwokackiej oraz ramowy plan szkolenia”. 

Na wiosnę i na jesieni odbywały się spotkania z przedstawicielami aplikantów poszcze-
gólnych Izb Adwokackich, które prowadzili adw. Jacek Trela i adw. Jerzy Glanc. Rozmowy 
dotyczyły modelowych założeń aplikacji oraz opinii aplikantów na temat przebiegu odbywanej 
przez nich aplikacji.

Prezydium NRA zabrało również w głos w kontrowersyjnej i przykrej dla środowiska ad-
wokackiego sprawie ekshumacji ciała byłej Prezes NRA – adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, 
która była jedną z ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w 2010 roku.

UCHWAŁA NR 71/2018
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej łączy się w bólu z rodziną adwokat Joanny Agac-
kiej-Indeckiej – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, która zginęła w katastrofie smoleńskiej 
i wyraża dezaprobatę wobec ekshumacji ciała naszej Koleżanki wbrew woli rodziny i bez 
uzasadnionej potrzeby procesowej.C
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Szacunek wobec zmarłych, poszanowanie ich pamięci i spokoju spoczynku oraz godności 
członków ich rodzin są takimi wartościami, które winny być brane pod uwagę przy podejmo-
waniu decyzji o ekshumacji. Są to bowiem wartości podlegające konstytucyjnej ochronie, zaś 
ich pominięcie prowadzić może do nietrafionych decyzji procesowych organów Państwa.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postuluje wprowadzenie do Kodeksu Postępowania 
Karnego przepisów gwarantujących możliwość zaskarżenia decyzji o ekshumacji i poddania 
kontroli przez niezawisły sąd. 

Wiceprezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jerzy Glanc)
Adw. Jerzy Glanc

W związku z podjętą w czerwcu 2018 roku przez NRA uchwałą dotyczącą zamieszczenia 
na murze Stoczni Gdańskiej tablicy upamiętniającej adwokatów obrońców w procesach poli-
tycznych, Prezydium NRA podjęło działania celem realizacji tego postulatu. Po rozmowach 
przeprowadzonych z władzami miasta i zleceniu opracowania projektu tablicy, w dniu 10 paź-
dziernika 2018 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej adwokatów, 
którą umieszczono na murze stoczni przy pomniku Poległych Stoczniowców w Gdańsku. 
W wydarzeniu wzięli udział adw. Jacek Trela, adw. Jerzy Glanc i adw. Sławomir Ciemny.

Przez cały 2018 roku w pracach Prezydium NRA istotną rolę ogrywały wydarzenia zwią-
zane z obchodami 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Członkowie Prezydium NRA 
czuwali nad realizacją przedsięwzięć zaplanowanych w celu uczczenia tego jubileuszu ta-
kich, jak: konkurs na esej związany z rolą adwokata, konferencja naukowa „Student prawa 
w poszukiwaniu drogi zawodowej. Dlaczego warto być adwokatem?”, wystawa w Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku i wystawa plenerowa na Trakcie Królewskim w Warszawie, 
Festiwal Watch Docs, w czasie którego odbywały się projekcje filmów o tematyce dotyczącej 
praw człowieka i dyskusje z udziałem adwokatów. W dniu 15 listopada 2018 roku Prezes NRA 
wpisał do Księgi Pamiątkowej, wyłożonej z okazji 100-lecia Niepodległości Polski w gmachu 
Sądu Najwyższego, następujące słowa: „Stulecie Niepodległości to niepowtarzalna okazja do 
wyrażania naszej narodowej dumy oraz zobowiązanie, byśmy nie roztrwonili dziedzictwa bu-
downiczych Ojczyzny. Na sędziach, tak jak na adwokatach, którzy również świętują 100-lecie 
odrodzonego samorządu, ciąży szczególna odpowiedzialność za kształt wymiaru sprawiedli-
wości i obronę praw człowieka. Musimy sprostać tym zadaniom, by przyszłe pokolenia z dumą 
czytały zapisane przez nas karty Historii”. 

Uroczystości jubileuszowe zakończyła Gala na Zamku Królewskim w Warszawie, która 
odbyła się 23 listopada 2018 roku.

W dniu 14 grudnia 2018 roku, na 68. Posiedzeniu, Senat RP przyjął uchwałę w 100-lecie 
Adwokatury. W uroczystościach uczestniczyli: adw. Rafał Dębowski, który wygłosił przemó-
wienie do senatorów, a także adw. Anisa Gnacikowska, adw. Przemysław Rosati, adw. Dariusz 
Goliński i adw. dr Karol Pachnik.

Członkowie Prezydium NRA brali także udział w Zgromadzeniach i izbowych uroczysto-
ściach jubileuszu 100-lecia Adwokatury, a także w corocznych wydarzeniach samorządowych 
(konferencje kierowników szkolenia aplikantów adwokackich, finał konkursu krasomówczego, 
ogólnopolskie przedsięwzięcia sportowo-integracyjne, Dni Kultury Adwokatury).C
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Kalendarium innych wydarzeń publicznych i samorządowych

2018

12 stycznia – spotkanie noworoczne Adwokatury.
20 stycznia – uroczystości 100-lecia Adwokatury Polskiej w Bydgoszczy połączone 

z 98. rocznicą odzyskania niepodległości przez miasto i objęcia funkcji pierwszego polskiego 
prezydenta Bydgoszczy przez adw. Jana Maciaszka.

26 stycznia – spotkanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.
10 lutego – zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” (adw. Z. Gin-

towt).
19–25 lutego – Tydzień Pomocy Osobom Poszkodowanym Przestępstwem.
23 lutego – spotkanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.
8 marca – gala nagrody „Kobieta Adwokatury 2017” – laureatką została adw. Paulina 

Kieszkowska-Knapik.
9 marca – konferencja naukowa na Uniwersytecie Warszawskim „Prokuratura w Polsce 

w XXI wieku – wyzwania ustrojowe i procesowe” (udział adw. J. Treli, prelegentem był 
adw. prof. P. Kardas).

13 marca – debata „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej” w Pałacu 
Prezydenckim (adw. dr K. Pachnik).

20–23 marca – reprezentacja NRA uczestniczyła w  wizycie studyjnej zorganizowanej przez 
Komisję Europejską w Brukseli i Luksemburgu, której tematem była kwestia praworządności 
w Polsce (udział wzięli: adw. D. Stępińska-Duch, adw. J. Metelska, adw. A. Pietryka).

29 marca – jubileuszowa konferencja Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych w War-
szawie (adw. J. Trela jednym z panelistów).

9 kwietnia – VI Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe „Doktryna Salduz i Miranda. 
Gwarancje praw jednostki na wstępnym etapie postępowania karnego” (NRA objęła wydarze-
nie patronatem honorowym, a jednym z panelistów był adw. prof. P. Kardas).

10 kwietnia – uroczystości na warszawskich Powązkach upamiętniające ofiary katastrofy 
smoleńskiej (NRA reprezentował adw. A. Siemiński). 

11 kwietnia – debata „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o gospodarce”, która odbyła się 
w Pałacu Prezydenckim z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy (adw. J. Trela).

14 kwietnia – 65-lecie Izby Adwokackiej w Koszalinie i izbowe obchody 100-lecia Ad-
wokatury.

19 kwietnia – uroczystość posadzenia Dębu Pamięci z okazji 75. rocznicy Powstania w Getcie 
Warszawskim w Ogrodzie Saskim w alei przy Grobie Nieznanego Żołnierza (adw. A. Siemiński).

23 kwietnia – Gala Konkursu „Prawnik Pro Bono” i Rankingu Kancelarii Prawnych 
(adw. Z. Gintowt).

26 kwietnia – Kongres Prezydenta RP „Wspólnie o Konstytucji” na Stadionie Narodowym 
w Warszawie (adw. dr K. Pachnik)

18 maja – obchody 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej zorganizowane przez Izbę 
Adwokacką w Gdańsku.

25 maja – XIV Krajowy Zjazd Lekarzy w Warszawie (adw. J. Trela).
28 maja – Krajowy Zjazd Komorników (adw. Z. Gintowt).
30 maja – Gala wręczenia nagrody „Złote Paragrafy i „Bona Lex” (udział adw. A. Gnaci-
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16 czerwca – uroczystości 100-lecia Adwokatury w Izbie Adwokackiej w Białymstoku.
18 czerwca – uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu na najlepsze prace habi-

litacyjne i doktorskie, organizowanego przez „Państwo i Prawa” oraz Wydawnictwo Wolters 
Kluwer Polska (adw. A. Siemiński).

19 czerwca – uroczystość wręczenia adwokackiej nagrody „Złotej Wagi” dla red. Tomasza 
Pietrygi, zastępcy redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.

20–21 czerwca – kongres „Prawo dla odpowiedzialności” zorganizowany w Warszawie 
przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA (adw. B. Grohman i adw. P. Rosati).

25–26 czerwca – Kongres Praw Rodzicielskich zorganizowany przez Rzecznika Praw Oby-
watelskich w Żyrardowie (adw. A. Gnacikowska).

26 czerwca – debata „Tortury w Polsce: mit czy rzeczywistość. Efektywna ochrona ofiar 
w Polsce i Europie” zorganizowana przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy i ORA 
w Warszawie (adw. Z. Gintowt).

29 czerwca – spotkanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. 
4 lipca – spotkanie Prezesa NRA z dr Hanną Machińską, zastępczynią Rzecznika Praw Oby-

watelskich, które dotyczyło udziału Adwokatury w kampanii społecznej „Państwo bez tortur”. 
31 lipca–1 sierpnia – uroczystości w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 

(adw. J. Trela i adw. Z. Gintowt).
5 września – spotkanie Prezesa NRA z przedstawicielami Fundacji Pamięci o Bohaterach 

Powstania Warszawskiego. 
7 września – uroczystości pogrzebowe b. Prezesa NRA adw. Czesława Jaworskiego, które 

odbyły się w Warszawie.
17 września – uroczystości 79. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę, które odbyły się pod 

pomnikiem Pomordowanych i Poległych na Wschodzie (adw. B. Grohman).
19 września – uroczystość nadania imienia Bronisława Geremka skwerowi w Warszawie 

(adw. J. Trela).
24–25 września – Polski Kongres Przedsiębiorczości w Poznaniu (adw. W. Bergier i adw. 

B. Przeciechowski odebrali w imieniu Adwokatury Polską Nagrodę Jakości 2018).
1 października – uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej śmierć 15 powstańców 

warszawskich, którzy zginęli 3 września 1944 r. w kamienicy przy ulicy Moniuszki (NRA 
reprezentowali adw. A. Sobocińska-Lorenc i adw. B. Grohman).

6 października – obchody 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej zorganizowane przez 
Izbę Adwokacką w Bielsku-Białej.

6 października – obchody 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej zorganizowane 
w Izbie Adwokackiej w Olsztynie. 

11 października – Gala z okazji 100-lecia Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie (adw. 
P. Rosati).

13 października – obchody 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej zorganizowane 
przez Izbę Adwokacką w Szczecinie.

13 października – obchody 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej zorganizowane 
przez Izbę Adwokacką w Wałbrzychu.

15 października – Gala przyznania przez „Tygodnik Powszechny” Medalu Św. Jerzego 
abp. Wojciechowi Polakowi, Prymasowi Polski i p. Ewie Błaszczyk (NRA reprezentował 
adw. W. Bergier).

20 października – obchody 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej i 65-lecia Izby 
Adwokackiej w Zielonej Górze.C

.H
.B

ec
k 

   
C

.H
.B

ec
k 

   
C

.H
.B

ec
k



97

8 listopada – spotkanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.
15 listopada – Gala przyznania nagród Rising Stars – Prawnicy liderzy jutra 2018 – zwy-

cięzcą został adw. Michał Zacharski (udział adw. J. Treli).
17 listopada – Gala Nagrody im. prof. Zbigniewa Hołdy w Lublinie (udział adw. J. Treli).
17 listopada – uroczystości 100-lecia Adwokatury w Izbie Adwokackiej w Radomiu.
24 listopada – ogólnopolska konferencja zorganizowanej przez samorząd aplikantów adwo-

kackich Izby warszawskiej „Prawo w internecie” (konferencję otwierał adw. J. Trela).
25 listopada – uroczystości 100-lecia samorządu rzeczników patentowych (NRA reprezen-

tował adw. Z. Gintowt).
27 listopada – uroczystość nadania prof. Andrzejowi Zollowi tytułu profesora honorowego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego (laudację wygłosił adw. prof. P. Kardas).
7 grudnia – konferencja „Sędziowie i adwokaci w służbie Niepodległej. Postawy wobec 

władzy 1918–2018. Czy historia może nas czegoś nauczyć”, która odbyła się w Warszawie 
(konferencję otworzyli adw. J. Trela i prof. M. Gersdorf).

17 grudnia – obchody 100-lecia Adwokatury w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

Rok 2019
Działania legislacyjne i II Kongres Prawników Polskich

W 2019 roku kontynuowane były prace nad senackim projektem ustawy o świadczeniu 
usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych – przedstawiciele adwokatury 
brali udział w posiedzeniach sejmowych komisji. Parlament zaprzestał prac nad tym projektem 
po przedstawieniu przez rząd RP negatywnego stanowiska, co nastąpiło 14 czerwca 2019 roku. 

Prace legislacyjne Prezydium NRA dotyczyły także rządowego projektu zmiany Ko-
deksu postępowania cywilnego. Od marca do czerwca 2019 roku w posiedzeniach komisji 
sejmowych i senackich uczestniczyli: adw. Anisa Gnacikowska, adw. Rafał Dębowski, adw. 
dr Magdalena Matusiak-Frącczak, adw. dr Karol Pachnik, adw. Dariusz Goliński. W dniu 
15 czerwca br. NRA podjęła uchwałę, negatywnie oceniając przyjęty wówczas przez Sejm 
projekt ustawy. W dniu 26 czerwca 2019 roku, dzięki staraniom Prezydium NRA i wnioskom 
senatorów-adwokatów, Senat RP zdecydował o usunięciu kontrowersyjnego przepisu o tzw. 
karnej opłacie za niewłaściwe opłacenie środka odwoławczego przez stronę reprezentowaną 
przez profesjonalnego pełnomocnika. Prezydium NRA zwróciło się do całego środowiska 
adwokackiego o poparcie petycji wnoszącej o to, by sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw 
zmian w kodyfikacjach zarekomendowała utrzymanie poprawki Senatu RP, a następnie o to, 
by Sejm tę poprawkę zaakceptował. Pod petycją w ciągu kilku dni podpisało się ponad 3,4 tys. 
osób, a Sejm RP przyjął senackie poprawki do nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. 

W związku z uchwaleniem zmian w procedurze cywilnej i ich wejściem w życie w li-
stopadzie 2019 roku Prezydium NRA zorganizowało ogólnopolski cykl szkoleń z KPC dla 
adwokatów poszczególnych Izb. Szkolenia, prowadzone przez doświadczonego sędziego, od-
były się w Warszawie, Białymstoku, Katowicach, Bydgoszczy, Poznaniu, Lublinie, Kielcach, 
Rzeszowie i Zielonej Górze.

Prace parlamentarne dotyczyły również Prawa o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych. 
Brał w nich udział adw. Rafał Dębowski. Po wprowadzonej zmianie ORA będą miały moż-
liwość w szczególnie uzasadnionych przypadkach – jak ciąża czy zły stan zdrowia – podjąć 
decyzję o przedłużeniu aplikacji adwokackiej.C
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W dniu 22 lutego br. Prezydium NRA podjęło uchwałę dotyczącą wypowiedzi przedstawi-
cieli Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym w szczególności stwierdzenia, jakoby poprzedni 
Minister Sprawiedliwości wprowadził „(…) nawet tysiąc procent podwyżek za usługi radcow-
skie i adwokackie”. W uchwale Prezydium NRA krytycznie odniosło się do systemu ustalania 
wysokości zwrotu kosztów pomocy adwokackiej.

UCHWAŁA NR 110/2019
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

dnia 22 lutego 2019 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec nieprawdziwych 
i społecznie szkodliwych wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym 
w szczególności stwierdzenia, jakoby poprzedni Minister Sprawiedliwości wprowadził „/…/ 
nawet tysiąc procent podwyżek za usługi radcowskie i adwokackie”, przedstawionych podczas 
debaty sejmowej nad wnioskiem o votum nieufności dla Ministra Sprawiedliwości w dniu 
20 lutego 2019 roku.

System ustalania wysokości zwrotu kosztów pomocy adwokackiej nie ulegał zasadniczym 
zmianom na przestrzeni ponad dwudziestu lat, zaś wprowadzane w różnych okresach mody-
fikacje nie prowadziły do podwyższenia wartości zasądzanego na rzecz stron procesu zwrotu 
poniesionych kosztów pomocy adwokackiej. W wielu wypadkach ustalone w rozporządzeniu 
wartości nie pokrywają ponoszonych przez adwokata kosztów czynności technicznych, nie 
mówiąc już o minimalnym chociażby wynagrodzeniu. Obowiązujące aktualnie stawki rzędu 
kilkuset złotych za prowadzenie sprawy w danej instancji niejednokrotnie nie  pozwalają nawet 
na pokrycie kosztów prowadzenia sprawy.

Warto przypomnieć, że Minister Sprawiedliwości jest ustawowo zobowiązany do ustalenia 
zasad obliczania kosztów zastępstwa procesowego, których wysokość powinna uwzględniać 
rodzaj i charakter sprawy, stopień jej skomplikowania oraz wymagany dla rzetelnego jej 
poprowadzenia nakład pracy adwokata. W wielu wypadkach obowiązujące w tym zakresie 
przepisy nie spełniają żadnego ze wskazanych wyżej ustawowych wymogów, określając stawki 
stanowiące podstawę zwrotu kosztów procesu na symbolicznym poziomie. Tak ukształtowany 
system godzi w istocie w prawa obywateli w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości. 

Koszty zastępstwa procesowego i pomocy adwokackiej zasądzane na rzecz strony wygrywa-
jącej proces stanowią w istocie prawo obywatela do żądania zwrotu poniesionych wydatków. 
To ważny instrument systemu wymiaru sprawiedliwości, stanowiący element prawa do sądu.

Zmiana wysokości zasad określania zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, o której wpro-
wadzenie od lat wnosi Naczelna Rada Adwokacka, to w rzeczywistości dążenie do stworzenia 
gwarancji dostępu obywatela do sądu i wymiaru sprawiedliwości. Zwrot kosztów pomocy 
adwokackiej dokonywany jest bowiem na rzecz korzystającej z pomocy prawnej strony procesu, 
nie zaś na rzecz adwokata. Niewłaściwe ukształtowanie zasad ustalania wysokości zwrotu 
poniesionych przez strony kosztów pomocy prawnej ogranicza dostęp obywatela do sądu, 
pozbawiając go możliwości uzyskania zwrotu realnie poniesionych na pomoc prawną wydat-
ków, co niejednokrotnie oznacza brak możliwości skorzystania z takiej pomocy i zamknięcie 
drogi do sądu. Warto również pamiętać, że nadmierny formalizm postępowania przed sądem, 
wymagający profesjonalnej wiedzy prawniczej, pogłębiany przez proponowane aktualnie 
zmiany w prawie, sprawia, iż brak możliwości uzyskania realnego zwrotu kosztów pomocy 
prawnej pozbawia znaczną cześć obywateli dostępu do sądu i wymiaru sprawiedliwości. De-C
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bata dotycząca stawek określających wysokość zwrotu kosztów zastępstwa procesowego jest 
w istocie debatą o zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, nie zaś debatą o wysokości 
przychodów uzyskiwanych przez adwokatów.

W tym kontekście przedstawione w ramach debaty sejmowej nad votum nieufności dla Mi-
nistra Sprawiedliwości stwierdzenia przedstawicieli Jego resortu uznać należy za nierzetelne 
i niezgodne z rzeczywistością.

Mając na uwadze konstytucyjne prawo obywatela do sądu oraz dostępu do wymiaru spra-
wiedliwości Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej po raz kolejny apeluje do Ministra Spra-
wiedliwości o podjęcie prac nad zmianą systemu ustalania wysokości zwrotu kosztów zastęp-
stwa procesowego oraz określenie wysokości stawek na poziomie gwarantującym obywatelom 
możliwość korzystania z profesjonalnej pomocy i realizację prawa do sądu.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

W dniu 13 marca br. Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie o nieuwzględnieniu 
zażalenia na postanowienie o odmowie nadania dalszego biegu wnioskowi NRA w sprawie 
zbadania zgodności z Konstytucją RP rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie 
stawek adwokackich. NRA powierzyła Prezydium NRA ponowne przygotowanie i złożenie 
wniosku, podejmując w tej sprawie dwie uchwały we wrześniu i listopadzie 2019 roku. Wnio-
sek został złożony do TK na początku 2020 roku.

Przedmiotem obrad i działań Prezydium NRA był również rządowy projekt zmiany ustawy 
– Kodeks karny. NRA przedstawiła obszerne opinie do dwóch wersji projektu, przesyłanego 
do konsultacji społecznych (przygotowane przez adw. prof. Jacka Giezka i adw. prof. Roberta 
Zawłockiego). W dniu 21 maja br. Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie przebiegu prac 
legislacyjnych i wprowadzenia fundamentalnych zmian do tych przepisów w czasie jednego dnia.

UCHWAŁA NR 121/2019
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 21 maja 2019 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża głębokie zaniepokojenie przebiegiem pro-
cesu legislacyjnego w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny 
oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3451).

Ta obszerna nowelizacja kodeksu karnego, powiązana ze zmianą wielu innych ustaw, do 
której między innymi Naczelna Rada Adwokacka zgłaszała liczne uwagi na etapie rządowe-
go procesu legislacyjnego, dotyka najistotniejszej sfery życia publicznego – praw i wolności 
obywateli.

Wprowadzenie fundamentalnych zmian do systemu prawa karnego wymaga zachowania 
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przewidzianej przez przepisy prawa procedury, a także 
przeprowadzenia rzetelnej i poważnej debaty parlamentarnej z udziałem podmiotów zajmu-
jących się tą materią.

Przyjęty przez Sejm – nieusprawiedliwiony żadnymi okolicznościami – nadzwyczajny, jed-
nodniowy tryb procedowania nad projektem nie gwarantował możliwości przeprowadzenia C
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konsultacji społecznych, nie dawał szans na przedstawienie na etapie prac parlamentarnych 
jakichkolwiek, choćby najbardziej zasadnych, uwag.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej apeluje o zrewidowanie i skorygowanie, na dalszym 
etapie prac legislacyjnych, rozwiązań budzących zastrzeżenia i wątpliwości. 

Wymaga tego słusznie rozumiany interes publiczny.
Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

W dniach 28 lutego–2 marca 2019 roku adw. Jacek Trela i adw. prof. Piotr Kardas wzięli 
udział w 47. Konferencji Prezesów Europejskich Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych, 
która odbyła się w Wiedniu. Prezes adwokatury austriackiej dr Rupert Wolff przypominał 
podczas tego wydarzania o znaczeniu Polaków i polskiej adwokatury dla wydarzeń lat  80. 
i 90. XX w. W kolejnych wystąpieniach, które miały miejsce podczas konferencji mówiono 
o sytuacji w Polsce i na Węgrzech, wskazując na zagrożenia dla rządów prawa.

Jednym z najistotniejszych wydarzeń, które miały miejsce w 2019 roku był II Kongres Praw-
ników Polskich, który odbył się 1 czerwca 20219 roku w Poznaniu. Wydarzenie organizowały 
NRA, KRRP oraz SSP „IUSTITIA”. Tematami przewodnimi spotkania były m.in. niezależ-
ność zawodów prawniczych, postępowania dyscyplinarne, tajemnica zawodowa, modelowe 
przyszłościowe rozwiązania w prokuraturze jako instytucji niezależnej od władzy publicznej. 
W II Kongresie Prawników Polskich wzięło udział 750 osób. Swoje wystąpienia wygłosili 
prof. Małgorzata Gersdorf (Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego), dr Adam Bodnar (Rzecznik 
Praw Obywatelskich), przedstawiciele międzynarodowych organizacji prawniczych, a także 
turecki sędzia na uchodźctwie, który mówił o likwidowaniu niezależności sędziów i niezawi-
słości sądów w Turcji oraz o znaczeniu i wsparciu TSUE dla polskich prawników. Pierwszy 
panel Kongresu nosił tytuł „Nie ma wolności bez niezależności” i był poświęcony sytuacji 
w sądownictwie. Drugi panel – „W obronie praw i wolności obywatela – Prawo do sądu oraz 
niezależność prawników” dotyczył reformy procedury cywilnej i sądownictwa administra-
cyjnego, a także znaczeniu tajemnicy zawodowej i konieczności zagwarantowania prawa do 
obrońcy. Panel trzeci dotyczył zjawiska mowy nienawiści. Uczestnicy Kongresu wysłuchali 
również sprawozdania z prac Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej powołanej 2 lata wcześniej. 
Uczestnicy II Kongresu Prawników Polskich przyjęli rezolucję, postulując m.in. poszerze-
nie możliwości udziału obywateli w wymiarze sprawiedliwości, samozarządzanie sędziów, 
rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Kongres stanął na 
stanowisku, że „tylko niezależny adwokat i radca prawny może odważnie występować w obro-
nie praw i wolności oraz godności ludzkiej. Niezależność zaś adwokatów i radców prawnych 
wymaga istnienia mechanizmów jej ochrony, a w szczególności istnienia silnego i niezależnego 
od władzy państwowej samorządu wyposażonego w autonomiczne sądownictwo dyscyplinarne 
i nienaruszalną tajemnicę zawodową”. Zaapelowano również o zaprzestanie stosowania mowy 
nienawiści w przestrzeni publicznej. 

System nieodpłatnej pomocy prawnej

W maju 2019 roku Prezydium NRA delegowało adw. Aleksandra Krysztofowicza jako 
przedstawiciela NRA do nowo powołanej Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego C
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Poradnictwa Obywatelskiego i Edukacji Prawnej. Rada została powołana 4 lipca 2019 roku, 
a przedstawiciel NRA został poproszony przez Prezydium NRA o poruszenie podczas jej prac 
problemu zagrożenia dla tajemnicy adwokackiej, który powstaje w związku z procedurami 
i formalnościami funkcjonującymi w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dniu 1 lipca 2019 roku w Warszawie odbył się Kongres Poradnictwa Prawnego, w któ-
rym udział wzięli adw. Rafał Dębowski i adw. dr Karol Pachnik, a 12 września 2019 roku na 
Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja „Nieodpłatna pomoc prawna. Analiza 
stanu obecnego i postulaty de lege ferenda”. Konferencję zorganizowała Komisja ds. Praktyki 
Adwokackiej we współpracy z UW i radcami prawnymi. W wydarzeniu brali udział: adw. 
Jacek Trela, adw. Anisa Gnacikowska, adw. Ziemisław Gintowt oraz adw. Maciej Łaszczuk. 

Ochrona tajemnicy zawodowej

W dniu 24 listopada 2018 r. NRA podjęła uchwałę w sprawie rekomendowanego postępo-
wania dotyczącego ochrony tajemnicy adwokackiej. Uchwalone procedury zostały przekazane 
ORA do stosowania. Na każdym posiedzeniu plenarnym adw. Anisa Gnacikowska przedsta-
wia sprawozdanie z monitorowania przypadków lub prób uchylania tajemnicy zawodowej. 
Wyjątkowy był przypadek adwokata, którego Sąd Rejonowy w Pruszkowie ukarał dwiema 
grzywnami i karą aresztu za odmowę składania zeznań. Adwokat powoływał się na tajemnicę 
adwokacką. Przedstawiciele ORA w Warszawie oraz adw. Anisa Gnacikowska z ramienia NRA 
monitorowali tę sprawę. Stanowiska w sprawie obrony tajemnicy adwokackiej zajęły. ORA 
w Krakowie, ORA we Wrocławiu i ORA w Płocku. Ta sprawa została również poruszona na 
międzynarodowym forum, w czasie posiedzenia Komitetu Sterującego CCBE, które odbyło 
się 28 lutego 2019 roku w Wiedniu, jako przykład nieracjonalnych działań organów władzy 
publicznej ingerującej w wykonywanie zawodu adwokata.

Na początku 2019 roku Prezes NRA spotkał się z prezesem Sądu Okręgowego w Warszawie, 
by omówić sprawy związane z ochroną tajemnicy adwokackiej, a 23 września wziął udział 
w spotkaniu w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącym ochrony obywateli przed 
służbami specjalnymi.

Sprawa tajemnicy adwokackiej była poruszana również na międzynarodowym forum CCBE, 
gdzie wskazywano na potrzebę jej ochrony w poszczególnych krajach Europy. Tajemnica 
adwokacka, jej ochrona na poziomie konstytucyjnym i ustawowym, była jednym z tematów 
dyskusji na spotkaniu Prezydium NRA z niemiecką adwokaturą, które odbyło się w grudniu 
2018 roku w Berlinie oraz na Międzynarodowym Forum Prawników w Berlinie w kwietniu 
2019 roku, na którym prelegentem był adw. prof. Piotr Kardas.

Prezydium NRA podjęło również uchwałę nr 134/2019 z 29 października 2019 roku, po-
pierając stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych i przypominając, że „obowiązek 
zachowania tajemnicy zawodowej jest podstawową gwarancją prawidłowego wykonywania 
prawniczych zawodów zaufania publicznego oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości”.

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował NRA, że w trakcie wizytacji jednostek peni-
tencjarnych został zauważony problem widzeń osadzonych z ich adwokatami, które odbywają 
się często w pomieszczeniach wyposażonych w system monitoringu wizyjnego. W związku z tą 
informacją Prezydium NRA w komunikacie zamieszczonym na stronie adwokatura.pl zwróciło 
uwagę, że widzenia odbywane w takich warunkach mogą prowadzić do naruszania tajemni-
cy adwokackiej i godzić w prawo do obrony, w prawo do swobodnego kontaktu z obrońcą 
oraz w prawo do rzetelnego procesu. Prezydium NRA przypomniało wszystkim adwokatom C
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o konieczności zwracania uwagi, czy w pomieszczeniach, w których prowadzą spotkania 
z osadzonymi klientami nie znajdują się środki techniczne monitorujące przebieg ich rozmów. 

Aktywność publiczna

Na początku 2019 roku, w związku z politycznym sporem o dotację z budżetu Państwa 
na działalność Europejskiego Centrum Solidarności, Prezydium NRA postanowiło wesprzeć 
działalność tej instytucji kwotą 25 000 zł. Podjęto uchwałę nr 107/2019 z 5 lutego 2019 roku, 
w której przypomniano, że: „Miejsce Polski w historii Europy i świata wiąże się z pokojową 
rewolucją, którą zapoczątkował Sierpień 1980 roku i powstanie NSZZ „Solidarność”. Warto-
ści, o które wówczas walczono – prawa człowieka i wolności obywatelskie – są niezmiennie 
aktualne i mają uniwersalny charakter, stanowiąc fundamenty Unii Europejskiej oraz punkt 
odniesienia w procesach tworzenia prawa na świecie. Do „Solidarności” oraz jej głównych 
bohaterów odnoszą się z uznaniem przywódcy państw europejskich i światowych, a postaci 
opozycjonistów z tamtych lat są powszechnie rozpoznawalne. Adwokaci mają swój udział 
w historii „Solidarności”, a jej idee są zbieżne z misją Adwokatury, czyli obroną praw jed-
nostki. Naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach Sierpnia ’80 oraz 
o dokonaniach „Solidarności” nie tylko z powodu narodowej dumy, lecz także dla ochrony 
dziedzictwa europejskiego i światowego. Gwarancją tej ochrony jest istnienie i działalność 
Europejskiego Centrum Solidarności, które nie tylko utrwala i upowszechnia wiedzę o histo-
rii, ale także ma na celu inspirowanie społeczeństw, które nadal walczą o prawa człowieka 
i wolności obywatelskie”. 

Prezydium NRA prowadziło korespondencję z biurem Rzecznika Praw Obywatelskich na 
temat przeciwdziałania przedawnieniom karalności. RPO zwrócił się do NRA, wskazując na 
problem przedawnienia karalności w postępowaniach dyscyplinarnych. Po omówieniu spra-
wy na posiedzeniu Prezydium NRA, z udziałem Prezesa WSD i Rzecznika Dyscyplinarnego 
Adwokatury, Prezes NRA wystosował pismo, wskazując na przepisy nowego „Regulaminu 
działania rzeczników dyscyplinarnych”, zintensyfikowaną pracę składów sędziowskich WSD 
oraz plany wprowadzenia dodatkowych instrumentów pozwalających na monitorowanie ter-
minów spraw na etapie postępowania przed izbowymi sądami dyscyplinarnymi. Prezes NRA 
zwrócił również RPO uwagę na prawo korzystania przez obwinionych adwokatów z moż-
liwości zaskarżania do Sądu Najwyższego orzeczeń WSD uchylających orzeczenia sądów 
dyscyplinarnych, co wpływa na przedłużenie postępowania.

Prezydium NRA podjęło uchwałę nr 111/2019 z 5 marca 2019 roku, wyrażając „zaniepokoje-
nie wniesieniem przez Telewizję Polską S.A. pozwu przeciwko dr. Adamowi Bodnarowi z żąda-
niem zobowiązania go do przeprosin za zajęcie stanowiska i podejmowane działania w ramach 
wykonywania mandatu konstytucyjnie umocowanego organu państwowego Rzecznika Praw 
Obywatelskich”. Prezydium wskazało, że RPO jest z mocy Konstytucji niezależnym organem 
odpowiedzialnym jedynie przed Sejmem a „wszelkie publiczne wystąpienia dr. Adama Bodna-
ra należy bezsprzecznie uznać, jako działania podjęte w ramach pełnienia obowiązków Rzecz-
nika Praw Obywatelskich w obronie indywidualnych wolności i praw człowieka i obywatela 
określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych 
(…) Skierowanie przez telewizję publiczną powództwa przeciwko osobie prywatnej, dr. Ada-
mowi Bodnarowi, w związku z działaniami stanowiącymi wykonanie obowiązków Rzecznika 
Praw Obywatelskich należy uznać za niezgodną ze standardami międzynarodowymi próbę C
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nacisku na niezależny i niezawisły organ i niedopuszczalne w demokratycznym państwie 
prawa obejście zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W trzecim roku kadencji Prezydium NRA zajmowało również stanowiska w sprawach 
publicznych. W uchwale nr 120/2019 z 7 maja 2019 roku Prezydium NRA przypomniało 
o 70. rocznicy podpisania Traktatu Londyńskiego, w wyniku czego powstała Rada Europy. 
W uchwale wskazano, że „Naczelna Rada Adwokacka, doceniając osiągnięcia Rady Europy, 
zwraca uwagę, że dziś jej działania są tak samo istotne co 70 lat temu. W wielu krajach starego 
kontynentu o dojrzałych demokracjach pojawiają się populistyczne hasła i rządy, powracają 
uprzedzenia do mniejszości etnicznych, religijnych i narodowościowych, ograniczane są prawa 
człowieka i wolności obywatelskie. Adwokatura, której celem jest obrona jednostki i jej praw, 
zachęca do propagowania konwencji Rady Europy, szczególnie Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka, dzięki której obywatel ma prawo składać skargi do Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu. Dają one realną ochronę i gwarancję poszanowania praw i wolności 
człowieka”.

Prezydium NRA przypomniało również o 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów w Polsce.

UCHWAŁA NR 123/2019
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 4 czerwca 2019 r.

Dzień 4 czerwca 1989 roku na trwałe zapisał się w historii Polski. To nie tylko data pierw-
szych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, ale także symboliczny początek poko-
jowej transformacji ustrojowej, dzięki której nasz kraj zerwał z totalitarnym systemem komu-
nistycznym.

Społeczeństwo polskie w dniu 4 czerwca 1989 roku w sposób jednoznaczny i zdecydowany 
opowiedziało się za suwerennym i demokratycznym państwem prawa, respektującym zasa-
dy sprawiedliwości społecznej oraz podstawowe prawa i wolności człowieka, w tym prawa 
obywatelskie. W tym dniu obywatele naszego kraju opowiedzieli się za systemem ustrojowym 
opartym o zasadę trójpodziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowni-
czej, zapewniającym w działaniu instytucji publicznych rzetelność i sprawność.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, obchodząc 30-tą rocznicę tych wydarzeń, pragnie 
dać wyraz przywiązania Adwokatury Polskiej do zasad i wartości, za którymi wyborcy w dniu 
4 czerwca 1989 roku jednoznacznie się opowiedzieli.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża podziękowanie wszystkim, którzy w tamtym 
czasie swoją postawą i działaniem przyczynili się do tego, iż możemy żyć w kraju wolnym 
i niepodległym.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Członkowie Prezydium NRA zabrali również głos w sprawach bulwersujących nie tylko 
środowisko prawnicze, ale całą opinię publiczną. Jedną z nich był udział przedstawicieli Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości w kampanii infamującej część środowiska sędziowskiego.C
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UCHWAŁA NR 128/2019
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej apeluje do Premiera Rządu Polskiego o podjęcie 
zdecydowanych działań mających na celu wyjaśnienie okoliczności udziału funkcjonariuszy 
publicznych Ministerstwa Sprawiedliwości i sędziów w zorganizowanej kampanii oszczerstw 
kierowanych wobec sędziów, którzy sprzeciwiają się wprowadzanym obecnie zmianom w wy-
miarze sprawiedliwości, zagrażającym niezawisłości i niezależności sądownictwa.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża stanowczą dezaprobatę wobec poczynań 
funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Sprawiedliwości i osób wspólnie z nimi działają-
cych, naruszających nie tylko dobra osobiste sędziów, ale godzących w podstawy demokra-
tycznego państwa prawa.

Wszelkie próby podważenia autorytetu sędziowskiego w oczach opinii publicznej godzące  
bezpośrednio w wymiar sprawiedliwości, winny spotkać się ze stanowczym sprzeciwem i po-
ciągnięciem do odpowiedzialności wszystkich osób zaangażowanych w tego typu haniebne 
działania.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Adw. prof. Piotr Kardas reprezentował NRA na posiedzeniu Komitetu Sterującego CCBE, 
które odbyło się 13 września 2019 roku w Kopenhadze. Na tym forum, w obecności komisarza 
UE ds. praworządności i ochrony konkurencji, poruszono również sprawę akcji infamującej 
sędziów w Polsce. Prezydencja CCBE zwróciła się do polskiej delegacji o przedstawienie 
możliwie szczegółowej informacji w tym zakresie, która zostałaby również przekazana komi-
sarzom ds. praworządności. Przedmiotem debaty tego posiedzenia CCBE był również system 
Pegasus, który pozwala na wszelkie formy inwigilacji. Rozmawiano o trwających pracach 
nad Europejską konwencją o zawodzie prawnika. Większość delegacji CCBE postuluje, aby 
znalazło się w niej wskazanie na obligatoryjność przynależności do samorządu jako gwarancji 
niezależności prawników. Na posiedzeniu CCBE przedstawiono również analizę dotyczą-
cą implementacji dyrektywy unijnej dotyczącej informowania o schematach podatkowych. 
Poszczególne kraje członkowskie w różny sposób implementują te przepisy, a obowiązek 
notyfikacyjny ma znaczenie dla ochrony tajemnicy adwokackiej. 

Prezydium NRA zabrało głos, podejmując uchwałę 139/2019 z 26 listopada 2019 roku 
w sprawie odwołania Sędziego Pawła Juszczyszyna z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsz-
tynie. W uchwale wskazano, że: „Tryb i czas, w jakim Minister Sprawiedliwości podjął decyzję 
o odwołaniu z delegacji może wskazywać, że stanowiła ona reakcję na postanowienie Sądu 
nakazujące Kancelarii Sejmu przesłanie informacji dotyczących list poparcia kandydatów do 
Krajowej Rady Sądownictwa. Informacje te zostały uznane przez Sąd za niezbędne z punktu 
widzenia prowadzonej sprawy i wydania końcowego rozstrzygnięcia. Czynności proceso-
we wykonywane przez sąd w ramach prowadzonego postępowania stanowią istotę wymiaru 
sprawiedliwości i pozostają pod konstytucyjną ochroną. Warunkiem realizacji obywatelskiego 
prawa do sądu jest przestrzeganie przez wszystkie organy władzy publicznej Rzeczypospoli-C
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tej Polskiej zasad niezależności sądów i niezawisłości sędziów, wykluczających możliwość 
dokonywania jakichkolwiek ingerencji w sferę orzeczniczą. Wykładnia i stosowanie prawa 
w ramach postępowania przed sądem należy do wyłącznej kompetencji sądu i rozciąga się 
zarówno na regulacje stanowiące elementy wewnętrznego porządku prawnego, jak i prawo 
Unii Europejskiej oraz ratyfikowane konwencje międzynarodowe. 

Wszelkie próby wpływania przez przedstawicieli władzy wykonawczej na działalność 
orzeczniczą sądu traktować należy jako naruszenie Konstytucji i prawa Unii Europejskiej”. 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 19 listopada 2019 roku, odpowiada-
jąc na pytanie prejudycjalne dotyczące statusu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz 
Krajowej Rady Sądownictwa, wskazał, że to Sąd Najwyższy jest władny do weryfikacji, czy 
Izba Dyscyplinarna jest sądem niezależnym w rozumieniu prawa unijnego oraz oceny sposobu 
powołania nowej KRS. W dniu 5 grudnia 2019 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok, stwierdza-
jąc, że KRS w obecnym składzie nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy usta-
wodawczej i wykonawczej, a „fakt wręczenia przez Prezydenta RP nominacji na stanowisko 
sędziowskie w reakcji na wniosek nowej KRS o powołanie na stanowisko sędziowskie, nie 
zwalnia każdego sądu z oceny, czy tak ukonstytuowany sąd jest sądem w rozumieniu prawa 
Unii, Konwencji oraz prawa krajowego (art. 45 Konstytucji RP)”.

Nieustające konflikty o charakterze politycznym, które w tak znaczący sposób odciskają 
się na funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, były przyczyną podjęcia przez Prezydium 
NRA uchwały w grudniu 2019 roku.

UCHWAŁA NR 142/2019
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 17 grudnia 2019 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na wniosek Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinar-
nego, podjęło uchwałę następującej treści. 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zwraca się do Pani Marszałek  Sejmu RP w sprawie, 
która niepokoi nie tylko adwokatów, ale cały wymiar sprawiedliwości. 

Wszystkim nam zależy na prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniu wymiaru sprawie-
dliwości, na zaufaniu do sądów i na respektowaniu praw obywateli. Przy zaistniałym kon-
flikcie pomiędzy władzą wykonawczą a sądowniczą, proponujemy, aby Pani Marszałek, jako 
przedstawiciel władzy ustawodawczej, podjęła się swoiście rozumianej mediacji z udziałem 
przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, zmierzającej do wypracowania rozwiązań 
ustawowych wygaszających konflikt.

Jesteśmy zgodni, że po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Naj-
wyższego sytuacja wymaga regulacji ustawowych. 

Przedłużający się spór generuje olbrzymie koszty, które przez długie lata będzie spłacało 
społeczeństwo. Wymiar sprawiedliwości będzie prawidłowo funkcjonował tylko wtedy, kiedy 
obywatel będzie miał zaufanie do sądów, sędziów i obowiązującego, stabilnego prawa. 

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek TrelaC
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Sprawy samorządowe

W lutym 2019 roku Prezydium NRA podjęło decyzję o zmianie na funkcji Prezesa Cen-
trum Mediacyjnego przy NRA. Nowym Prezesem została adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, 
która wraz z zespołem współpracowników rozpoczęła prace nad przygotowaniem projektów 
nowego statutu i regulaminu Centrum (w tych pracach brał udział adw. Tomasz Jachowicz, 
Członek Prezydium NRA). NRA przyjęła nowy statut Centrum Mediacji przy NRA, powie-
rzając Prezydium NRA podjęcie uchwały w przedmiocie nowego Regulaminu. CM przy NRA 
przy wsparciu Prezesa NRA rozpoczęło rozmowy z samorządem lekarskim celem nawiąza-
nia współpracy między samorządami i organizacji wspólnej konferencji dotyczącej mediacji 
w postępowaniach dyscyplinarnych. W maju 2019 roku adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka 
została wskazana przez Prezydium NRA jako kandydatka na członka Społecznej Rady ds. 
Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy MS, w skład której została powołana.

W 2019 roku został opracowany poradnik RODO dla adwokatów (dostępny na adwokatura.pl). 
Podjęte również prace nad przygotowaniem takiego opracowania na potrzeby organów Izb i ad-
wokatury. Prezydium NRA zdecydowało również o zmianie firmy informatycznej zajmującej 
się Systemem Obsługi Adwokatury. Skarbnik NRA adw. Henryk Stabla podejmował działania 
mające na celu usprawnienie obsługi związanej ze szkodami, które mogą powstać w związku 
z czynnościami adwokackimi objętymi ubezpieczeniem OC w ramach umowy generalnej. 
Podjęto także negocjacje nowej umowy na druk legitymacji dla adwokatów i aplikantów adwo-
kackich, a oferta ma zawierać możliwość wczytania kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

Członkowie Prezydium NRA brali także udział w Zgromadzeniach i izbowych uroczysto-
ściach, a także w corocznych wydarzeniach samorządowych (konferencje kierowników szko-
lenia aplikantów adwokackich, finał konkursu krasomówczego, ogólnopolskie przedsięwzięcia 
sportowo-integracyjne, Dni Kultury Adwokatury).

Kalendarium innych wydarzeń publicznych i samorządowych

2019

8 stycznia  – uroczystość wręczenia przez ruch Obywatele RP nagrody „Stojącym w imię 
zasad” w Sądzie Najwyższym. Laureatkami zostały prof. Małgorzata Gersdorf i pani Beata 
Katkowska (udział adw. J. Treli).

11 stycznia  – konferencja naukowa „Aktualne problemy zawodów prawniczych” organi-
zowana przez ORA w Radomiu.

24 stycznia  – posiedzenie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.
7 lutego  – uroczystości z okazji 100. rocznicy powołania Najwyższej Izby Kontroli 

(adw. J. Trela). 
13 lutego  – uroczystości nadania imienia adw. Czesława Jaworskiego sali brydżowej w sie-

dzibie ORA w Warszawie (adw. J. Trela, adw. A. Gnacikowska).
16 lutego  – uroczystości pogrzebowe adw. Jana Olszewskiego w Warszawie. 
28 lutego  – debata „Przywrócenie postępowań gospodarczych – szanse i zagrożenia” zor-

ganizowana przez „Dziennik Gazetę Prawną” (adw. B. Grohman).
5 marca  – debata „Wymiar sprawiedliwości po polsku” na UMCS w Lublinie (adw. B. Prze-

ciechowski).C
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8 marca  – uroczystość wręczenia nagrody „Kobieta Adwokatury 2018”. Została nią 
adw. Anna Mazurczak. 

9 marca  – Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” w Toruniu 
(adw. J. Trela i adw. M. Pietrzak). 

22 marca  – konferencja stowarzyszenia prokuratorskiego „Lex Super Omnia” pt. „Ko-
nieczne i pożądane zmiany ustroju prokuratury” (adw. J. Trela).

29 marca  – posiedzenie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.
29–30 marca  – obchody 100-lecia Adwokatury w Izbie Adwokackiej w Lublinie.
10 kwietnia  – uroczystości rocznicowe pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej na 

Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie (adw. A. Gnacikowska).
25 kwietnia  – spotkanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.
26 kwietnia  – międzynarodowa konferencja „Przyszłość Europy opartej na rządach prawa” 

poświęcona zagadnieniom praworządności w demokracjach europejskich, która odbyła się 
w siedzibie SN w Warszawie (adw. prof. M. Gutowski).

10 maja  – uroczystości pogrzebowe adw. Zbigniewa Dyki w Krakowie.
11 maja  – jubileusz 100-lecia Izby Adwokackiej w Warszawie.
13 maja – panel prawny w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach 

(udział adw. A. Zwary i adw. R. Kusza).
15 maja  – posiedzenie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.
15 maja  – Gala Nagród Press Club Polska – nagrodę specjalną otrzymali Marek i Tomasz 

Siekielscy (udział adw. Z. Gintowta).
23–24 maja  – konferencja „Dispute Resolution in M&A Transactions” w Warszawie 

(adw. M. Łaszczuk).
27 maja  – konferencja Bar European Group w Gdańsku (NRA reprezentował adw. A. Zwara).
30 maja  – spotkanie ELSA Poland podsumowujące badania „Studenci prawa w Polsce” 

(udział adw. B. Grohmana).
4 czerwca  – uroczystość inauguracji Instytutu Jana Olszewskiego oraz wmurowania kamie-

nia węgielnego pod pomnik śp. Jana Olszewskiego przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów 
(adw. dr K. Pachnik).

5 czerwca  – uroczystość rozdania „Złotych Paragrafów” – w kategorii najlepszy adwokat 
laureatką została adw. Sylwia Gregorczyk-Abram (NRA reprezentowali adw. M. Łaszczuk i adw. 
B. Przeciechowski).

14–15 czerwca  – uroczystości 70-lecia Izby Adwokackiej w Łodzi.
17 czerwca  – debata „Adwokaci w procesach więźniów politycznych PRL” w Europejskim 

Centrum Solidarności w Gdańsku (adw. S. Ciemny).
18 czerwca  – promocja książki adw. Agnieszki Metelskiej „Złota. Legenda Haliny Kono-

packiej” w siedzibie ORA w Warszawie (adw. S. Ciemny i adw. B. Grohman).
26 czerwca  – uroczystość adwokackiej nagrody „Złota Waga”, którą otrzymał red. Tomasz 

Skory.
11 lipca  – uroczystość nadania senatorowi Piotrowi Zientarskiemu tytułu profesora honoro-

wego uniwersytetu w Szymkencie, która odbyła się w Ambasadzie Kazachstanu w Warszawie 
(NRA reprezentował adw. A. Zwara).

2 sierpnia  – uroczystości pod pomnikiem gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego w Warszawie 
(adw. J. Trela).

23 sierpnia  – uroczystości pogrzebowe adw. Andrzeja Rościszewskiego na Powązkach.C
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12 września  – „Debata Prezydentów RP” poświęcona politycznemu przesłaniu premiera 
Tadeusza Mazowieckiego (adw. J. Trela).

2 października  – inauguracja roku akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego (adw. J. Glanc).

11–12 października  – Przegląd Kina Prawniczego „Adwokat w roli głównej” w kinie 
Muranów w Warszawie.

11 października  – konferencja „(Nie)odpowiedzialność władzy sądowniczej” na Wydziale 
Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (panelistami 
byli adw. prof. P. Kardas i adw. prof. M. Gutowski).

14 października  – Gala 15-lecia Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim (adw. A. Gnacikowska).

17 października  – 9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach 
(adw. prof. P. Kardas i adw. prof. M. Gutowski).

23 października  – gala wręczenia Nagrody im. adw. Edwarda Wende – laureatem został 
sędzia Igor Tuleya, a wyróżnienie honorowe otrzymali twórcy inicjatywy „Wolne Sądy”. 

24 października  – spotkanie harcerzy z nestorką Adwokatury, adw. Anną Sobocińską-
-Lorenc w Izabelinie, które poprowadził adw. B. Grohman.

25 października  – posiedzenie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.
25 października  – Europejski Dzień Prawnika poświęcony prawu zatrzymanego do obrony 

i spotkanie z dziennikarzami (adw. R. Dębowski, adw. B. Przeciechowski, adw. A. Krysztofowicz).
14 listopada  – konferencja „Nowelizacja postępowania cywilnego – najważniejsze zmiany” 

organizowana przez Wolters Kluwer.
11 listopada  – państwowe uroczystości z okazji Święta Niepodległości (adw. dr K. Pachnik).
23 listopada  – uroczystości 100-lecia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. 
28 listopada  – konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości „Kultura mediacji” (udział wzięli 

adw. dr A. Zemke-Górecka oraz adw. Z. Gintowt).
4 grudnia  – spotkanie promujące książkę „Adwokat z Nowego Światu”, będącą wywiadem-

-rzeką z adw. Hanną Nowodworską-Grohman, córką adw. Leona Nowodworskiego, ostatniego 
przedwojennego dziekana Izby Warszawskiej.

7 grudnia  – gala z okazji 30-lecia odrodzonych izb lekarskich (adw. Z. Gintowt).
7 grudnia  – gala wręczenia Nagrody im. Zbigniewa Hołdy w Lublinie, której laureatem 

zostało Stowarzyszenie Tęczowy Białystok (udział adw. B. Przeciechowskiego).
11 grudnia  – I Kongresie Edukacji Prawnej w Gdańsku (adw. J. Glanc, adw. M. Derlacz).
12 grudnia  – konferencja „Ponadczasowość zasad etyki zawodu adwokata a granice ich 

ewentualnej modyfikacji”, która odbyła się w Łodzi.
13 grudnia  – uroczystości pogrzebowe adw. Krystyny Skoleckiej-Kony w Łodzi. 
20 grudnia  – posiedzenie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

Rok 2020
Działania w obronie praworządności w Polsce

Na przełomie 2019 i 2020 roku najistotniejsze prace legislacyjne Prezydium NRA dotyczyły 
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy 
o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw. Jeszcze w grudniu 2019 roku NRA przedsta-
wiła opinię do tego projektu, jak również opublikowała petycję postulującą natychmiastowe 
wycofanie projektu, który godzi w fundamenty ustrojowe i zasadę trójpodziału i równowagi C
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władz w Polsce. Mimo protestów Sejm RP przyjął ustawę (zwaną „kagańcową”) 20 grudnia 
2019 roku. 

W dniu 30 grudnia 2019 roku Prezes NRA odbył spotkanie z prof. Jerzym Duszyńskim, 
prezesem Polskiej Akademii Nauk, a także z r.pr. Maciejem Bobrowiczem, prezesem KRRP 
i sędzią Krystianem Markiewiczem, prezesem SSP „IUSTITIA”. Spotkanie poświęcone było 
sytuacji w wymiarze sprawiedliwości po wyroku TSUE z 19 listopada 2019 roku oraz po 
uchwaleniu 20 grudnia 2019 r. przez Sejm zmian w ustawach sądowych. W wyniku tego 
spotkania, z inicjatywy środowisk naukowych, 31 stycznia 2020 roku odbyło się posiedze-
nie Forum dla Praworządności, w którym z ramienia NRA udział wziął adw. Jacek Trela, 
a adw. prof. Piotr Kardas został zaproszony jako ekspert z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na początku roku w Sejmie, z inicjatywy części partii opozycyjnych, odbyło się spotkanie 
w formie „okrągłego stołu”, którego celem były prace nad kompromisem w zakresie zmian 
w wymiarze sprawiedliwości. NRA na tym spotkaniu reprezentował adw. Rafał Dębowski. 
Z kolei 8 stycznia 2020 roku adw. Jacek Trela zabrał głos w imieniu Adwokatury na wspól-
nym posiedzeniu senackich komisji, którego tematem była ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. 
Członkowie Prezydium NRA, jak wielu adwokatów z całej Polski, przyłączyli się do inicjatywy 
stowarzyszeń sędziowskich – „Marsza tysiąca tóg”, który przeszedł ulicami Warszawy 11 stycz-
nia 2020 roku w proteście wobec projektu tzw. ustawy kagańcowej, a także aby okazać szacunek 
dla prawa krajowego i europejskiego. To wydarzenie, w którym udział wzięło 30 000 osób, było 
szeroko komentowane również na forum międzynarodowych organizacji prawniczych. Stano-
wisko zajął m.in. prezydent UIA, zaznaczając, że niezależność sądów i obrona podstawowych 
zasad zawodu sędziów są niezbędne do utrzymania praworządności w Polsce.

Prezes NRA złożył swój podpis pod listem otwartym w sprawie naruszania podstawowych 
zasad prawa europejskiego przez władze polskie w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości 
z 19 listopada 2019 roku dotyczącego niezawisłości polskich sądów. Prawnicy zwrócili uwagę, 
że brak wykonania wyroku TSUE jest naruszeniem prawa i może skutkować postępowaniem 
przeciwko państwu o naruszenie zobowiązań traktatowych, a w konsekwencji dotkliwymi 
karami pieniężnymi. Autorzy listu podkreślili też, że państwie prawa należącym do Unii 
Europejskiej żaden polski sędzia, będący funkcjonalnie także sędzią europejskim, nie może 
podlegać jakiejkolwiek odpowiedzialności za wystąpienie z wnioskiem o interpretację prawa 
unijnego do Trybunału Sprawiedliwości i zastosowanie się do tej interpretacji.

Ustawa kagańcowa została podpisana przez Prezydenta RP 4 lutego 2020 roku. W reakcji 
na to wydarzenie NRA podjęła uchwałę nr 81/2020, wskazując, że „wprowadzane rozwiązania 
nie reformują wymiaru sprawiedliwości. Pod pozorem usprawnienia funkcjonowania sądów 
oraz rzekomego zapobiegania chaosowi i anarchii w wymiarze sprawiedliwości, naruszają 
konstytucyjną zasadę trójpodziału i równowagi władzy. Godzą w fundamenty demokratycz-
nego państwa prawa i pogłębiają kryzys ustrojowy naszego państwa”.

W dniach 20–22 lutego 2020 roku w Wiedniu odbyła się 48. Konferencja Prezesów Eu-
ropejskich Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych w Wiedniu. Obecni na niej adw. Jacek 
Trela i adw. prof. Piotr Kardas spotkali się z unijnym komisarzem ds. sprawiedliwości, panem 
Didierem Reyndersem. Omawiana była kwestia stanu praworządności w Polsce i ewentualnych 
dalszych działań Komisji Europejskiej w tej sprawie.

Na początku marca rozpoczęły się prace senackich komisji, których przedmiotem był senac-
ki projekt zmiany ustawy o KRS. Adwokaturę reprezentowali adw. Rafał Dębowski i adw. Zie-
misław Gintowt. W dniu 5 marca 2020 roku adw. Jacek Trela wziął udział w wysłuchaniu C
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publicznym w Senacie dotyczącym projektu tej ustawy, a 6 marca odbyło się kolejne spotkanie 
Forum dla praworządności poświęcone temu właśnie tematowi.

W dniu 8 kwietnia 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał posta-
nowienie w sprawie zawieszenia funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. 
W dniu 20 kwietnia 2020 roku Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego wydała zarządzenie, na 
mocy którego sprawy, które miała rozpoznawać Izba Dyscyplinarna SN (w tym sprawy dys-
cyplinarne adwokatów) miały trafiać do Izby Karnej SN. To zarządzenie zostało uchylone po 
zakończeniu kadencji prof. Małgorzaty Gersdorf, co nastąpiło z dniem 30 kwietnia 2020 roku.

Postulaty reformy systemu nieodpłatnej pomocy prawnej

W dniu 21 stycznia 2020 roku Prezydium NRA podjęło uchwałę, przedstawiając postulaty 
gruntownej reformy systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. To stanowisko poparły Ogólno-
polska Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Instytut 
Prawa i Społeczeństwa INPRIS i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Przed-
stawione postulaty stanowiły efekt prac, którym początek dała konferencja zorganizowana 
przez NRA we wrześniu 2019 roku na Uniwersytecie Warszawskim, a nad postulatami praco-
wał zespół, w skład którego weszli adw. Anisa Gnacikowska i adw. Maciej Łaszczuk, a także 
przedstawiciele samorządu radców prawnych i organizacji pozarządowych.

UCHWAŁA NR 146/2020
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 21 stycznia 2020 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie art. 59 pkt 3 Prawa o adwokaturze 
w związku z art. 1 ust. 1 Prawa o adwokaturze w wykonaniu Uchwały Nr 18 Krajowego Zjazdu 
Adwokatury z dnia 30 listopada 2016 roku, postuluje dokonanie gruntownej reformy systemu 
dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, pomocy prawnej świadczonej z urzędu w postępowa-
niach sądowych oraz zasad zwalniania z kosztów sądowych w oparciu o następujące założenia.
1.  Ujednolicenie zasad przyznawania świadczeń w zakresie dostępu do nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz pomocy prawnej świadczonej z urzędu w postępowaniach sądowych oraz 
zwalniania z kosztów sądowych, zwłaszcza przez:

 a)  stworzenie jednolitych kryteriów oceny zamożności, na podstawie których obywatele 
będą mogli samodzielnie ocenić, czy i jakie uprawnienia im przysługują;

 b)  uzależnienie tych kryteriów nie tylko od poziomu zamożności obywateli, ale także od 
wysokości kosztów życia w danym regionie Polski;

 c)  wprowadzenie zasad przyznawania pomocy prawnej na podstawie jednej decyzji 
administracyjnej, uprawniającej obywateli do otrzymania jednocześnie lub wa-
riantowo uprawnienia do nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej, jak też do 
pomocy prawnej świadczonej z urzędu w postępowaniach sądowych oraz zwolnienia 
z kosztów sądowych;

 d)  przekazanie do kompetencji organów samorządu lokalnego wydawania decyzji 
administracyjnych w sprawie przyznania prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej, 
przyznania prawa do pomocy prawnej świadczonej z urzędu w postępowaniach 
sądowych oraz zwolnienia od kosztów sądowych przy założeniu, że obywatel 
z taką decyzją będzie mógł się udać, czy to po bezpłatną poradę, czy ubiegać się  C
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o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu na podstawie list prowadzonych przez ORA 
i OIRP, czy też samodzielnie złożyć pozew (wniosek) zwolniony od opłaty sadowej.

2.  Zorganizowanie systemu dostępu do wsparcia prawnego z uwzględnieniem trzech form 
pomocy według następujących zasad:

 a)  informacja prawna – powinna być dostępna dla każdego obywatela bez względu na 
kryterium zamożności;

 b)  pomoc prawna na etapie przedsądowym – powinna być dostępna dla obywateli nie-
zamożnych, z uwzględnieniem podziału na pomoc ogólną i specjalistyczną oraz kwa-
lifikowaną pomoc prawną (tam gdzie niezbędna jest pomoc w przygotowaniu pozwu 
(wniosku) czy wsparcie obywatela w toczącym się postępowaniu administracyjnym);

 c)  pomoc prawna na etapie sądowym – powinna być dostępna dla obywateli na podsta-
wie oceny opartej na jednolitych kryteriach niezależnie od procedury i typu postępo-
wania oraz powinna automatycznie wiązać się ze zwolnieniem z kosztów sądowych.

3.  Reforma zasad finansowania systemu dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej polega-
jąca na:

 a)  oddaniu do dyspozycji Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Porad-
nictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej środków, jakie obecnie znajdują się 
w dyspozycji Funduszu Sprawiedliwości niezależnie od środków przewidzianych 
w budżecie Państwa na nieodpłatne poradnictwo prawne i pomoc prawną z urzędu 
celem kontraktowania pomocy specjalistycznej na etapie przedsądowym;

 b)  zwolnieniu od podatku VAT dla usługodawców świadczących pomoc prawną pro 
bono, w systemie nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej oraz pomocy prawnej 
świadczonej z urzędu w postępowaniach sądowych.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

W dniu 26 lutego 2020 roku adw. Maciej Łaszczuk wziął udział w spotkaniu z dziennika-
rzami, poświęconemu tematowi postulowanych przez NRA zmian w systemie nieodpłatnej 
pomocy prawnej.

Działania w okresie epidemii COVID-19

Na początku epidemii koronawirusa w Polsce Prezydium NRA podjęło uchwałę nr 155/2020 
z 12 marca 2020 roku, przedstawiając postulaty pilnej zmiany ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zakresie dodania przepi-
sów regulujących w sposób szczególny wpływ pandemii wirusa SARS-CoV-2 na toczące 
się postępowania sądowe oraz postępowania przed innymi organami. Do uchwały załączono 
projekt ustawy regulującej poszczególne przepisy specustawy. Jak wskazano w uzasadnieniu: 
„Pojawienie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa SARS-CoV-2 i rosnąca liczba 
stwierdzonych przypadków zakażenia tym wirusem, a także osób objętych kwarantanną, do-
prowadziły do uchwalenia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (…). Tempo prac legislacyjnych spo-
wodowało, że nie wszystkie sfery życia społecznego zostały w tej regulacji uwzględnione. Do C
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takich należy wymiar sprawiedliwości, a w szczególności kwestia działania sądów i organów 
procesowych w sytuacji zarażenia lub podejrzenia zarażenia wirusem uczestników postępowa-
nia lub pełnomocników stron, czy obrońców (…). Zachodzi również potrzeba objęcia szcze-
gólnymi regulacjami związanymi z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 uczestników innych 
postępowań toczących się przed organami administracji, organami dochodzeniowo-śledczymi, 
organami podatkowymi etc. Przedkładany projekt ustawy (…) ma na celu wprowadzenie do tej 
ustawy przepisów, które uzupełnią już obowiązujące we właściwych kodeksach zasady zawie-
szania postępowań, gdyż zawieszenie postępowania daje właściwą ochronę prawną osobom 
dotkniętym skutkami szerzenia się wirusa”.

W tym samym dniu Prezes NRA wystosował apel o zmiany w usprawiedliwianiu nieobec-
ności adwokatów na rozprawach sądowych, mając na uwadze obecne zagrożenie zakażeniem 
koronawirusem i konieczność opieki nad dziećmi w wieku szkolnym. Apel został wystosowany 
do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu 
Administracyjnego i Prezesów Sądów Apelacyjnych. W dniu 13 marca 2020 roku adw. Jacek 
Trela zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o rozważenie rekomendowania sądom powszech-
nym wstrzymania wysyłki i niedoręczania pism sądowych do czasu ustąpienia zagrożenia i usta-
bilizowania się sytuacji w kraju. Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 17 marca 2020 roku 
wystosowało rekomendację do sądów, uwzględniając postulat Prezesa NRA o wstrzymaniu się 
z wysyłką wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy 
procesowe, z wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych. 

Prezydium NRA podjęło równie z uchwałę dot. postulatów wypracowania rozwiązań usta-
wowych regulujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego.

UCHWAŁA NR 156/2020
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 14 marca 2020 r.

Mając na uwadze sytuację związaną z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicz-
nego, związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-2, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 
zwraca się do przedstawicieli władzy wykonawczej z Prezesem Rady Ministrów na czele oraz 
do przedstawicieli władzy ustawodawczej o pilne wypracowanie rozwiązań ustawowych re-
gulujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w tym okresie. 

Interes publiczny nakazuje współdziałanie i informowanie społeczeństwa o planowanych 
rozwiązaniach prawnych.

Regulacje winny uwzględniać zarówno bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, jak i koniecz-
ność zapewnienia przez państwo polskie realizacji jego podstawowych zadań, do których 
należy sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Dlatego Prezydium NRA jako niewystarcza-
jące ocenia indywidualne decyzje prezesów poszczególnych sądów o odwoływaniu terminów 
posiedzeń sądowych i ograniczaniu obsługi interesantów.

Wymiar sprawiedliwości nie może przestać działać. Wszystkie osoby, które w jakikolwiek 
sposób uczestniczą w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, w tym profesjonalni pełnomoc-
nicy i obrońcy, zasługują na szczególną ochronę prawną. Dlatego Prezydium NRA postuluje:
1.  opracowanie jednolitego katalogu kategorii spraw pilnych, podlegających, co do zasady, 

rozpoznawaniu, z mechanizmami gwarantującymi zawiadomienie wszystkich zaintereso-
wanych stron o zastosowaniu wyjątku;C
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2.  wprowadzenie regulacji chroniących strony i ich pełnomocników przed skutkami upływu 
terminów procesowych i terminów doręczeń, poprzez zawieszenie postępowań sądowych 
z mocy prawa w sprawach osób dotkniętych skutkami wirusa SARS-CoV-2 oraz w tych 
kategoriach spraw, w których zniesione zostało orzekanie, z uwzględnieniem rozwiązań 
ustawowych proponowanych w projekcie zmiany ustawy o zmianie ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przed-
stawionym Ministrowi Sprawiedliwości przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 
w załączeniu uchwały nr 155/2020 z dnia 12.3.2020 r.

3.  ograniczenie doręczania korespondencji procesowej drogą przesyłek pocztowych do 
uczestników postępowań;

4.  przyznawanie zaliczek na koszty zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych 
z urzędu;

5.  opracowanie systemu pomocy finansowej przeznaczonej dla profesjonalnych pełnomocni-
ków procesowych i obrońców, którzy z racji podejmowanych już działań popadną w kło-
poty finansowe, polegającej w szczególności na:

 a)  przygotowaniu i wdrożeniu systemu pomocy finansowej państwa dla osób dotkniętych 
skutkami odraczania rozpraw i zawieszania postępowań;

 b)  zwolnieniu z obowiązku terminowego regulowania należności publiczno-prawnych 
(podatków i składek na ubezpieczenie społeczne) poprzez przesunięcie terminów 
ustawowych na okres po ustaniu stanu zagrożenia, rozkładaniu na raty tych należ-
ności czy też ich umarzaniu;

 c)  jednoznacznym przesądzeniu, iż wyłączona zostaje odpowiedzialność karno-skar-
bowa za nieterminowe nierealizowanie należności publicznoprawnych z uwagi na 
skutki społeczno-gospodarcze wywołane wirusem SARS-CoV-2;

6.  przyjęcie regulacji chroniących osoby świadczące pomoc prawną w ramach punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności poprzez dopuszczenie pracy zdalnej oraz 
udzielenia porad prawnych przez telefon czy drogą mailową, tak aby świadczący tę pomoc 
nie utracili prawa do wynagrodzeń w przypadku niemożności świadczenia pomocy prawnej 
w punktach pomocy prawnej z przyczyn wywołanych stanem zagrożenia epidemicznego.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Prezydium NRA, wobec zamknięcia granic, uruchomiło program wsparcia powrotów z za-
granicy do Polski dla adwokatów, aplikantów i członków ich rodzin. W program ten, koor-
dynowany przez adw. Rafała Dębowskiego, włączyły się wszystkie Izby adwokackie, które 
przejmują opiekę nad adwokatem w okresie obowiązkowej kwarantanny po powrocie do kraju.

W dniu 16 marca 2020 roku adw. Jacek Trela wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o objęcie 
adwokatów i aplikantów adwokackich pakietem antykryzysowym dla małych przedsiębiorstw. 
Z kolei 23 marca 2020 roku Prezes NRA wystąpił do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie 
działań w celu spowodowania wypłaty zaległych należności przez sądy dla adwokatów z tytułu 
wypełnianych przez nich funkcji pełnomocników lub obrońców wyznaczonych z urzędu. Pre-
zes NRA wystąpił również do stowarzyszeń sędziowskich „IUSTITIA” i „THEMIS” o wysto-C
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sowanie apelu do sędziów o spowodowanie wypłacania adwokatom należnych wynagrodzeń 
z tytułu sprawowanych funkcji z urzędu.

Stan epidemii w znaczący sposób zmienił formy działania i codziennej pracy. Decyzją 
Prezydium NRA od 16 marca 2020 roku biuro NRA przeszło na tryb pracy zdalnej. Zdalną 
formę przybrały również posiedzenia Prezydium NRA, które w tym okresie odbywały się 
cotygodniowo na pomocą internetowych platform umożliwiających bezpośrednie komuniko-
wanie się na odległość. Na posiedzeniach omawiano sprawy związane z sytuacją środowiska 
adwokackiego – pomocą finansową dla Izb Adwokackich, szkoleniem aplikantów, zdalną 
organizacją pracy NRA. Prezydium NRA omawiało również sprawy dotyczące organizacji 
egzaminu adwokackiego i egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Tematem posiedzeń 
były uwagi do kolejnych projektów zmian specustawy dot. COVID-19, postulaty dotyczące 
przywracania działalności sądów i innych instytucji publicznych, a także inne sprawy pu-
bliczne, jak wybory prezydenckie, tłumienie protestów społecznych czy sytuacja związana 
z wyborami na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację zwiększyła się liczba komunikatów 
wysyłanych do ORA, jak również komunikatów kierowanych bezpośrednio do wszystkich 
adwokatów i aplikantów adwokackich. Zawierane w nich były najważniejsze informacje o po-
dejmowanych działaniach i postulatach kierowanych do rządu celem zabezpieczenia sytuacji 
adwokatów i aplikantów adwokackich. Przekazywane były również informacje istotne dla 
funkcjonowania szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, np. o zasadach zdalnego 
świadczenia usług w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. 

W dniu 17 marca 2020 roku Prezydium NRA podjęło uchwałę nr 157/2020 dot. sytuacji 
samorządu adwokackiego podczas epidemii. Prezydium NRA, dostrzegając potrzebę pilnych 
działań pomocowych dla członków samorządu adwokackiego i kierując się potrzebą zapew-
nienia bezpieczeństwa finansowego przy zachowaniu ciągłości działalności samorządowej Izb 
Adwokackich, odroczyło na kilka miesięcy obowiązek terminowego wpłacania kwot z tytułu 
udziału Izb w pokrywaniu potrzeb budżetowych NRA. Ostateczną decyzję w tej kwestii pod-
jęła NRA na posiedzeniu plenarnym w dniu 4 maja 2020 roku. Prezydium NRA powierzyło 
Skarbnikowi NRA opracowanie projektu preliminarza budżetowego, uwzględniającego skutki 
finansowe związane z sytuacją i podjętymi przez Izby działaniami pomocowymi. Prezydium 
NRA zwróciło się również do ORA o rozważanie wprowadzania różnych form wsparcia dla 
członków Izb i zwracania szczególnej uwagi na osoby potrzebujące pomocy ze względu na 
wiek, stan zdrowia, sytuację rodzinną i inne szczególne okoliczności. Prezydium NRA zwró-
ciło również uwagę na potrzebę sprawnej komunikacji w środowisku.

Na stronie adwokatura.pl ukazywały się również komunikaty opracowane przez adw. Hen-
ryka Stablę (Skarbnika NRA) i adw. Bartosza Przeciechowskiego (Członka NRA), dotyczące 
skutków zmian w przepisach prawa i regulacji specustawy na sytuację adwokatów i wykony-
wanego przez nich zawodu. Prezydium NRA podjęło również decyzję o wsparciu organizacji 
wielkopostnych rekolekcji dla prawników, które online wygłosił dominikanin o. prof. Andrzej 
Kłoczowski. To wydarzenie odbyło się z inicjatywy adw. Stanisława Kłysa, Członka NRA.

W pierwszej połowie marca 2020 roku Prezes NRA zwrócił się do dziekanów Izb Adwo-
kackiej o zorganizowanie dyżurów telefonicznych bądź internetowych adwokatów, którzy 
udzielaliby porad prawnych pracownikom służby zdrowia. Do akcji włączyła się większość 
Izb Adwokackich. Prezydium NRA, na posiedzeniu 31 marca 2020 roku, zdecydowało o prze-
kazaniu kwoty 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażania dla pracowników służby 
zdrowia. Podjęto współpracę z Naczelną Izbą Lekarską oraz Wojskową Izbą Lekarską, a zaku-C

.H
.B

ec
k 

   
C

.H
.B

ec
k 

   
C

.H
.B

ec
k



115

pione kombinezony ochronne zostały przekazane szpitalowi przyjmującemu osoby zarażone 
wirusem. W dniu 21 kwietnia 2020 roku adw. Jacek Trela wystosował pismo do prezes Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, pani Zofii Małas, w którym przypomniał o gotowości 
adwokatów do świadczenia pomocy prawnej pracownikom służby zdrowia. List był reakcją 
na informacje o nakładaniu kar pieniężnych przez wojewodów na pielęgniarki, które nie wy-
konały postanowienia o stawieniu się do pracy w DPS-ach, a także w związku z informacją 
Ministra Sprawiedliwości o planowanym wszczęciu przez prokuraturę w niektórych z tych 
spraw postępowań przygotowawczych.

W związku z decyzją Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu egzaminu adwokackiego, który 
miał odbyć się w ostatnim tygodniu marca 2020 roku, Członkowie Prezydium NRA podejmo-
wali działania celem jak najszybszego uregulowania sytuacji egzaminowanych aplikantów. 
Prezydium NRA wsparło postulaty środowiska aplikanckiego, przekazując je do Ministra 
Sprawiedliwości. Dzięki staraniom Prezydium NRA urlop na przygotowanie się do egzaminu 
został wydłużony o dodatkowe 7 dni, a wpłacona już opłata za egzamin zostanie zwrócona 
tym osobom, które nie będą mogły podejść do egzaminu w 2020 roku. MS wyznaczyło nowy 
termin egzaminu na 23–26 czerwca 2020 roku. Prezydium NRA poparło również inicjatywę 
dziekanów wydziałów prawa, postulujących przełożenie egzaminu wstępnego na aplikacje 
prawnicze z uwagi na znaczące opóźnienia w przebiegu procesu edukacyjnego.

Prezydium NRA podejmowało działania również w innych obszarach legislacyjnych. NRA 
złożyła opinię do ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych 
na Prezydenta RP, a adw. Rafał Dębowski, adw. dr Karol Pachnik i adw. Dariusz Goliński brali 
udział w pracach senackich komisji pracujących nad tą ustawą. W dniu 21 maja 2020 roku 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Izba Radców 
Prawnych postanowiły skierować pismo do Ministra Spraw Zagranicznych, które zawiera 
uwagi i rekomendacje dotyczące polskiej procedury ws. wyłonienia kandydatów lub kandy-
datek na urząd sędziego ETPCz. 

W dniu 19 maja 2020 roku Prezydium NRA podjęło uchwałę dotyczącą wznawiania działa-
nia sądów i innych instytucji wymiaru sprawiedliwości – uchwała została rozesłana do wszyst-
kich sądów powszechnych i administracyjnych.

UCHWAŁA NR 158/2020
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 19 maja 2020 r. 

W dniu 14 maja 2020 Parlament uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie 
działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Przyjęte przepisy m.in. wznawiają, w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy, bieg ter-
minów procesowych we wszystkich postępowaniach toczących się na podstawie ustawy, w tym 
przywracają bieg terminów sądowych. Jednocześnie ustawa wprowadza szczególne regulacje 
określające nowe zasady odbywania rozpraw i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Wznowienie terminów procesowych, wiąże się z koniecznością zapewnienia właściwej or-
ganizacji pracy sądów. Dlatego Prezydium NRA zwraca się z apelem do prezesów sądów 
powszechnych oraz prezesów sądów administracyjnych o zapewnienie takiej organizacji pracy 
podległych im jednostek, by realizując postulat przywrócenia działalności orzeczniczej sądów, 
zagwarantować pełnomocnikom procesowym możliwość bezpiecznego wykonywania obowiąz-
ków zawodowych w pełnym zakresie.C
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Konieczne jest nie tylko niezwłoczne przystąpienie do ciągłej pracy sądów, do wyznaczania 
terminów rozpraw, ale również zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej interesantów, 
w tym czytelni sądowych, gdyż dostęp do akt postępowań stanowi istotny element gwarancji 
prawa do sądu.

Prezydium NRA z niepokojem przyjmuje jednak ogólne zalecenia sanitarne, w których m.in. 
zgłoszono postulat zmianowego i rotacyjnego systemu pracy sądów. Nie można zapominać, że 
organizacja pracy sądów dotyczy nie tylko sędziów i pracowników sądów, ale również strony 
i ich pełnomocników. Praca sądów winna być zorganizowana w taki sposób by uwzględniała 
uzasadnione interesy pełnomocników procesowych, w tym prawo do odpoczynku.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej uznaje przy tym regulacje ustawowe za niewystar-
czające. Przepisy nie gwarantują ochrony interesów obywateli – uczestników postępowań 
sądowych lub ich pełnomocników dotkniętych skutkami COVID-19. Brakuje regulacji gwa-
rantujących osobom zakażonym wirusem SARS-CoV-2, poddanym kwarantannie czy chorym 
na COVID-19 właściwej ochrony procesowej.

Sekretarz
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Rafał Dębowski)
Adw. Rafał Dębowski

W maju 2020 roku Prezes NRA skierował pisma do Komendanta Głównego Policji oraz do 
Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z działaniami podjętymi wobec osób protestu-
jących na ulicach. Prezydium NRA podjęło uchwałę w tej sprawie.

UCHWAŁA NR 159/2020
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 28 maja 2020 r. 

Podejmowane przez władze publiczne działania związane z wyborem I Prezesa Sądu Najwyż-
szego, organizacją tzw. wyborów korespondencyjnych, ingerencjami cenzorskimi w działalność 
Polskiego Radia, działania władzy publicznej w sferze gospodarczej wywołały spontaniczne 
protesty obywateli w wielu polskich miastach.

Wobec uczestników tych protestów podejmowane były bezwzględne działania o charakterze 
przymusu państwowego. W szczególności Policja użyła środków przymusu bezpośredniego. 
Dane wielu osób protestujących zostały przekazane do organów administracji – inspektorów 
sanitarnych, choć osoby protestujące zachowywały odległości między sobą nakazywane przez 
normy epidemiologiczne.

Wykorzystując przepisy tzw. ustaw epidemiologicznych i rozporządzeń Rady Ministrów, 
wydano – bez udziału zainteresowanych – decyzje wymierzające drakońskie pieniężne kary 
administracyjne, z obowiązkiem ich natychmiastowej zapłaty.

Działania Policji i organów administracyjnych – inspektorów sanitarnych wymierzających 
kary administracyjne, naruszają konstytucyjnie gwarantowane prawo każdego do wyraża-
nia swoich poglądów i rozpowszechniania informacji. Wymierzanie kar administracyjnych 
bez zapewnienia udziału stronom w postępowaniu i bez umożliwienia składania oświadczeń 
i wniosków dowodowych narusza podstawowe zasady postępowania administracyjnego. Or-
gany dopuszczające się takich uchybień działają wbrew obowiązkowi pogłębiania zaufania 
obywateli do Państwa i stanowionego przez nie prawa. C
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Wysokie kary pieniężne z obowiązkiem ich natychmiastowej zapłaty świadczą o politycznym 
wymiarze tych kar, a ponadto świadczą o niezrozumieniu sytuacji osób, na które kary te zostały 
nałożone.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zwraca się do:
–  Komendanta Głównego Policji, aby w sytuacjach podobnych protestów podjął czynności 

gwarantujące, że działania Policji nie będą naruszać wolności obywatelskich;
–  Głównego Inspektora Sanitarnego, aby spowodował w trybie nadzoru nad działalnością 

podległych mu inspektorów sanitarnych uchylenie drakońskich kar pieniężnych lub co 
najmniej uchylenie obowiązku ich natychmiastowej zapłaty. 

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Prezydium NRA podjęło również decyzję o realizacji projektu szkoleń dla adwokatów online 
w ramach cyklu „Adwokacka Akademia Przedsiębiorczości”, którego celem jest przekazanie 
kompleksowej wiedzy i wsparcia w dążeniu do rozwoju kompetencji, mających wpływ na 
rozwój kancelarii oraz w efekcie osiągnięcie stabilnej pozycji zawodowej. Nad realizacją 
projektu czuwają adw. Anisa Gnacikowska i adw. Małgorzata Krzyżowska.

Prezydium NRA zaangażowało się również w prace legislacyjne nad rządowym projektem 
ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie 
płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw, w którym ujęto również istotne zmiany w Kodeksie postępowania karnego. 
Prezydium NRA podjęło uchwałę na etapie prac nad ustawą w Sejmie RP.

UCHWAŁA NR 160/2020
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 2 czerwca 2020 r. 

Prawo do obrony jest konstytucyjnie gwarantowanym podstawowym prawem każdego czło-
wieka. Szczególnie istotnym w sprawach, w których sąd decyduje o pozbawieniu obywatela 
wolności, stosując tymczasowy areszt.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej stanowczo sprzeciwia się wszelkim rozwiązaniom 
legislacyjnym, które w jakikolwiek sposób naruszają to prawo. Takie przepisy zawiera aktual-
nie procedowany w Sejmie rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza 4.0), w którym 
przewiduje się, że obrońca może zostać pozbawiony możliwości bezpośredniego, osobistego 
kontaktu z osobą, wobec której rozpoznawany jest wniosek o zastosowanie aresztu. Naruszają 
prawo do obrony wszelkie regulacje, które przewidują, że obrońca może kontaktować się ze 
swoim klientem jedynie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej za niedopuszczalny uznaje przy tym sposób uza-
sadniania proponowanych rozwiązań prawnych przez przedstawicieli Ministerstwa Sprawie-
dliwości podczas prac Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP.

Dlatego Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w pełni popiera stanowisko prezentowane 
przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej podczas dotychczasowych prac legislacyjnych C
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i upoważnia Go do podejmowania dalszych działań mających na celu ochronę podstawowych 
zasad procesu karnego, które powinny obowiązywać w każdym demokratycznym państwie pra-
wa. Stan epidemii w żadnej mierze nie uzasadnia wprowadzania na stałe regulacji prawnych, 
które pozbawiają obywateli prawa do obrony.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

To stanowisko poparła NRA, podejmując uchwałę 6 czerwca 2020 roku. Prezes NRA pre-
zentował stanowisko adwokatury w czasie prac prowadzonych przez sejmowe i senackie komi-
sje. Dzięki staraniom NRA Senat przyjął poprawki do ustawy, które zostały jednak odrzucone 
przez Sejm, a ustawa została uchwalona w wersji zaproponowanej przez rząd.

W przyjętym 18 czerwca 2020 roku stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 
wyraziło stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi kwestionujących człowieczeństwo osób 
LGBT i przysługujące im podstawowe prawa człowieka: „Prezentowane w debacie publicznej 
pogardliwe wypowiedzi na temat osób o orientacji innej niż heteroseksualna naruszają wypra-
cowywane standardy państwa obywatelskiego. Kandydaci ubiegający się o najwyższą godność 
w Państwie są w sposób szczególny zobowiązani do wstrzemięźliwości i unikania wypowiedzi 
naruszających demokratyczne wartości i zasady, na których zbudowana jest Rzeczpospolita 
Polska”. Stanowisko było wyrazem sprzeciwu wobec stosowania w kampanii wyborczej re-
toryki lekceważącej i dyskredytującej jakiekolwiek mniejszości.

W lipcu 2020 roku prace Prezydium NRA w głównej mierze dotyczyły spraw związanych 
z możliwością organizacji Zgromadzeń Izb Adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury. 
Członkowie Prezydium NRA omawiali z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości spra-
wę ewentualnych zmian legislacyjnych w Prawie o adwokaturze, które regulowałyby sytuację 
w czasie epidemii. Temat organizacji Zgromadzeń i Zjazdu był również przedmiotem nadzwy-
czajnego posiedzenia plenarnego zwołanego przez Prezydium NRA w dniu 29 lipca 2020 roku.

Na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2020 roku Prezydium NRA zajęło stanowisko, stanowczo 
sprzeciwiając się działaniom zmierzającym do wypowiedzenia przez Polskę Konwencji Rady Eu-
ropy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencji 
stambulskiej). W stanowisku Prezydium NRA przypomniało, że „jednym z celów Konwencji jest 
stworzenie szeroko zakrojonego planu ramowego działań na rzecz ochrony i wsparcia wszystkich 
ofiar przemocy domowej. W Polsce (…) ofiary przemocy nie mogą liczyć na kompleksowe i sko-
ordynowane wsparcie i specjalistyczną opiekę ze strony państwa. (…) Konwencja stambulska 
stanowi konieczny punkt odniesienia w procesie tworzenia zharmonizowanej i zintegrowanej 
polityki zapobiegania przemocy, ochrony ofiar i karania sprawców (…). Wypowiedzenie Kon-
wencji byłoby krokiem w złym kierunku w zakresie systemowej ochrony osób przed przemocą, 
który negatywnie wpłynąłby na stan przestrzegania praw człowieka w Polsce”. 

W sierpniu 2020 roku Prezes NRA wystosował pismo do Ministra Sprawiedliwości w sprawie 
dostępu osoby zatrzymanej do adwokata i konieczności zapewnienia tej możliwości przez organ 
procesowy, również w świetle przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/1919 z dnia 26 października 2016 roku. Wystąpienie miało związek z protestami społecz-
nymi i dokonanymi w ich trakcie zatrzymaniami. W odpowiedzi na to pismo MS stwierdziło, 
że prawo polskie odpowiada wymogom ww. dyrektywy i poinformowało, że nie przewiduje 
obecnie podjęcia prac legislacyjnych w zakresie nowelizacji art. 87 KPK w celu zapewnienia C
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obowiązkowej obecności pełnomocnika w czynnościach postępowania przygotowawczego, 
ani też zmiany art. 301 KPK w celu zapewnienia obecności obrońcy podczas przesłuchania. 

W dniu 18 sierpnia 2020 roku odbyło się wyjątkowe posiedzenie Prezydium NRA, w któ-
rym wzięła udział większość dziekanów ORA oraz część Członków NRA. Tematem dyskusji 
był problem organizacji Zgromadzeń izbowym w związku z sytuacją epidemiczną. Podjęte 
na posiedzeniu ustalenia były podstawą do przygotowania rekomendacji dla całej NRA na 
posiedzenie plenarne, które odbyło się 27 sierpnia 2020 roku.

W dniu 1 września 2020 roku Prezydium NRA uczciło pamięć zmarłego adw. Andrzeja Bą-
kowskiego, byłego Rzecznika Dyscyplinarnego NRA i Członka Prezydium NRA, podejmując 
uchwałę o treści: „Adwokat Andrzej Bąkowski dobrze zasłużył się Adwokaturze Polskiej”.

Prace Prezydium NRA na jesieni 2020 roku skupiły się na problemie organizacji i przepro-
wadzenia Zgromadzeń izbowych. Z uwagi na brak woli współpracy po stronie Ministerstwa 
Sprawiedliwości i utrudnione kontakty z resortem, Prezydium NRA wystąpiło o zmianę Roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Prezydium NRA 
powołało również zespół do opracowania projektu regulaminu odbywania Zgromadzeń Izb Ad-
wokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w czasie epidemii, którego zadaniem było przygo-
towanie projektu regulacji w oczekiwaniu na obiecane przez MS zmiany legislacyjne, mające 
dać NRA ustawowe kompetencje do uchwalenia takiego regulaminu. Wypracowany przez zespół 
projekt został przedstawiony Członkom NRA, aby mogli zdecydować o dalszych działaniach, 
w tym o ewentualnym zwołaniu zdalnego nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Prezydium NRA wystąpiło również do Ministerstwa Finansów o zmianę przepisów dotyczą-
cych zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez Izby Adwokackie. W realizacji 
zgłoszonych postulatów rozporządzenie zostało zmienione, a termin przedłużony. Podjęto 
również działania mające na celu rozszerzenie zakresu ubezpieczenia adwokatów w zakresie 
tzw. ryzyk cybernetycznych. Jedną z uchwał Prezydium NRA podjętych w tym czasie była 
uchwała nr 168/2020, zgodnie z którą: „Legitymacje [adwokackie] wydane na podstawie 
uchwały nr 75/2010 Prezydium NRA z 5 października 2010 roku w dotychczasowym wzorze 
zachowują ważność na czas nieoznaczony”. Prezydium NRA zajęło również stanowisko, ne-
gatywnie oceniając zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne oraz niektórych innych ustaw. W uchwale nr 169/2020 z 8 października 2020 roku kry-
tycznie odniesiono się do zróżnicowania stawek ryczałtu dla przychodów ewidencjonowanych 
od przychodów osiąganych w zakresie wykonywania wolnych zawodów oraz przychodów ze 
świadczenia usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego, innych niż 
świadczonych w ramach wolnych zawodów.

W związku z zatrzymaniem przez CBA adw. Romana Giertycha Prezydium NRA podjęło 
uchwałę, w której wyraziło stanowczy sprzeciw wobec sposobu działania organów dochodze-
niowo-śledczych. W wydanym oświadczeniu wskazano także, że w tym przypadku „doszło do 
szeregu zdarzeń godzących w gwarancje prawidłowego wykonywania zawodu adwokata. Or-
gana samorządu adwokackiego stoją na straży niezależności adwokatury i ochrony tajemnicy 
adwokackiej. Są to gwarancje konieczne dla zapewnienia możliwości obrony praw i wolności 
społeczeństwa. Każde zatrzymanie adwokata i przeszukanie kancelarii jest objęte szczególną 
uwagą organów samorządu adwokackiego, bo może stanowić sposób represji wobec adwo-
kata za jego działalność zawodową. Adwokat, co wynika z istoty tego zawodu, jest w stałym C
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sporze z Państwem, stając po stronie obywatela. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 
jednocześnie zwraca szczególną uwagę na ochronę prawną obrońców przy wykonywaniu 
czynności w kontekście gróźb kierowanych pod adresem obrońcy mec. Romana Giertycha – 
adwokata Jakuba Wende. W tym miejscu jeszcze raz trzeba wyraźnie podkreślić, że kierowanie 
gróźb karalnych oraz próby zastraszenia, mające na celu powstrzymanie adwokata od podjęcia 
czynności obrończych, muszą się spotkać ze stanowczą reakcją organów ścigania”. Zgodnie 
z decyzją Prezydium NRA podjęto prace celem przygotowania poradnika dla adwokatów dot. 
zachowania w sytuacji przeszukania kancelarii. 

W związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku 
(sygn. akt K 1/20) dotyczącym prawa aborcyjnego Prezydium NRA w uchwale nr 172/2020 
z 26 października 2020 roku sprzeciwiło się wszelkim działaniom odbierającym polskim 
kobietom konstytucyjnie gwarantowane prawo do godności, do prywatności i decydowania 
o swoim życiu osobistym oraz naruszającym konstytucyjny zakaz nieludzkiego i poniżającego 
traktowania. W uchwale wskazano, że „tak ważne sprawy, budzące wielkie emocje i spory 
światopoglądowe, nie mogą być rozstrzygane wyłącznie w kategoriach prawnych poprzez 
próbę wykładni zapisów konstytucji”.

Na początku grudnia 2020 roku Prezydium NRA wystąpiło do Ministerstwa Sprawiedliwości 
z inicjatywą zmiany art. 76b ust. 5 ustawy – Prawo o adwokaturze o treści: „Obowiązek pokry-
cia kosztów szkolenia aplikanta ze środków własnych okręgowej rady adwokackiej powstaje 
wyłącznie w sytuacji, gdy środki pochodzące z opłat aplikantów w roku budżetowym, o któ-
rych mowa w ust. 1 są niewystarczające na pokrycie kosztów szkolenia zgodnie z przyjętym 
programem szkolenia”. Izby Adwokackie informowały Prezydium NRA o licznych prośbach 
aplikantów adwokackich dotyczących zwolnienia częściowego lub całkowitego z opłaty za 
szkolenie, uzasadnianych pogorszeniem się sytuacji materialnej w związku ze stanem epidemii. 
Gdyby decyzje o przyznaniu ulgi nie powodowały automatycznej konieczności uzupełnienia 
środków funduszu szkolenia z funduszy własnych Izby, to ulgi takie mogłyby być częściej 
przyznawane – bez potrzeby zasilania funduszu w sytuacji, gdy pozostaje na nim wystarczająca 
ilość środków do realizacji przyjętego programu szkolenia i zagwarantowania aplikantom 
pozyskania odpowiedniej wiedzy.

Kalendarium innych wydarzeń publicznych i samorządowych

2020

9 stycznia – jubileusz Sędziego prof. Marka Safjana w Warszawie (adw. prof. P. Kardas).
17 stycznia – spotkanie noworoczne Adwokatury.
24 stycznia – Krajowy Zjazd Aptekarzy (NRA reprezentował adw. R. Dębowski).
6 marca – II Częstochowska Konferencja Prawnicza pt. „Prawo do sądu prawem człowieka 

i obywatela” (adw. M. Pietrzak).
6 marca – debata „Kobiety w zawodach prawniczych” w Kinotece w Warszawie.
10 marca – Gala Konkursu Adwokatka Roku 2019 – laureatką została adw. Krystyna Burska 

z Izby wrocławskiej.
24 czerwca – uroczystość wręczenia nagrody w konkursie Prawnik Pro Bono – laureatem 

został adw. Paweł Matyja z Izby katowickiej.
7 września – uroczystości pogrzebowe adw. Andrzeja Bąkowskiego, b. Rzecznika Dyscy-

plinarnego NRA.C
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1.3. KALENDARIUM WYJAZDÓW I KONTAKTÓW 
ZAGRANICZNYCH

Rok 2017

13 marca – posiedzenie Komisji CCBE – Stała Delegacja przy Trybunale w Strasburgu 
w Brukseli (adw. Justyna Metelska i adw. Łukasz Lasek, członkowie Komisji Praw Człowieka).

30 marca–2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Arbitrażowy organizowany przez IBA 
(20th Annual IBA International Arbitration Day), który odbył się w Mediolanie (adw. Maciej 
Łaszczuk).

28 kwietnia – posiedzenie Komisji CCBE ds. IT w Brukseli (adw. Bartłomiej Trętowski).
15–18 maja – Innowacyjne Forum Usług Prawniczych w Pradze (adw. Ewa Stawicka).
27 maja – posiedzenie Rady IBA (IBA Council Meeting) w Belfaście oraz towarzyszące 

temu spotkaniu posiedzenie Komisji IBA ds. Stowarzyszeń Prawniczych i Komitetu IBA ds. 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości i pomocy prawnej (adw. Tomasz Wardyński). Omawia-
no kwestie dotyczące: roli prawników w transakcjach transgranicznych, projektu IBA dot. 
niezależności zawodów prawniczych oraz zwalczaniu korupcji w środowisku prawniczym, 
cyberbezpieczeństwie i rządach prawa.

8–11 czerwca – Zgromadzenie Słowackiej Rady Adwokackiej w Bratysławie (adw. Andrzej 
Siemiński).

21–23 września – 7. Krajowy Zjazd Adwokatury Czeskiej w Pradze (adw. Ewa Stawicka).
30 września–4 października – otwarcie Roku Prawniczego w Londynie organizowane 

przez Law Society of England and Wales (adw. prof. Piotr Kardas).
1–2 października – Konferencja Prezesów Adwokatur Europy Środkowej i Wschodniej 

w Budapeszcie (adw. Sławomir Ciemny).
12 października – posiedzenie Rady IBA (IBA Council Meeting) w Sydney (adw. Tomasz 

Wardyński). Prezes IBA poinformował, że Prezesi NRA i KRRP w lipcu 2017 roku zwrócili 
się do Prezesa IBA w związku z proponowaną nowelizacją ustawy o KRS, SN i o ustroju 
sądów powszechnych. W związku z tym Prezes IBA Martin Solc skierował do Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy list, wyrażając niepokój w związku z ograniczeniem niezależności sądownictwa 
i rządów prawa w Polsce.

18–21 października – w Bordeaux odbył się Konwent Prawniczy połączony z obchodami 
25. rocznicy Adwokatury Francuskiej (adw. Sławomir Ciemny).

25 października – delegacja Komisji Weneckiej spotkała się z przedstawicielami NRA 
– adw. prof. Piotrem Kardasem, adw. Mikołajem Pietrzakiem, adw. Małgorzatą Mączką-Pa-
cholak. Rozmowy dotyczyły ustawy o prokuraturze, w tym w szczególności niezależności tej 
instytucji oraz apolityczności prokuratorów.

2–4 listopada – doroczna Konferencja Europejskich Zawodów Prawniczych w Berlinie 
organizowana przez Radę Niemiecką w Berlinie (adw. Ziemisław Gintowt).

8–11 listopada – 50. Kongres FBE w Londynie pt. „Prawnicy i zmiany klimatyczne”, 
zorganizowany przez Federację Adwokatur Europejskich (adw. prof. Piotr Kardas).

16–18 listopada – konferencja organizowana przez Ukraińską Narodową Radę Adwokacką 
(UNBA) pt. „UNBA – 5 lat sukcesu” (adw. Jarosław Szczepaniak).

30 listopada – 3 grudnia – otwarcie Roku Prawniczego w Paryżu organizowane przez Radę 
Paryską (adw. Sławomir Ciemny).C
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Rok 2018

8 lutego – posiedzenie Komitetu Sterującego CCBE w Wiedniu (adw. prof. Piotr Kardas).
8–10 lutego – 46. Konferencja Prezesów Europejskich Adwokatur i Stowarzyszeń Prawni-

czych w Wiedniu, organizowana przez Radę Austriacką (adw. Jacek Trela i adw. prof. Piotr 
Kardas). Adw. Jacek Trela zabrał na konferencji głos, prezentując stan przestrzegania praw 
i wolności obywatelskich w Polsce.

22–23 marca – posiedzenie Komitetu Sterującego CCBE w Wilnie połączone z konferencją 
pt. „Legal Professional Privilege: Challenges in Modern Society” współorganizowaną przez 
Adwokaturę Litewską, American Bar Association (ABA) i CCBE (adw. prof. Piotr Kardas). 
Podczas posiedzenia CCBE poruszono kwestie związane z naruszaniem tajemnicy adwokac-
kiej, zasadami wynagradzania na zasadzie success fee, retencją danych, zastosowaniem no-
wych technologii przez prawników oraz projektem konwencji o zawodzie prawnika. CCBE 
monitoruje sytuację związaną ze zmianami w wymiarze sprawiedliwości w Polsce.

22–23 marca – Dni Adwokatury Chorwackiej w Zagrzebiu (adw. Sławomir Ciemny).
20–23 marca – reprezentacja NRA w składzie: adw. Dominika Stępińska-Duch, adw. Ju-

styna Metelska i adw. Artur Pietryka uczestniczyła w wizycie studyjnej zorganizowanej przez 
Komisję Europejską w Brukseli i Luksemburgu. Tematem wizyty była kwestia praworządności 
w Polsce (dziewięcioosobowa delegacja adwokatów, radców prawnych i sędziów odbyła spo-
tkanie z Fransem Timmermansem i europosłami, prezentując sytuację w Polsce).

19–21 kwietnia – Spotkanie Madryckie organizowane przez Radę Adwokacką w Madrycie 
(adw. Sławomir Ciemny).

9–13 kwietnia – Paryski Tydzień Arbitrażu i Europejska Konferencja Międzynarodowej 
Izby Handlowej ICC na temat Międzynarodowego Arbitrażu w Paryżu (adw. Maciej Łaszczuk).

10–11 maja – NRA gościła w Warszawie delegację Niemieckiej Federalnej Izby Adwokac-
kiej w składzie: dr Ulrich Wessels, prezes Niemieckiej Federalnej Izby Adwokackiej, dr Vero-
nika Horrer, dyrektor zarządzająca i adw. Khalil Hassanain. Rozmowy dotyczyły inicjatyw 
i działań, które mogłyby być wspólnie podjęte przez NRA i samorząd niemiecki.

17–18 maja – Sesja Plenarna CCBE oraz Innowacyjne Forum Usług Prawniczych, które 
odbyły się w Pradze (adw. prof. Piotr Kardas). CCBE pracuje nad rozstrzygnięciem dot. zasad 
wynagradzania prawników, ochroną tajemnicy zawodowej oraz nad europejską konwencją 
o zawodzie prawnika; została także powołana specjalna komisja, która analizuje projekt pod 
kątem działalności wolnych zawodów. Jedną z propozycji jest wprowadzenie do konwencji 
zapisu dotyczącego obligatoryjnej przynależności do samorządu zawodu zaufania publicznego. 
W dniu 18 maja 2018 roku CCBE i FBE wydały wspólne oświadczenie w sprawie zagrożenia 
praworządności i niezależności sądownictwa w Polsce.

26 maja – posiedzenie Rady IBA (IBA Council Meeting) w Oslo (adw. Tomasz Wardyń-
ski). Prezes IBA poinformował, że w grudniu 2017 roku IBA otrzymała stanowisko polskiej 
adwokatury dot. uchwalenia przez polski parlament ustaw o KRS i SN, które wpływają na 
sądownictwo w Polsce. Prezes IBA w grudniu 2017 roku (pismo z dnia 18.12.2017 r.) skierował 
list do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym wyraził obawy IBA. Omawiano także m.in. 
kwestie cyberbezpieczeństwa, przyszłości świadczenia usług prawnych i technologicznych 
aspektów prowadzenia firmy prawniczej.

28 maja – przedstawiciele NRA spotkali się z Hilarie Bass, prezydent American Bar Assio-
ciation (ABA) i Heather Goldsmith, adwokat koordynującą działania ABA w Polsce. Polską 
Adwokaturę reprezentowali adw. Jacek Trela, adw. prof. Piotr Kardas, adw. Mikołaj Pietrzak C
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i adw. Sławomir Ciemny. Rozmowy dotyczyły ochrony praw człowieka i stanu prawa w Polsce 
oraz zmiany ustaw dot. wymiaru sprawiedliwości. Prezydent ABA wyraziła uznanie wobec 
działań adwokatury podejmowanych na rzecz utrzymania zasad praworządności w Polsce.

25 czerwca – adw. prof. Piotr Kardas wziął udział w spotkaniu z Lindą Klein, b. prezydent 
American Bar Association.

29 czerwca – posiedzenie Komitetu Sterującego CCBE w Brukseli (adw. prof. Piotr Kardas).
14 września – posiedzenie Komitetu Sterującego CCBE w Brukseli (adw. prof. Piotr Kar-

das). Rozmawiano m.in. o sytuacji w Polsce i o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.
20–23 września – obchody 100-lecia Adwokatury Czeskiej i Słowackiej w Luhacovicach 

(adw. Ewa Stawicka).
21 września – adw. Jacek Trela i adw. Sławomir Ciemny wzięli udział w otwarciu 52. Kon-

gresu FBE (Federacji Adwokatur Europejskich), którego współorganizatorami byli Okręgowa 
Rada Adwokacka w Warszawie i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. Tematem 
przewodnim Kongresu było „Prawo do prywatności w erze cyfrowej”. FBE w dniu 22 września 
2018 roku przyjęła rezolucję w sprawie sytuacji sędziów i prawników w Polsce, wyrażając 
zaniepokojenie postępującym spadkiem niezależności sędziów, prokuratorów, prawników 
i administracji wymiaru sprawiedliwości, spowodowanym szeroko rozumianą interwencją 
rządu w powoływanie i odwoływanie sędziów, brakiem poszanowania decyzji sądów oraz in-
gerencją w działania prokuratury. Wyrażono również zaniepokojenie co do zmian wprowadza-
nych w polskim Sądzie Najwyższym oraz postępowaniami dyscyplinarnymi i wyjaśniającymi 
wszczętymi przeciwko poszczególnym sędziom.

30 września–1 października – otwarcie Roku Prawniczego w Londynie organizowane 
przez Law Society of England and Wales (adw. prof. Piotr Kardas).

11 października – posiedzenie Rady IBA (IBA Council Meeting) w Rzymie (adw. Tomasz 
Wardyński). Omawiano kwestie rządów prawa, przegłosowano zmiany w Konstytucji IBA 
i zasadach etyki dla przedstawicieli zawodów prawniczych.

19 października – posiedzenie Komitetu Sterującego CCBE w Brukseli (adw. prof. Piotr 
Kardas).

30 października–3 listopada – doroczny Kongres UIA, który odbył się w Porto (adw. 
Maciej Łaszczuk).

1–2 listopada – Konferencja Prezesów Adwokatur Europy Środkowej i Wschodniej w Ber-
linie (adw. prof. Piotr Kardas).

9 listopada – doroczna Konferencja Europejskich Zawodów Prawniczych w Berlinie orga-
nizowana przez Radę Niemiecką w Berlinie (adw. Ziemisław Gintowt).

24 listopada – posiedzenie Komitetu Prawa Karnego CCBE w Warszawie (współorgani-
zowane przez NRA i KIRP).

29–30 listopada – posiedzenie Sesji Plenarnej CCBE połączone z konferencją CCBE 
pt. „Artificial Intelligence – Human Justice” w Lille we Francji (adw. prof. Piotr Kardas). 
Podczas Sesji Plenarnej CCBE adw. Mikołaj Pietrzak został uhonorowany Nagrodą Praw 
Człowieka CCBE, m.in. za działania na rzecz praw człowieka i obrony praworządności. Na 
posiedzeniu CCBE w Lille dyskutowano o zagrożeniach dla rządów prawa, szczególnie w kon-
tekście sytuacji w Polsce i na Węgrzech. Powołano sprawozdawców krajowych – w Polsce 
funkcję tę powierzono adw. Dominice Stępińskiej-Duch. 

4 grudnia – w Berlinie odbyło się spotkanie o charakterze okrągłego, polsko-niemieckiego 
stołu. NRA reprezentowali adw. Jacek Trela, adw. prof. Piotr Kardas i adw. Sławomir Ciemny. 
Ze strony gospodarzy do okrągłego stołu usiedli dr Ulrich Wessels, dr Frank Engelmann, prezes C
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Rady Adwokackiej w Brandenburgu, przedstawiciele Komisji Praw Człowieka Federalnej 
Izby i Stowarzyszenia Obrońców Karnych w Berlinie. Podczas spotkania omawiano m.in. 
sytuację wokół Sądu Najwyższego i jego sędziów po zmianach ustawowych, sprawę pytań 
prejudycjalnych NSA skierowanych do TSUE oraz kwestie związane z ochroną tajemnicy 
zawodowej. Poruszono kwestie możliwych form współpracy obu samorządów, ze szczególnym 
uwzględnieniem praktyk zawodowych, staży i konferencji. 

Rok 2019

28 lutego – posiedzenie Komitetu Sterującego CCBE w Wiedniu (adw. prof. Piotr Kardas). 
Omawiano prace nad europejską konwencją o zawodzie prawnika. W konwencji wskazuje się 
na niezależność adwokata jako osoby wykonującej szczególny zawód, jak również na nieza-
leżność samorządu, która jest istotna dla zachowania rządów prawa. Omówiono działalności 
Europejskiej Fundacji Prawników i możliwości podjęcia współpracy z tą instytucją przy szko-
leniach dla adwokatów i aplikantów. CCBE analizuje problem ochrony tajemnicy zawodowej, 
szczególnie w kontekście jej ujawnienia na żądanie organów państwa lub jako obowiązku ze 
strony samego adwokata. Omawiano również sprawę z Sądu Rejonowego w Pruszkowie jako 
przykład nieracjonalnych działań organów władzy publicznej ingerującej w wykonywanie 
zawodu adwokata.

28 lutego–2 marca – 47. Konferencja Prezesów Europejskich Adwokatur i Stowarzyszeń 
Prawniczych w Wiedniu organizowana przez Radę Austriacką (adw. Jacek Trela i adw. prof. 
Piotr Kardas). Prezes adwokatury austriackiej dr Rupert Wolff przypominał o znaczeniu Pola-
ków i polskiej adwokatury dla wydarzeń lat 80. i 90. XX w. W kolejnych wystąpieniach, które 
miały miejsce podczas konferencji mówiono o sytuacji w Polsce i na Węgrzech, wskazując na 
zagrożenia dla rządów prawa.

14 marca – posiedzenie Komisji CCBE – Stała Delegacja przy Trybunale w Strasburgu, 
które odbyło się w Brukseli (adw. Maria Radziejowska z Komisji Praw Człowieka).

29 marca – posiedzenie Komitetu Sterującego CCBE w Rzymie (adw. prof. Piotr Kardas). 
Analizowano kwestie dot. zasad wynagradzania prawników i niezależności samorządów.

1–5 kwietnia – Paryski Tydzień Arbitrażu i Europejska Konferencja Międzynarodowej Izby 
Handlowej ICC na temat Międzynarodowego Arbitrażu w Paryżu (adw. Maciej Łaszczuk).

4–5 kwietnia – 4. Międzynarodowe Forum Prawników w Berlinie. Na konferencji oma-
wiano problem tajemnicy adwokackiej w kontekście bezpieczeństwa wykonywania zawodu 
i zagrożeń wynikających z regulacji prawnych UE. Konferencję zorganizowała Niemiecka 
Federalna Izba Adwokacka, prelegentem na konferencji był adw. prof. Piotr Kardas.

16 kwietnia – konferencja nt. dyrektywy DAC 6 organizowana przez Adwokaturę Czeską 
w Pradze. Podczas konferencji poruszono temat ujawniania tajemnicy w kontekście schematów 
podatkowych; adw. prof. Piotr Kardas był prelegentem.

17 maja – posiedzenie Sesji Plenarnej CCBE w Porto (adw. prof. Piotr Kardas). Porusza-
no kwestię raportu Komisji Europejskiej na temat skutków deregulacji w zakresie zawodów 
prawniczych. CCBE przygotowała odpowiedź na raport, wskazując na wadliwą metodologię 
użytej formuły badania, a także wskazując, jakie są negatywne skutki deregulacji i jaką rolę 
odgrywają samorządy zawodów zaufania publicznego.

25 maja – posiedzenie Rady IBA (IBA Council Meeting) w Budapeszcie oraz towarzyszące 
spotkanie Bar Leaders’ Forum Meeting (adw. Tomasz Wardyński). Poinformowano, że IBA 
w ostatnich miesiącach mierzy się z wzmożoną liczbą cyberataków. Omówiono implementację C
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podjętych decyzji w celu usprawnia działalność IBA. W październiku 2018 roku IBA rozpo-
częła kampanię Look After The Rule Of Law, And It Will Look After You dotyczącą znaczenia 
rządów prawa. Ma ona na celu zwiększanie świadomości obywateli państw europejskich w za-
kresie wagi niezawisłego systemu sprawiedliwości, wolności słowa i wolności mediów, braku 
korupcji na stanowiskach publicznych czy braku dyskryminacji. W Polsce projekt ten nosić 
ma tytuł „Zadbaj o praworządność – dla własnego dobra”.

28 czerwca – posiedzenie Komitetu Sterującego CCBE w Brukseli (adw. prof. Piotr Kardas).
1–2 lipca – wizyta studyjna grupy jedenastu adwokatów w Berlinie, na zaproszenie Nie-

mieckiej Federalnej Izby Adwokackiej. Polskiej delegacji przewodniczył adw. Mikołaj Pie-
trzak. Spotkanie miało charakter wizyty studyjnej, w czasie której odbyła się konferencja 
poświęcona działalności samorządów zawodowych oraz funkcjonowaniu instytucji demo-
kratycznego państwa w Polsce i Niemczech. Wizyta była efektem wcześniejszych rozmów 
i ustaleń przedstawicieli NRA i Niemieckiej Federalnej Izby Adwokackiej. 

8 lipca – adw. prof. Piotr Kardas spotkał się z Bobem Carlsonem, prezesem American Bar 
Association, a następnie wziął udział w spotkaniu otwartym z prezesem ABA w Okręgowej 
Radzie Adwokackiej w Warszawie. Spotkanie było poświęcone możliwości wsparcia ze stro-
ny amerykańskich prawników dla działań legislacyjnych adwokatury i w obszarze szeroko 
rozumianych wolności i praw obywatelskich.

5 września – spotkanie ze sprawozdawcami Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parla-
mentarnego Rady Europy w Warszawie. Rozmawiano na temat reformy systemu sądownictwa 
i prokuratury, zmianach w zakresie procesu reform w Polsce i reakcji UE, postepowań dyscy-
plinarnych przeciwko sędziom (adw. Mikołaj Pietrzak).

13 września – posiedzenie Komitetu Sterującego CCBE w Kopenhadze (adw. prof. Piotr 
Kardas). Gościem posiedzenia CCBE była unijna komisarz ds. praworządności i ochrony 
konkurencji Margrethe Vestager, która wygłosiła przemówienie nt. bezpieczeństwa i zaufania 
w cyfrowym świecie. Poruszono temat akcji infamującej sędziów, która łączona jest przez 
polskie media z funkcjonariuszami instytucji wymiaru sprawiedliwości. Prezydencja CCBE 
zwróciła się do polskiej delegacji o przedstawienie możliwie szczegółowej informacji w tym 
zakresie, która zostałaby również przekazana komisarzom ds. praworządności. Przedmiotem 
debaty był również system PEGASUS, który pozwala na wszelkie formy inwigilacji. Roz-
mawiano o trwających pracach nad europejską konwencją o zawodzie prawnika. Większość 
delegacji CCBE postuluje, aby znalazło się w niej wskazanie na obligatoryjność przynależności 
do samorządu jako gwarancji niezależności prawników. Na posiedzeniu CCBE przedstawiono 
również analizę dotyczącą implementacji dyrektywy unijnej o informowaniu o schematach 
podatkowych. Poszczególne kraje członkowskie w różny sposób implementują te przepisy, 
a obowiązek notyfikacyjny ma znaczenie dla ochrony tajemnicy adwokackiej. 

12 września – posiedzenie Grupy Roboczej CCBE ds. Inwigilacji oraz posiedzenie Komi-
sji CCBE ds. IT w Kopenhadze (adw. Bartłomiej Trętowski). Poruszono kwestie dotyczące 
systemu PEGASUS – wystąpienie obejmujące aspekty techniczne i prawne tego zagadnienia 
przedstawiał adw. Bartłomiej Trętowski.

26 września – posiedzenie Rady IBA (IBA Council Meeting) w Seulu (adw. Tomasz War-
dyński).

30 września–1 października – otwarcie Roku Prawniczego w Londynie organizowane 
przez Law Society of England and Wales (adw. prof. Piotr Kardas i adw. Anisa Gnacikowska).

2–3 października – Konferencja Prezydentów Adwokatur Europy Środkowej i Wschodniej, 
które odbyło się w Kranjskiej Gorze w Słowenii (adw. prof. Piotr Kardas i adw. Sławomir C
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Ciemny). Poruszano kwestie wynagrodzenia za usługi prawne i wynagrodzenie za funkcje 
pełnione w organach adwokatury.

2–4 października – Dni Prawników Słoweńskich, które odbyły się w Kranjskiej Gorze 
w Słowenii (adw. Sławomir Ciemny).

24–25 października – posiedzenie Komitetu Sterującego CCBE w Lizbonie oraz kon-
ferencja współorganizowana przez CCBE i FBE pt. „Samoregulacja a jakość w zawodzie 
prawniczym” (adw. prof. Piotr Kardas).

1 listopada – doroczna Konferencja Europejskich Zawodów Prawniczych w Berlinie orga-
nizowana przez Radę Niemiecką w Berlinie (adw. Ziemisław Gintowt).

6–10 listopada – doroczny Kongres UIA, który odbył się w Luksembugu (adw. Maciej 
Łaszczuk).

27–29 listopada – posiedzenie Sesji Plenarnej CCBE w Brukseli oraz konferencja CCBE 
pt. „Modernizacja Europejskiego Prawa Spółek” (adw. prof. Piotr Kardas).

28–30 listopada – otwarcie Roku Prawniczego w Paryżu organizowane przez Paryską Izbę 
Adwokacką (adw. Sławomir Ciemny).

29 listopada – posiedzenie Komitetu CCBE ds. IT i Komitetu CCBE ds. nadzoru (inwigi-
lacji) w Brukseli (adw. Bartłomiej Trętowski).

Rok 2020

20 lutego – posiedzenie Komitetu Sterującego CCBE w Wiedniu (adw. prof. Piotr Kardas).
20–22 lutego – 48. Konferencja Prezesów Europejskich Adwokatur i Stowarzyszeń Praw-

niczych w Wiedniu organizowana przez Radę Austriacką (adw. Jacek Trela i adw. prof. Piotr 
Kardas).

27 kwietnia – internetowe posiedzenie Komitetu Sterującego CCBE (adw. prof. Piotr Kardas).
13 maja – adw. prof. Piotr Kardas został wybrany Przewodniczącym Rady Doradczej 

Fundacji Prawników Europejskich (European Lawyers Foundation – ELF).
15 maja – internetowe posiedzenie Komitetu Sterującego CCBE (adw. prof. Piotr Kardas).
26 czerwca – internetowe posiedzenie Komitetu Sterującego CCBE (adw. prof. Piotr Kardas).
17 lipca – internetowe posiedzenie Komitetu Sterującego CCBE (adw. prof. Piotr Kardas).
4 września – internetowe posiedzenie Sesji Plenarnej CCBE (adw. prof. Piotr Kardas). Sesja 

Plenarna CCBE powołała Wiceprezesa NRA adw. prof. Piotra Kardasa w skład Komitetu 
Finansowego CCBE.

22 października – internetowe posiedzenie Komitetu Sterującego CCBE (adw. prof. Piotr 
Kardas).

13 listopada – internetowe nadzwyczajne posiedzenie Komitetu Sterującego CCBE poświę-
cone praworządności (adw. prof. Piotr Kardas).

27 listopada – internetowe posiedzenie Sesji Plenarnej CCBE (adw. prof. Piotr Kardas). 
Podczas Sesji Plenarnej CCBE odbyła się wirtualna ceremonia wręczenia nagrody Praw Czło-
wieka CCBE 2020, przyznanej siedmiu egipskim prawnikom za ich odwagę, determinację 
i zaangażowanie w obronę praw człowieka w Egipcie. Wyjątkowo CCBE przyznała także 
pośmiertną Nagrodę Praw Człowieka tureckiej prawniczce Ebru Timtik.

27 listopada – wideokonferencje z Wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Verą Jouro-
vą i z kluczowymi urzędnikami z Dyrekcji Generalnej KE ds. Sprawiedliwości (DG JUST) 
zajmującymi się kwestią przestrzegania zasady praworządności w Polsce (adw. prof. Piotr 
Kardas, adw. Michał Wawrykiewicz). C
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1.4. SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI SZKOLENIOWYCH 
SEKRETARZY OKRĘGOWYCH RAD ADWOKACKICH

Naczelna Rada Adwokacka, Uchwałą Nr 1/2016 z dnia 3 grudnia 2016 roku, powołała 
adw. Rafała Dębowskiego na Sekretarza NRA, a adw. Anisę Gnacikowską na Zastępcę Se-
kretarza NRA.

W okresie ujętym niniejszym sprawozdaniem odbyły się trzy Konferencje Szkoleniowe 
Sekretarzy Okręgowych Rad Adwokackich: 
• II Konferencja Szkoleniowa Sekretarzy ORA – 20–21 października 2017 r.,
• III Konferencja Szkoleniowa Sekretarzy ORA – 22 listopada 2018 r.,
• IV Konferencja Szkoleniowa Sekretarzy ORA – 14–15 listopada 2019 r.

1. II Konferencja Szkoleniowa Sekretarzy ORA

Podczas II Konferencji Szkoleniowej Sekretarzy ORA w dniach 20–21 października 2017 r. 
omówione zostały zagadnienia dotyczące pracy sekretarzy w Okręgowych Radach Adwokac-
kich, mianowicie:
•  Protokoły: forma protokołu, treść i załączniki; stenogram czy zapis najważniejszych kwestii; 

poświadczenia za zgodność z oryginałem; terminy nadsyłania protokołów ORA.
•  Akta: zawartość akt osobowych; obowiązki związane z archiwizacją akt osobowych; udo-

stępnianie akt osobowych innym organom; archiwizacja innych dokumentów.
•  Uchwały i inne decyzje: forma uchwał – omówienie problemów i rozbieżności; uchwały 

w sprawach osobowych; kworum; uzasadnienia; pouczenia; dekretacja. 
•  Adwokaci: wpisy i skreślenia z listy; opłata za wpis na listę; trwała niezdolność do wyko-

nywania zawodu; zawieszenie w czynnościach zawodowych do czasu uiszczenia zaległości; 
oznaczenie siedziby zawodowej; przeniesienie siedziby zawodowej do innej izby; wykony-
wanie zawodu w różnych formach; prawnicy zagraniczni.

•  Aplikanci adwokaccy: wpisy i skreślenia z listy; niezaliczenie roku szkoleniowego; prze-
niesienie aplikanta do innej izby; status aplikanta po zdanym egzaminie.

•  Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich: systematyka regu-
laminu; wprowadzenie funkcji sekretarzy prawniczych o okręgowych radach adwokackich.

•  Informacja (nie)publiczna: zakres przedmiotowy ustawy; terminy rozpoznania wniosków; 
informacja samorządowa; praktyka sądowa – orzecznictwo; ryzyka i sankcje.

•  Ochrona danych osobowych: obowiązki organów samorządu; sankcje; obowiązki adwokatów.

Omówione zostały również inne zagadnienia zasygnalizowane przez rady adwokackie.

2. III Konferencja Szkoleniowa Sekretarzy ORA

Podczas III Konferencji Szkoleniowej Sekretarzy ORA w dniu 22 listopada 2018 r. omó-
wione zostały zagadnienia dotyczące pracy sekretarzy w Okręgowych Radach Adwokackich, 
mianowicie:
•  Tajemnica adwokacka: analiza praktyki okręgowych rad adwokackich w zakresie rejestracji 

zgłoszeń adwokatów o próbach naruszenia tajemnicy adwokackiej oraz czynności podej-
mowanych przez okręgowe rady adwokackie po zgłoszeniu.C
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•  Prawo o adwokaturze: analiza problemów związanych z wykładnią i stosowaniem przepi-
sów ustawy w bieżącej działalności okręgowych rad adwokackich.

•  Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej: analiza ostatnich zmian w ustawie i praktyki okrę-
gowych rad adwokackich w zakresie jej stosowania.

Omówione zostały również inne wnioski zasygnalizowane przez rady adwokackie.

3. IV Konferencja Szkoleniowa Sekretarzy ORA

Podczas IV Konferencji Szkoleniowej Sekretarzy ORA w dniach 14–15 listopada 2019 r. 
omówione zostały zagadnienia dotyczące pracy sekretarzy w Okręgowych Radach Adwokac-
kich, mianowicie:
• �Omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dostępu do 

informacji publicznej.
• �Omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach osobowych.
• Forma i treść uchwał finansowych Zgromadzeń Izb Adwokackich.
• Forma i treść protokołów z posiedzeń ORA oraz forma uchwał ORA.
• �Właściwość referatu skargowego oraz rzecznika dyscyplinarnego do rozpoznania skarg na 

adwokatów i aplikantów adwokackich.
• Wdrożenie i funkcjonowanie nowego systemu informatycznego SOA.
• �Wdrożenie nowych legitymacji adwokackich połączonych z kwalifikowanym podpisami 

wydawanymi przez ORA (we współpracy z PWPW).
• �Procedury przed Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (tryb zgłaszania infor-

macji organom samorządu).

Adw. Rafał Dębowski
Sekretarz NRA

Adw. Anisa Gnacikowska
Zastępca Sekretarza NRA
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2. UCHWAŁY MERYTORYCZNE  
KRAJOWEGO ZJAZDU ADWOKATURY,  

KTÓRY ODBYŁ SIĘ W KRAKOWIE  
W DNIACH 25–27 LISTOPADA 2016 ROKU

UCHWAŁA NR 15
Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 26 listopada 2016 r.

Fundamentem wykonywania zawodu adwokata jest tajemnica zawodowa, z której adwokata 
– na gruncie ustawy stanowiącej o ustroju samorządu adwokackiego oraz podstawowych zasad 
wykonywania tego zawodu – nie można zwolnić. 

Krajowy Zjazd Adwokatury konsekwentnie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich 
prób zwalniania adwokatów i aplikantów adwokackich z obowiązku zachowania tajemnicy 
zawodowej.

Krajowy Zjazd Adwokatury apeluje do adwokatów i aplikantów adwokackich o informowa-
nie właściwych Okręgowych Rad Adwokackich o każdym zdarzeniu, które mogłoby spowodo-
wać zagrożenie ujawnienia tajemnicy adwokackiej.

Krajowy Zjazd Adwokatury zwraca się do Okręgowych Rad Adwokackich o informowanie 
Naczelnej Rady Adwokackiej o każdej próbie zwolnienia adwokata lub aplikanta adwokackiego 
z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. 

Jednocześnie Krajowy Zjazd Adwokatury zwraca się do Okręgowych Rad Adwokackich 
o podejmowanie bezpośrednich działań mających na celu wsparcie członków Adwokatury, 
w stosunku do których będą podejmowane czynności, które mogłyby stanowić zagrożenie dla 
tajemnicy zawodowej.

Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do każdorazowego 
udzielania wszelkiego możliwego wsparcia Okręgowym Radom Adwokackim w czynnościach 
opisanych powyżej, jak również omawiania bieżącej działalności w tym zakresie podczas każ-
dego plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej.

Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do gromadzenia infor-
macji uzyskiwanych od Okręgowych Rad Adwokackich i corocznego przedstawiania członkom 
samorządu sprawozdania w zakresie odnotowanych zdarzeń, podjętych działań przez organy 
samorządu, jak również przedstawiania tych danych Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 
w ramach corocznego sprawozdania z działalności Adwokatury.

Krajowy Zjazd Adwokatury przypomina, iż tajemnica adwokacka ma charakter gwarancyjny 
przede wszystkim nie dla adwokatów, ale dla ich klientów. Ochrona ta gwarantuje ich pod-C
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stawowe prawa: do rzetelnego procesu oraz do prywatności, chronione nie tylko na gruncie 
Konstytucji RP, ale także na podstawie zobowiązań międzynarodowych.

Krajowy Zjazd Adwokatury podziela stanowisko Komisji Praw Człowieka przy Naczel-
nej Radzie Adwokackiej, iż uchylanie tajemnicy adwokackiej godzi w zaufanie obywateli do 
państwa oraz prowadzi do utraty poczucia bezpieczeństwa, podważając wiarygodność oraz 
legitymację wymiaru sprawiedliwości.
 Przewodniczący Sekretarz
 Krajowego Zjazdu Adwokatury Krajowego Zjazdu Adwokatury
 (Janusz Długopolski) (Anna Barczyk)
 Adwokat Janusz Długopolski Adwokat Anna Barczyk 

UCHWAŁA NR 16
Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 26 listopada 2016 r.

Ład konstytucyjny jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, 
a jego naruszanie zagraża prawom i wolnościom obywatelskim. Równoważenie się i wzajemna 
kontrola władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, w szczególności poszanowanie 
dla prawomocnych orzeczeń sądów i trybunałów, stanowi fundament porządku konstytucyjnego 
Rzeczypospolitej Polskiej. Ograniczanie niezależności władzy sądowniczej, niezawisłości sę-
dziów, w tym sędziów Trybunału Konstytucyjnego, podważa zasady współczesnej demokracji. 

Konstytucja RP nie daje żadnemu organowi władzy ustawodawczej lub wykonawczej prawa 
do ingerowania w proces wydawania oraz publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, 
ani do oceny prawidłowości wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Konieczność prze-
strzegania zasad konstytucyjnych podkreślona została w zaleceniach Europejskiej Komisji na 
Rzecz Demokracji poprzez Prawo (Komisji Weneckiej). 

Permanentny proces zmian ustawowej regulacji zasad działania Trybunału Konstytucyjne-
go pozostaje w sprzeczności z ustrojowymi fundamentami Rzeczypospolitej, godzi w zasady 
tworzenia prawa, jego stabilność, a w konsekwencji skutkuje dysfunkcjonalnością filarów 
demokratycznego państwa prawnego. Sprzeciw budzi także pospieszne stanowienie ukierun-
kowanego na osiągnięcie doraźnych celów politycznych prawa. Wszelkie zmiany legislacyjne 
wymagają konsultacji oraz aktywnego udziału przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, 
a także przestrzegania zasady podziału i równoważenia się władz.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej czerpie swe źródła z godności osoby, z wolności oraz 
z innych wartości demokratycznych, na jakich oparte jest funkcjonowanie państwa jako wspól-
noty wszystkich obywateli. Z norm konstytucyjnych wynikają zasady, dzięki którym jednostka 
chroniona jest przed „demokratyczną dyktaturą” większości. Granice demokracji konstytucyj-
nej wyznacza prawo będące autonomiczną i równorzędną wartością. Wszelkie naruszenia tych 
granic, niezależnie od tego, na jakiej opierają się legitymacji, traktować należy jako zamach 
na podstawowe konstytucyjne wartości. Ich ochrona w każdym wypadku i w każdym czasie jest 
naszą podstawową powinnością, od której nikt – ani Adwokatury jako instytucji, ani żadnego 
z adwokatów – zwolnić nie może.

 Przewodniczący Sekretarz
 Krajowego Zjazdu Adwokatury Krajowego Zjazdu Adwokatury
 (Janusz Długopolski) (Anna Barczyk)
 Adwokat Janusz Długopolski Adwokat Anna Barczyk C
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UCHWAŁA NR 17
Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 26 listopada 2016 r.

Krajowy Zjazd Adwokatury rekomenduje rozważenie przez Naczelną Radę Adwokacką usta-
nowienia Fundacji Adwokatów i Adwokatury Polskiej, której celem będzie współdziałanie 
z organami samorządu adwokackiego w realizacji ustawowych zadań samorządu zawodowego 
Adwokatury.

 Przewodniczący Sekretarz
 Krajowego Zjazdu Adwokatury Krajowego Zjazdu Adwokatury
 (Janusz Długopolski) (Anna Barczyk)
 Adwokat Janusz Długopolski Adwokat Anna Barczyk 

UCHWAŁA NR 18
Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 26 listopada 2016 r.

W obliczu niespotykanej skali pogwałcenia elementarnych praw człowieka wobec ludności 
cywilnej, w tym dzieci, mającego miejsce w wyniku działań wojennych wokół miasta Aleppo, 
Polska Adwokatura – pamiętając los Warszawy w latach 1939–45 poddanej planowemu wy-
niszczeniu (w wyniku którego zginęła znakomita większość Polskiej Adwokatury) i pozbawionej 
wszelkiej pomocy – czuje szczególne prawo i obowiązek wyrażenia sprzeciwu wobec łamania 
praw człowieka w tym konflikcie. Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę 
Adwokacką do wyasygnowania odpowiedniej sumy – w ocenie NRA możliwej do poniesienia 
przez Adwokaturę a niemającej charakteru tylko symbolicznego oraz przeprowadzenia zbiórki 
pieniężnej wśród adwokatów i aplikantów adwokackich celem przekazania środków pienięż-
nych organizacjom humanitarnym niosącym pomoc Aleppo.

 Przewodniczący Sekretarz
 Krajowego Zjazdu Adwokatury Krajowego Zjazdu Adwokatury
 (Janusz Długopolski) (Anna Barczyk)
 Adwokat Janusz Długopolski Adwokat Anna Barczyk 

UCHWAŁA NR 19
Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 26 listopada 2016 r.

dostęp do sądu, system pomocy prawnej gwarantowanej przez Państwo, 
zwrot kosztów pomocy prawnej świadczonej z wyboru

1.  Krajowy Zjazd Adwokatury, w celu ułatwienia poszukiwania ochrony prawnej przesądo-
wej i sądowej w Rzeczypospolitej Polskiej, apeluje do władz Rzeczypospolitej Polskiej 
o rozpoczęcie prac nad gruntowną reformą przepisów o opłatach sądowych poprzez do-
stosowanie ich do poziomu zamożności społeczeństwa w sposób umożliwiający upraw-
nionym realizację swojego prawa do sądu. C
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2. Krajowy Zjazd Adwokatury postuluje gruntowną reformę systemu nieodpłatnej przedsą-
dowej i sądowej pomocy prawnej udzielanej przez adwokatów wyznaczanych z urzędu, 
w którym beneficjent mógłby otrzymać pomoc od momentu zaistnienia problemu prawnego 
do momentu jego rozstrzygnięcia. Krajowy Zjazd Adwokatury podkreśla, że wynagrodzenie 
adwokata jako pełnomocnika czy obrońcy z urzędu musi być adekwatne do nakładu pracy. 

3. Krajowy Zjazd Adwokatury postuluje reformę przepisów o zwrocie stronom postępowania 
kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z wyboru w ten sposób, aby wysokość 
kosztów, których zwrot jest przyznany stronie wygrywającej od strony przegrywającej, 
wynikała z zawartej umowy pomiędzy klientem a stroną wygrywającą i uzależniona była 
od uzasadnionego nakładu pracy pełnomocnika. 

 Przewodniczący Sekretarz
 Krajowego Zjazdu Adwokatury Krajowego Zjazdu Adwokatury
 (Janusz Długopolski) (Anna Barczyk)
 Adwokat Janusz Długopolski Adwokat Anna Barczyk 

UCHWAŁA NR 20
Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 26 listopada 2016 r.

wykonywanie zawodu

1.  Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do podjęcia działań 
zmierzających do: 

 a)  ograniczenia możliwości świadczenia pomocy prawnej przez podmioty nielegitymu-
jące się stosownymi uprawnieniami zawodowymi; 

 b)  zwalczania przejawów nieuczciwej konkurencji na rynku usług prawnych oraz 
 c)  zwiększenia zakresu obligatoryjnego zastępstwa procesowego i obrony oraz wyłącz-

ności na reprezentację adwokatów i radców prawnych w postępowaniach sądowych 
i szeroko rozumianych postępowaniach administracyjnych.

2.  Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do podjęcia działań 
umożliwiających wykonywanie zawodu adwokata w formie adwokackiej spółki kapitałowej.

3.  Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do podjęcia działań, 
które doprowadzą do uelastycznienia form współpracy pomiędzy adwokatami a kance-
lariami i spółkami z udziałem adwokatów oraz uregulowania zasad zatrudniania lub 
współpracy z aplikantami adwokackimi.

4.  Krajowy Zjazd Adwokatury widzi potrzebę uregulowania kwestii prawa do urlopów ad-
wokackich, które byłyby podstawą do zniesienia terminu lub odroczenia rozprawy.

5.  Krajowy Zjazd Adwokatury widzi potrzebę likwidacji wymogów przedstawienia przez 
adwokatów zaświadczenia od lekarza sądowego w przypadku choroby.

6.  Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzega potrzebę przyznania adwokatom uprawnień 
w zakresie dostępu do rejestrów państwowych, w szczególności bazy PESEL, szerokiego 
dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych oraz rejestrów związanych z po-
świadczaniem dziedziczeń i stwierdzeniem nabycia spadku.

7.  Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzega potrzebę uelastycznienia zasad wynagradzania 
adwokatów w zależności od wyniku sprawy oraz wypracowania zasad dotyczących po-
zyskiwania środków zewnętrznych na pokrycie kosztów postępowania.C
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8.  Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzega potrzebę rozszerzenia zakresu dopuszczalnego 
świadczenia usług przez adwokatów.

9.  Krajowy Zjazd Adwokatury rekomenduje rozszerzenie możliwości pełnienia przez adwo-
katów funkcji członka zarządu oraz prokurenta w spółkach prawa handlowego, w tym 
w szczególności w spółkach kapitałowych.

10.  Krajowy Zjazd Adwokatury widzi potrzebę poszerzenia ustawowych uprawnień adwoka-
tów w zakresie sporządzania protokołów organów spółek kapitałowych tam gdzie obecnie 
wymagana jest forma aktu notarialnego oraz o generalną możliwość uwierzytelniania 
podpisów i odpisów dokumentów.

11.  Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzega potrzebę rozważenia utworzenia towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych świadczącego usługi w zakresie ubezpieczenia OC adwokatów, 
rozważając możliwość współpracy z innymi samorządami zawodów zaufania publicznego.

12.  Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzega potrzebę wypracowania modelu zaskarżania orze-
czeń sądowych oraz składania pism procesowych w terminach wydłużanych ze względu na 
stopień skomplikowania lub zawiłość sprawy oraz poszerzenia kręgu podmiotów upraw-
nionych do składania kasacji nadzwyczajnych.

13.  Krajowy Zjazd Adwokatury widzi potrzebę wypracowania i wdrożenia optymalnego 
i przyjaznego adwokatom modelu doskonalenia zawodowego obejmującego również 
wiedzę z zakresu dyscyplin pozaprawnych przydatnych do wykonywania zawodu.

14.  Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do rozwijania alter-
natywnych form doskonalenia zawodowego, w tym szkoleń w formule e-learningu oraz 
rozwijania doskonalenia przez działalność sekcji.

 Przewodniczący Sekretarz
 Krajowego Zjazdu Adwokatury Krajowego Zjazdu Adwokatury
 (Janusz Długopolski) (Anna Barczyk)
 Adwokat Janusz Długopolski Adwokat Anna Barczyk 

UCHWAŁA NR 21
Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 26 listopada 2016 r.

Wizerunek

1.  Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzega potrzebę wypracowania nowej, spójnej i wspólnej 
dla wszystkich Izb Adwokackich koncepcji kreowania w szeroko rozumianej przestrzeni 
publicznej wizerunku i budowy marki Adwokatury i adwokatów, w tym poprzez edukację 
prawną oraz kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa, a także wypracowania 
metod zarządzania kryzysowego w przypadkach występowania zdarzeń naruszających 
wizerunek Adwokatury.

2.  Opracowywana koncepcja powinna skupić się na podkreśleniu przewagi konkurencyjnej 
adwokatów na rynku usług prawnych, takich jak tajemnica adwokacka, wysoki poziom 
merytoryczny, obowiązkowe ubezpieczenia OC, związanie egzekwowaną przez samorząd 
etyką zawodową nakazującą maksymalną ochronę interesów klienta z jednoczesnym na-
kazem zaoszczędzenia klientowi kosztów.

3.  Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzega potrzebę zwiększenia zewnętrznego, profesjonal-
nego wsparcia Naczelnej Rady Adwokackiej w zakresie doradztwa wizerunkowo-marke-
tingowego i kreowania koncepcji wizerunkowej Adwokatury. C
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4.  Krajowy Zjazd Adwokatury zaleca, w miarę możliwości, tworzenie w Izbach Adwokackich 
komórek odpowiedzialnych za prowadzenie działań w sferze medialnej.

5.  Niezbędne jest wypracowanie zasad materialnego wsparcia przez Naczelną Radę Adwo-
kacką projektów przygotowanych przez Izby Adwokackie pozwalających na realizację 
powyższych celów na poziomie lokalnym.

 Przewodniczący Sekretarz
 Krajowego Zjazdu Adwokatury Krajowego Zjazdu Adwokatury
 (Janusz Długopolski) (Anna Barczyk)
 Adwokat Janusz Długopolski Adwokat Anna Barczyk 

UCHWAŁA NR 22
Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 26 listopada 2016 r.

Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do dokonania grun-
townego przeglądu Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu oraz regulaminu wykonywania 
zawodu adwokata w zakresie regulacji stanowiących odpowiedni wzorzec postępowania do 
prowadzenia każdej innej niż adwokacka działalności zarobkowej. Zmiany zmierzać powinny 
w kierunku ochrony – przez każdego członka Adwokatury – zasady godności zawodu adwo-
kackiego, rozumianej jako powinność dalej idąca niż tylko obowiązek postępowania zgodnie 
z prawem, czy też powstrzymywania się od zachowań z prawem sprzecznych, a ponadto w kie-
runku ochrony zasady niedopuszczalności wykorzystywania – do osiągania własnych celów 
i korzyści poza zakresem świadczonej usługi prawnej – informacji powierzonych przez klienta.

 Przewodniczący Sekretarz
 Krajowego Zjazdu Adwokatury Krajowego Zjazdu Adwokatury
 (Janusz Długopolski) (Anna Barczyk)
 Adwokat Janusz Długopolski Adwokat Anna Barczyk 

UCHWAŁA NR 23
Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 26 listopada 2016 r.

Narzędzia informatyczne

1.  Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do podjęcia działań 
mających na celu ułatwienie korzystania przez adwokatów z bezpiecznych narzędzi prze-
chowywania i przesyłania informacji objętych tajemnicą adwokacką przez sieć Internet.

2.  Podejmowane przez Naczelną Radę Adwokacką działania, powinny wykorzystywać 
możliwość rozwoju systemu w ramach projektu „Find-A-Lawyer 2”, realizowanego przy 
współpracy z CCBE oraz Komisją Europejską.

3.  Celowe jest, aby wraz z ww. usługami został uruchomiony serwis umożliwiający wygene-
rowanie i utrzymanie prostej strony www – wizytówki adwokata, aby każdy mógł w łatwy 
sposób informować szersze grono odbiorców o swojej działalności.C
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4.  Wraz z usługami, o których mowa powyżej, adwokat powinien mieć możliwość wygene-
rowania bazujących na znaku Adwokatura Polska: papieru firmowego, wizytówki czy też 
teczki – w wersji elektronicznej oraz gotowej do druku.

 Przewodniczący Sekretarz
 Krajowego Zjazdu Adwokatury Krajowego Zjazdu Adwokatury
 (Janusz Długopolski) (Anna Barczyk)
 Adwokat Janusz Długopolski Adwokat Anna Barczyk 

UCHWAŁA NR 24
Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 26 listopada 2016 r.

1.  Krajowy Zjazd Adwokatury opowiada się za zracjonalizowaniem zasad i wysokości odpisu 
na fundusz administracyjny NRA celem finansowego wzmocnienia Izb dla realizacji zadań 
własnych.

2.  Krajowy Zjazd Adwokatury zaleca Naczelnej Radzie Adwokackiej renegocjację ceny 
i sumy ubezpieczenia OC.

3.  Krajowy Zjazd Adwokatury zaleca Naczelnej Radzie Adwokackiej podjęcie działań zmie-
rzających do zwiększenia udziału kobiet adwokatów w działalności samorządowej, w tym 
udziału we władzach Adwokatury.

4.  Krajowy Zjazd Adwokatury zaleca Naczelnej Radzie Adwokackiej utworzenie grupowego 
systemu zakupów informacji prawnej oraz podjęcie negocjacji w celu uzyskania korzystnej 
oferty na zakup systemu informacji prawnej.

5.  Krajowy Zjazd Adwokatury zaleca ograniczenie zakresu ramowego planu szkolenia NRA 
do wymagań ustawowych dotyczących egzaminu adwokackiego. W zakresie uzupełniają-
cym szkolenie kompetencja do kształtowania jego programu i organizacji należy do Izb.

6.  Krajowy Zjazd Adwokatury widzi potrzebę uregulowania zasad przechowywania akt zwią-
zanych z przeprowadzeniem egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i egzaminu 
adwokackiego oraz archiwizacji akt adwokatów i aplikantów adwokackich. 

7.  Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do daleko idącej 
intensyfikacji uczestniczenia w procesach legislacyjnych. Zjazd ponownie zobowiązuje 
Naczelną Radę Adwokacką, aby dążyła do zapewnienia przedstawicielom samorządu moż-
liwości aktywnego udziału w pracach komisji legislacyjnych. Krajowy Zjazd Adwokatury 
widzi potrzebę aktywnego uczestnictwa sekcji praktyków prawa w pracach legislacyjnych.

8.  W związku z ilością projektów legislacyjnych, które każdego roku są procedowane przez 
rząd i parlament Krajowy Zjazd Adwokatury postuluje powołanie, obok komisji legisla-
cyjnej składającej się autorytetów prawniczych, stałego, profesjonalnego zespołu lub 
biura koordynującego bieżące prace w zakresie legislacji.

9.  Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do implementacji 
„Wytycznych antykorupcyjnych IBA dla adwokatur – członków IBA”.

 Przewodniczący Sekretarz
 Krajowego Zjazdu Adwokatury Krajowego Zjazdu Adwokatury
 (Janusz Długopolski) (Anna Barczyk)
 Adwokat Janusz Długopolski Adwokat Anna Barczyk C
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UCHWAŁA NR 25
Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 26 listopada 2016 r.

Sekcje

1.  Krajowy Zjazd Adwokatury z życzliwością odnosi się do oddolnej aktywności adwokatów, 
w szczególności działalności tworzonych przy Okręgowych Radach Adwokackich sekcji 
praktyków prawa.

2.  Krajowy Zjazd Adwokatury wskazuje na pozytywne efekty działalności sekcji praktyków 
prawa, takie jak wymiana doświadczeń pomiędzy adwokatami, integracja środowiskowa, 
promowanie wiedzy z danej dziedziny prawa wśród potencjalnych klientów, budowanie 
wizerunku całej Adwokatury poprzez aktywność zewnętrzną. 

3.  Krajowy Zjazd Adwokatury uważa, że sekcje mogą również odegrać znaczącą rolę opinio- 
i projektodawczą w procesach legislacyjnych dotyczących dziedzin prawa pozostających 
w obszarach zainteresowania sekcji.

4.  Krajowy Zjazd Adwokatury wyraża zapatrywanie, że sekcje praktyków prawa, jako ruch 
oddolny, powinny być tworzone wszędzie tam, gdzie zgłoszą się adwokaci chętni do ich 
utworzenia.

5.  Działalność sekcji wpisywać się winna w ogólne cele działalności organów Adwokatury 
i organów Izb Adwokackich. Organy te powinny udzielać sekcjom wsparcia, w miarę 
możliwości również w wymiarze finansowym.

6.  Krajowy Zjazd Adwokatury zaleca Naczelnej Radzie Adwokackiej zmianę regulaminu 
o doskonaleniu zawodowym adwokatów w ten sposób, aby uczestnictwo w działalności 
sekcji, w szczególności udział w konferencjach i seminariach czy też przygotowywanie 
publikacji, uprawniało (w porozumieniu z właściwymi komisjami doskonalenia zawodo-
wego) do zaliczenia punktów doskonalenia zawodowego na podobnych zasadach, jak 
udział w pracach czy uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez komisje po-
wołane przy Okręgowych Radach Adwokackich.

 Przewodniczący Sekretarz
 Krajowego Zjazdu Adwokatury Krajowego Zjazdu Adwokatury
 (Janusz Długopolski) (Anna Barczyk)
 Adwokat Janusz Długopolski Adwokat Anna Barczyk 

UCHWAŁA NR 26
Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 26 listopada 2016 r.

1.  Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do dokonania kom-
pleksowej analizy Kodeksu Etyki Adwokackiej, przedstawienia propozycji zmian uwzględ-
niających wymagania współczesności oraz oczekiwania środowiska adwokackiego a także 
przedstawienia propozycji zmian zasad etyki adwokackiej, w tym w razie potrzeby opra-
cowania projektu nowego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu 
Etyki Adwokackiej). 

2.  Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do dokonania analizy 
wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących podstaw i trybu postępowania w spra-C
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wach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów oraz opracowania pro-
jektów stosownych zmian normatywnych, w tym w szczególności określenia reguł efektyw-
nego przeprowadzania czynności procesowych oraz rozważenia zasadności wydłużenia 
terminu przedawnienia deliktów dyscyplinarnych.

 Przewodniczący Sekretarz
 Krajowego Zjazdu Adwokatury Krajowego Zjazdu Adwokatury
 (Janusz Długopolski) (Anna Barczyk)
 Adwokat Janusz Długopolski Adwokat Anna Barczyk 

UCHWAŁA NR 28
Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 26 listopada 2016 r.

Krajowy Zjazd Adwokatury przyjmuje Strategię Adwokatury.

Strategia Adwokatury

Założenia strategiczne: 
Pozycja Adwokatury w społeczeństwie i strukturze publicznej za 20 lat. 

1.  Adwokatura – profesjonalna, intelektualna elita społeczeństwa, posiadająca zbudowaną 
na przestrzeni wielu lat chlubnej historii znaczącą pozycję oraz autorytet, odgrywająca 
istotną rolę w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym kraju.

2.  Adwokatura rozpoznawalna i dostępna dla społeczeństwa, zapewniająca wykwalifikowa-
ną pomoc prawną w każdej potrzebie, funkcjonująca w oparciu o najwyższe standardy 
etyczne, strzegąca tajemnicy adwokackiej.

3.  Adwokatura działająca w oparciu o optymalny model funkcjonowania zawodowego, two-
rząca mechanizmy sprzyjające bezpieczeństwu w wykonywaniu zawodu oraz platformy 
wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy adwokatami. 

4.  Adwokatura – lider środowisk prawniczych, otwarta na dialog, odpowiadająca na aktual-
ne i spodziewane wyzwania, wspierająca gwarancje niezawisłości sędziowskiej, inicjują-
ca wspólne przedsięwzięcia środowisk prawniczych w celu realizacji interesu publicznego. 

5.  Adwokatura analizująca i kontrolująca proces przestrzegania prawa przez wszystkie 
organy i instytucje publiczne, reagująca na dostrzegane nieprawidłowości, inicjująca 
potrzebne zmiany legislacyjne, w szczególności dotyczące funkcjonowania wymiaru spra-
wiedliwości i systemu ochrony prawnej oraz przestrzegania praw człowieka. 

6.  Adwokatura poszerzająca i intensyfikująca współpracę międzynarodową.
7.  Adwokatura sprawnie, racjonalnie i efektywnie kształcąca aplikantów. 
8.  Adwokatura funkcjonująca w oparciu o strukturę samorządową umożliwiającą sprawne 

i efektywne zarządzanie. 
9.  Adwokatura budząca zaufanie społeczne, wrażliwa na zaistniałe potrzeby społeczno-

-gospodarcze, współpracująca w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych lub społecznie 
skomplikowanych. 

Dążenie do osiągnięcia założeń strategicznych poprzez realizację celów strategicznych. C
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Cel strategiczny nr 1 – Wzmocnienie pozycji Adwokatury.
Metody operacyjne:

 1.  Proaktywna budowa pozycji Adwokatury. 
 2.  Inicjatywy zmierzające do poprawy pozycji rynkowej adwokatów i poszerzenia uprawnień 

adwokatów.
 3.  Konsekwentna budowa przez Adwokaturę instrumentów oddziaływania w sferze publicz-

nej, niezbędnych dla skutecznej realizacji postulatów Adwokatury. 
 4.  Współdziałanie z innymi zawodami prawniczymi oraz z samorządami zawodowymi. 
 5.  Współdziałanie w procesie legislacyjnym, wzmacniające wpływ Adwokatury na proces 

stanowienia prawa. 
 6.  Prezentowanie stanowiska w sprawach dotyczących rynku usług prawnych i wymiaru 

sprawiedliwości oraz praw człowieka.
 7.  Publiczna analiza aktów normatywnych. 
 8.  Stała praca nad koncepcjami zmian normatywnych w obszarach związanych z działalno-

ścią Adwokatury.
 9.  Tworzenie mechanizmów inspirujących środowisko adwokackie do przedstawiania kon-

cepcji i propozycji zmian. Monitoring legislacji również na poziomie Izb.
10.  Stworzenie mechanizmów świadczenia przez Adwokaturę pomocy eksperckiej ośrodkom 

władzy publicznej. 
11.  Konsekwentny rozwój sądownictwa polubownego i mediacji w ramach Adwokatury.
12.  Prezentowanie postulatów Adwokatury, w szczególności w zakresie:
 A.  Ujednolicenia kryteriów naboru na aplikacje prawnicze oraz egzaminów końcowych, 

z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych aplikacji.
 B.  Uznania zawodu sędziego za „koronę” zawodów prawniczych.
 C.  Udziału wszystkich zawodów prawniczych w wyłanianiu kandydatów na urząd sę-

dziego, prokuratora.
 D. Ograniczenia immunitetów sędziowskich do czynności orzeczniczych.
 E.  Uproszczenia procedur (ograniczenie obszerności kodeksów), ograniczenie postę-

powań wpadkowych.
 F.  Przestrzegania zasady dobrej legislacji tak, aby akt normatywny nie był wielokrotnie 

zmieniany w krótkich odstępach czasu.
 G.  Stworzenia skutecznych instrumentów gwarantujących jednolitość wykładni prawa 

stosowanej przez sądy.
 H.  Współtworzenia systemu nieodpłatnej pomocy prawnej opartego na zasadach  rynkowych. 
 I.  Stworzenia modelu „nieodpłatnej pomocy prawnej” jako formy dobrowolnego 

świadczenia usług przez adwokatów na podstawie umowy ze Skarbem Państwa.
 J.  Ukształtowania systemu powszechnych ubezpieczeń ochrony prawnej stanowiącego 

jeden z filarów systemu finansowania profesjonalnej pomocy prawnej.

Cel strategiczny nr 2 – Wizerunek Adwokatury. Promocja Adwokatury w ramach ogólnej 
strategii długoterminowej oraz strategii definiowanej przez cele zadaniowe.

Strategiczne metody długoterminowe:
1. Koordynacja strategii wizerunkowej z priorytetowymi zadaniami Adwokatury. 
2. Sukcesywne rozwijanie marki „adwokat” na szerokim rynku usług prawnych.
3.  Koordynacja strategii wizerunkowej z przekazem zewnętrznym dotyczącym marki zawodu 

adwokat. C
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4.  Koordynacja działalności wizerunkowej z podnoszeniem standardów wykonywania zawo-
du niezbędnych dla utrzymania prawdziwości przekazu zewnętrznego dotyczącej marki 
zawodu adwokat.

5.  Regularne prowadzenie badań środowiska adwokackiego i opinii publicznej w celu mo-
nitorowania marki adwokat na rynku usług prawnych. 

6.  Opracowanie i wdrożenie systemu komunikacji medialnej o działalności publicznej ad-
wokatów i Adwokatury.

7.  Poszerzenie rynku usług prawnych poprzez kształtowanie świadomości potrzeby korzy-
stania z pomocy adwokata.

Strategiczny cel wizerunkowy – wykreowanie wizerunku adwokata, jako prawnika pierw-
szego wyboru.

Metody operacyjne zewnętrzne:
1.  Promowanie zawodu adwokata jako marki na rynku usług prawnych, kojarzonej z nie-

zależnością, bezpieczeństwem, zaufaniem, indywidualnym podejściem do klienta oraz 
wysoką jakością świadczonych usług.

2.  Poszerzenie i promocja rynku usług prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodar-
czych świadczonej przez adwokatów.

3.  Poszerzenie i promocja rynku usług prawnych w zakresie doradztwa prawnego świad-
czonego przez adwokatów.

4.  Budowanie nawyku korzystania prewencyjnego z pomocy adwokata.
5.  Aktywne uczestnictwo w działaniach CSR związanych z bezpieczeństwem i edukacją 

 prawną.
6.  Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu komunikacji zewnętrznej działań podejmo-

wanych przez Naczelna Radę Adwokacką.
Metody operacyjne wewnętrzne:

7.  Zorientowanie działań wizerunkowych realizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką 
wokół potrzeb Adwokatury.

8.  Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu komunikacji wewnętrznej dotyczącego dzia-
łań podejmowanych przez Naczelną Radę Adwokacką.

9. Uzupełnienie szkoleń adwokatów i aplikantów adwokackich o elementy związane z: 
 a) budowaniem wizerunku marki adwokata,
 b) podwyższaniem jakości świadczonej pomocy prawnej.

Cel strategiczny nr 3 – Właściwy podział rynku usług prawnych
Metody operacyjne:

1.  Rynek usług prawnych – naturalny podział: prawnicy wykonujący wolny zawód vs. praw-
nicy pozostający w stosunku pracy.

2.  Współpraca z przedstawicielami innych zawodów prawniczych (kluczowe obszary: legi-
slacja, współpraca międzynarodowa, działalność szkoleniowa, sfera dyscyplinarna).

3. Profesjonalizacja rynku usług prawnych. 
4. Skoordynowane zwalczanie przejawów nieuczciwej konkurencji.
5. Model zawodu dostosowany do zmieniającego się rynku. 
6. Określenie zasad świadczenia pomocy prawnej w warunkach nowych technologii.
7. Starania o poszerzenie uprawnień adwokatów.
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Cel strategiczny nr 4 – Adwokatura profesjonalnie zarządzana.
Metody operacyjne:

1. Zarządzanie Adwokaturą. 
2.  Tworzenie platform wymiany myśli i doświadczeń. Poprawa komunikacji wewnętrznej 

i zewnętrznej.
 A. Prezydium NRA jako organ wykonawczy zadań określonych przez NRA. 
 B.  NRA jako gwarant realizacji założeń strategicznych oraz jednolitości działań w za-

kresie wykonywania zadań Adwokatury. 
 C. Sprawna komunikacja zewnętrzna skoordynowana z działalnością PR.
 D.  Sprawna komunikacja wewnętrzna; debaty z wykorzystaniem środków nowoczesnej 

komunikacji w celu zwiększenia elastyczności operacyjnej. 
 E.  Stworzenie mechanizmów służących koordynacji i komplementarności strategicznie 

określonych działań NRA i ORA. 
 F.  Decentralizacja zarządzania. Skupienie bieżących decyzji zarządczych na poziomie 

izb adwokackich.
3. Udoskonalenie struktury organizacyjnej i zarządzania finansami.
 A.  Precyzyjne określenie kompetencji poszczególnych funkcji członków Prezydium NRA 

wraz z podziałem obowiązków i wskazanym zakresem odpowiedzialności.
 B. Powołanie komisji stosownie do potrzeb.
 C.  Precyzyjne określenie kompetencji poszczególnych komisji NRA wraz z podziałem 

obowiązków i zadań. 
 D.  System finansowania komisji oparty o budżetowanie wcześniej zaakceptowanych 

projektów zgodnych z celami strategicznymi. Obowiązek komisji przedłożenia pro-
jektów wraz ze wskazaniem szczegółowych prognoz kosztowych. Ustalenie budżetu 
NRA i środków komisji w oparciu o przedłożone projekty.

 E. Doskonalenie systemu zarządzania finansami. 
 F. Budżetowanie i planowanie wydatków. 
   I. Wydatki oparte na zabudżetowaniu w myśl założeń strategicznych. 
   II. Konsekwentna realizacja założeń polityki finansowej.
    III. Usprawnienie analityki finansowej.
  IV. Decyzje finansowe ad hoc na zasadzie wyjątku.
 G.  Priorytetowe sfery finansowe Adwokatury: (1) doskonalenie zawodowe; (2) działal-

ność legislacyjna; (3) szkolenie aplikantów; (4) działalność wizerunkowa; (5) nadzór 
nad wykonywaniem zawodu; (6) zwalczanie nieuczciwej konkurencji; (7) pion dyscy-
plinarny; (8) działalność integracyjna. 

4.  Stałe działanie w celu przekształcenia administrowania w proces zarządzania potencjałem 
społecznym Adwokatury.

Cel strategiczny nr 5 – Najwyższy poziom kształcenia.
1.  Kształcenie zawodowe – bezwzględny priorytet działalności Optymalny i przyjazny model 

doskonalenia zawodowego.
2. System przyjęć na aplikację gwarantujący dopływ najlepszych studentów,
3.  Propagowanie zasady równorzędności aplikacji oraz swobodnego przepływu między 

zawodami prawniczymi, równorzędne formy egzaminowania we wszystkich aplikacjach 
prawniczych. C
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4.  Stopniowe ograniczanie możliwości uzyskania tytułu zawodowego adwokata z pominię-
ciem aplikacji (lobbing).

5.  Model sprawnego, racjonalnego i efektywnego systemu kształcenia aplikantów, oparty 
na wzorcu szkolenia:

 a) głównie szkolenie zawodowe,
 b) model aplikant-patron,
 c) nacisk na praktykę zawodową pod stałą opieką patrona,
 d)  ograniczenie odbywania aplikacji bez kontaktu z patronem i bez uczestniczenia apli-

kanta w funkcjonowaniu kancelarii, 
 e) małe grupy zajęciowe, 
 f)  nowoczesne metody szkolenia nakierunkowane na nabycie praktycznych umiejęt-

ności wykonywania zawodu takie jak case study, moot court, mock trial, szkolenia 
z retoryki, psychologii sądowej, warsztatów pisania pism procesowych, negocjacji, 
podstaw zarządzania niezbędnych do wykonywania zawodu w formie dopuszczonej 
przez ustawę.

Cel strategiczny nr 6 – Przyjazny model wykonywania zawodu.
Metody operacyjne:

1.  Kształtowanie zasad etyki zawodowej dotyczących modelu samorządowej promocji i wi-
zerunku adwokata stosownie do aktualnych realiów rynkowych,

2.  Otwarcie możliwości wykonywania zawodu w spółkach prawa handlowego posiadających 
osobowość prawną. 

3.  Poszerzenie możliwości uczestniczenia przez adwokatów w zarządach spółek kapitałowych.
4.  Wzmocnienie normatywnych gwarancji bezwzględnego charakteru tajemnicy adwo-

kackiej.
5.  Budowanie instytucjonalnego modelu nieodpłatnej pomocy prawnej, finansowanego na 

warunkach rynkowych.
6.  Ukształtowanie modelowych umów współpracy pomiędzy adwokatami (zwłaszcza w re-

lacji adwokat niebędący wspólnikiem – spółka adwokacka).

Cel strategiczny nr 7 – Zachowanie najwyższej jakości samorządowego sądownictwa dys-
cyplinarnego.

Metody operacyjne:
1. Utrzymanie sądownictwa dyscyplinarnego w strukturze samorządu.
2. Niezależny i autonomicznie budżetowany pion dyscyplinarny.
3. Poprawa jakości postępowań dyscyplinarnych. 
4. Szybkość i rzetelność postępowań dyscyplinarnych.
5. Określenie pozycji rzeczników i ich zastępców.
6. Wprowadzenie immunitetu w zakresie czynności orzeczniczych.
7. Uchwalenie regulaminów:
 a. Działania rzeczników dyscyplinarnych.
 b. Wyboru zastępców rzeczników i określenie ich kompetencji.
8.  Racjonalizacja zasad funkcjonowania organów dyscyplinarnych oraz umacnianie mecha-

nizmów kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem zasad etyki i deontologii zawodowej. 
9.  Zaproponowanie modelu normatywnego odpowiedzialności dyscyplinarnej w odpowiedzi 

na sygnały z orzecznictwa SN.C
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Cel strategiczny nr 8 – Adwokatura przyjazna, zintegrowana, otwarta na otoczenie.
Metody operacyjne:

1.  Wzmocnienie roli Adwokatury w dziedzinie nauki, edukacji i promocji kultury prawnej 
społeczeństwa. 

 a. Większe zaangażowanie w proces kształcenia na poziomie szkoły średniej. 
 b. Współpraca z powszechnym systemem edukacyjnym.
 c.  Działalność pro bono w zakresie adekwatnym do stopnia obciążenia adwokatów 

obowiązkami publicznymi, opłaconymi poniżej stawki rynkowej.
 d.  Po urealnieniu zasad pomocy prawnej z urzędu, pozostawienie w zakresie działania 

samorządu adwokackiego decyzji odnośnie do świadczenia pomocy prawnej pro 
bono.

 e.  Wypracowanie systemu inspirującego adwokatów do współtworzenia doktryny po-
przez publikację glos i artykułów o tematyce prawnej.

 f. Stworzenie platform wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy adwokatami.
 g.  Inspirowanie badań oraz publikacji dotyczących szeroko pojętego „warsztatu adwo-

kata”, taktyki adwokackiej, wymowy prawniczej, piśmiennictwa prawniczego, logiki, 
socjologii, psychologii.

2. Rozwijanie aktywności Adwokatury w dziedzinie sportu i rekreacji. 
3.  Dalszy rozwój kulturotwórczej roli Adwokatury i promowanie postaw kulturotwórczych 

wśród aplikantów.
4.  Dbałość o integrację środowiska przez organizację przedsięwzięć artystycznych i spor-

towych.
5. Współpraca ze stowarzyszeniami i towarzystwami naukowymi, kulturalnymi i sportowymi.

 Przewodniczący Sekretarz
 Krajowego Zjazdu Adwokatury Krajowego Zjazdu Adwokatury
 (Janusz Długopolski) (Anna Barczyk)
 Adwokat Janusz Długopolski Adwokat Anna Barczyk 
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3. SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA UCHWAŁ MERYTORYCZNYCH  

KRAJOWEGO ZJAZDU ADWOKATURY,  
KTÓRY ODBYŁ SIĘ W KRAKOWIE  

W DNIACH 25–27 LISTOPADA 2016 ROKU

Na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbyło się 21 stycznia 
2017 roku, podjęto uchwałę nr 2/2017, na mocy której poszczególne zobowiązania i postulaty 
ujęte w uchwałach merytorycznych XII Krajowego Zjazdu Adwokatury zostały przydzielone 
do analizy i wykonania Prezydium NRA, poszczególnym Komisjom i innym jednostkom 
działającym przy NRA.

W niniejszym rozdziale zostały przedstawione informacje na temat wykonania zobowią-
zań oraz postulatów zawartych w poszczególnych uchwałach Zjazdu, których uzupełnieniem 
i rozszerzeniem są sprawozdania z działalności NRA, jej Prezydium, Skarbnika NRA, Komisji 
i innych jednostek działających przy NRA, a także sprawozdania pozostałych organów Ad-
wokatury (RDA, WSD, WKR), zawarte w pozostałych rozdziałach niniejszego sprawozdania 
kadencyjnego. Ujęte w nich informacje dają kompleksowy obraz działalności organów Ad-
wokatury w kadencji 2016–2020.

TAJEMNICA ADWOKACKA (Uchwała Nr 15 KZA)

Prezydium NRA od początku kadencji rozpoczęło monitorowanie przypadków dotyczących 
naruszania tajemnicy adwokackiej, podejmując interwencje w instytucjach publicznych. W wy-
konaniu zobowiązania nałożonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury, adw. Anisa Gnacikow-
ska, Zastępca Sekretarza NRA, raz na kwartał zwracała się do Izb Adwokackich o informacje 
dotyczące naruszeń tajemnicy adwokackiej i działań podejmowanych przez poszczególne 
ORA. Biuro NRA prowadzi rejestr zgłoszeń z Izb wraz z informacją o podjętych przez Izbę 
czynnościach w sprawie. Zgodnie z zobowiązaniem Krajowego Zjazdu Adwokatury, na każ-
dym posiedzeniu plenarnym adw. Anisa Gnacikowska przekazywała Członkom NRA bieżące 
informacje celem ich omówienia i podjęcia decyzji kierunkowych.

Naczelna Rada Adwokacka na posiedzeniu 24 listopada 2018 roku podjęła uchwałę w spra-
wie postępowania dotyczącego ochrony tajemnicy adwokackiej wraz z rekomendacją mode-
lowych działań w tym zakresie. 
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UCHWAŁA NR 53/2018
Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 24 listopada 2018 r.

w sprawie rekomendowanego postępowania 
dotyczącego ochrony tajemnicy adwokackiej

Naczelna Rada Adwokacka, mając na względzie ustawowy obowiązek organów samorządu 
adwokackiego do tworzenia warunków dla ochrony i przestrzegania tajemnicy adwokackiej, 
z uwagi na jej bezwzględny charakter na gruncie przepisów o ustroju Adwokatury oraz wy-
nikające z jej istoty gwarancje dla obywateli, wykonując uchwałę nr 15 Krajowego Zjazdu 
Adwokatury w Krakowie z dnia 26 listopada 2016 r., uchwala: 
I.  Zobowiązuje członków Adwokatury do niezwłocznego informowania właściwej Okręgo-

wej Rady Adwokackiej o każdym przypadku próby lub naruszenia tajemnicy adwokackiej 
przez organy Państwa w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy.

II.  Zobowiązuje członka Adwokatury, którego nieprawomocnym postanowieniem zwolniono 
z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej do zaskarżenia tego orzeczenia, w sposób 
właściwy dla postępowania, w jakim zapadło przedmiotowe postanowienie, o ile taki 
środek prawny przysługuje.

III.  Zobowiązuje Okręgowe Rady Adwokackie do podjęcia czynności mających na celu za-
pewnienie udziału członka Okręgowej Rady Adwokackiej lub adwokata wyznaczonego 
przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w czynności przesłuchania adwokata lub 
aplikanta adwokackiego w charakterze świadka lub podejrzanego, jak też w czynności 
przeszukania mieszkania i lokalu kancelarii adwokackiej oraz w posiedzeniu sądu, na któ-
rym rozpoznawane jest zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie 
przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie członka Adwokatury, a ponadto udzielenia 
innej formy wsparcia, która okaże się konieczna w zależności od okoliczności sprawy.

IV.  Zobowiązuje Okręgowe Rady Adwokackie do przedstawiania w formie pisemnej Naczelnej 
Radzie Adwokackiej zbiorczej informacji o próbach naruszenia lub o naruszeniu tajemnicy 
adwokackiej przez organy procesowe w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy, 
w terminach do 28 lutego, 30 kwietnia, 30 czerwca, 31 sierpnia, 31 października i 31 grudnia 
każdego roku; informacja powinna zawierać: imię i nazwisko adwokata (aplikanta adwokac-
kiego), który zgłosił próbę naruszenia tajemnicy adwokackiej, oznaczenie sprawy, w której 
nastąpiła próba naruszenia tajemnicy adwokackiej z oznaczeniem organu procesowego i in-
formacją o stanie sprawy, oświadczenie adwokata (aplikanta adwokackiego) złożone wobec 
dziekana w związku ze sprawą, jeżeli adwokat skorzystał z takiej możliwości.

V.  Rekomenduje Okręgowym Radom Adwokackim, w celu wykonania niniejszej uchwały oraz 
uchwały nr 15 Krajowego Zjazdu Adwokatury w Krakowie z dnia 26 listopada 2016 r., 
stosowanie modelowej procedury określonej w załączniku do niniejszej uchwały, który 
stanowi jej integralną część.

Naczelna Rada Adwokacka przypomina, że ochrona tajemnicy adwokackiej leży  
w interesie obywateli, a powinność tej ochrony jest podstawowym obowiązkiem Adwokatury.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek TrelaC

.H
.B

ec
k 

   
C

.H
.B

ec
k 

   
C

.H
.B

ec
k



145

Uchwała została przekazana do wszystkich Izb, a załącznikiem do niej są rekomendacje 
modelowych działań dla dziekanów ORA do podjęcia w przypadku próby lub naruszenia 
tajemnicy adwokackiej przez organy państwowe.

Więcej informacji o innych działaniach NRA i jej Prezydium w zakresie ochrony tajemnicy 
adwokackiej (podejmowane uchwały, stanowiska, seminaria, współpraca z innymi instytucjami 
na forum krajowym i zagranicznym, np. RPO i CCBE, interwencje w sprawach indywidual-
nych) zawarto w rozdziale 1 części II niniejszego sprawozdania.

Ponadto Komisja ds. Praktyki Adwokackiej dostrzegła potrzebę wprowadzenia w „Regu-
laminie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach” zapisu 
zobowiązującego adwokatów do informowania organów samorządu o każdej próbie naruszenia 
tajemnicy adwokackiej i przygotowała treść odpowiedniego postanowienia w tym zakresie 
w projekcie nowego regulaminu wykonywania zawodu.

FUNDACJA ADWOKATÓW I ADWOKATURY POLSKIEJ (Uchwała Nr 17 KZA)

Od początku kadencji adw. Henryk Stabla, Skarbnik NRA, koordynował działania mające 
na celu rozeznanie możliwości prawnych i technicznych dotyczących powołania przez NRA 
fundacji lub włączenia się w działania już istniejącej fundacji. Obowiązujące przepisy prawa 
uniemożliwiają NRA przyłączenie się do już istniejącej instytucji w charakterze kolejnego 
fundatora. Na wielu posiedzeniach NRA i jej Prezydium omawiane były różne propozycje 
i zakres działania fundacji. Po wybuchu epidemii COVID-19 adw. Henryk Stabla opracował 
również koncepcję nawiązania współpracy z istniejącą już fundacją Izby Adwokackiej w Bia-
łymstoku w celu zorganizowania formy pomocy bezpośredniej dla adwokatów i aplikantów 
adwokackich, którzy znaleźliby się w złej sytuacji materialnej wywołanej epidemią. Propozy-
cja nawiązania porozumienia z tą fundacją została przedstawiona na posiedzeniu plenarnym, 
4 maja 2020 roku, jednak NRA odrzuciła tę koncepcję. Na posiedzeniu NRA, które odbyło się 
6 czerwca 2020 roku, adw. Henryk Stabla (Skarbnik NRA) i adw. Marek Mikołajczyk (Członek 
NRA) przedstawili propozycję – opracowanych wcześniej w gronie Prezydium NRA – założeń 
powołania fundacji przez samą NRA. Po dyskusji i przesądzeniu kluczowych zagadnień, NRA 
podjęła następującą uchwałę, będącą realizacją postulatu Krajowego Zjazdu Adwokatury.

UCHWAŁA NR 93/2020
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 6 czerwca 2020 roku

w sprawie utworzenia Fundacji Adwokatury Polskiej

1.  Naczelna Rada Adwokacka postanawia ustanowić fundację o nazwie: „Fundacja Adwo-
katury Polskiej” (alternatywnie „Fundacja Adwokatury”). 

2.  Naczelna Rada Adwokacka postanawia upoważnić Prezydium NRA do opracowania 
i przyjęcia statutu fundacji według następujących założeń głównych:

 a) ustanawiającym fundację będzie Naczelna Rada Adwokacka;
 b)  celem fundacji będzie realizacja, zgodnych z zadaniami oraz funkcją Adwokatury, 

celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, a to:
� � −� działalność charytatywna i pomocowa na rzecz społeczności adwokackiej,
� � −�  działalność charytatywna i pomocowa osobom i grupom społecznym wymagają-
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� � −�  działalność na rzecz podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i kształto-
wania kultury prawnej,

� � −�  pomoc edukacyjna aplikantom adwokackim w zakresie ponoszenia kosztów odby-
wania aplikacji adwokackiej,

� � −� promocja kultury i sztuki,
� � −� wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród adwokatów,
� � −� świadczenia na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym,
� � −� działalność pomocowa związana z integracją zawodową adwokatów,
� � −�  działalność na rzecz podtrzymywania tradycji i wartości historycznych adwoka-

tury,
� � −� działalność w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku Adwokatury.
   (Cele te są przykładowe i mogą zostać doprecyzowane podczas prac Prezydium NRA 

nad statutem);
 c)  majątek fundacji stanowić będzie fundusz założycielski, wniesiony przez fundatora 

w kwocie 500 000 zł, pochodzący z rezerwy budżetowej NRA; 
 d)  dochodami fundacji będą darowizny, spadki, zapisy, polecenia spadkowe, dotacje, 

subwencje, granty, także pochodzące z funduszy krajowych bądź zagranicznych, 
środki finansowe pochodzące ze zbiórek, imprez publicznych, a także pożytki z ma-
jątku fundacji;

 e)  fundacja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą;
 f)  fundacja ubiegać się będzie o status organizacji pożytku publicznego; 
 g)  organami fundacji będą:
� � −� zarząd wieloosobowy, 
� � −�  rada fundacji, w skład której będą wchodzili przedstawiciele Adwokatury wskazani 

przez fundatora.
3.  Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej do nie-

zwłocznego złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji Adwokatury Polskiej 
(Fundacji Adwokatury) i przyjęciu opracowanego przez Prezydium NRA statutu fundacji 
oraz do wszelkich czynności prawnych i faktycznych, związanych z wpisem fundacji do 
Krajowego Rejestru Sądowego.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Prezydium NRA, na podstawie udzielonego upoważnienia, opracowało projekt Statutu Fun-
dacji i podjęło działania mające na celu prawną rejestrację Fundacji.

POMOC MIESZKAŃCOM ALEPPO (Uchwała Nr 18 KZA) 

W dniu 22 grudnia 2016 roku, w wykonaniu uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury, na-
stąpiło podpisanie umowy między NRA a Polską Akcją Humanitarną, dotyczącej darowizny 
w wysokości 100 000 zł przeznaczonej na pomoc mieszkańcom Aleppo w Syrii. NRA reprezen-
tował adw. Jacek Trela, PAH – pani Janina Ochojska. W myśl zawartego porozumienia, Polska 
Akcja Humanitarna udostępniła numer rachunku bankowego, na który adwokaci, aplikanci C
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adwokaccy oraz Okręgowe Rady Adwokackiej wpłacały darowizny z dopiskiem „Adwokaci 
dla Aleppo”.

DOSTĘP DO SĄDU, SYSTEM POMOCY PRAWNEJ GWARANTOWANEJ PRZEZ 
PAŃSTWO, ZWROT KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ ŚWIADCZONEJ Z WYBORU 
(Uchwała nr 19 KZA)

Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę nr 62/2019 z dnia 15 czerwca 2019 roku, 
wnioskując do Ministra Sprawiedliwości o dokonanie zmiany rozporządzenia Ministra Spra-
wiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów 
nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu i przedstawiając autorski 
projekt legislacyjny. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu: „(…) wysokość kosztów nieopła-
conej pomocy prawnej udzielonej z urzędu jest ustalana w oparciu o zasady ogólne obowiązu-
jące w każdej z procedur, tj. karnej, cywilnej i sądowo-administracyjnej. W praktyce ostateczne 
ustalenie wysokości tych kosztów następuje w chwili uprawomocnienia się orzeczenia, (…) co 
w rzeczywistości oznacza, że adwokat świadczący pomoc prawną z urzędu otrzymuje koszty 
nie tylko po wykonaniu zleconych mu czynności (po udzieleniu pomocy prawnej), ale także 
po prawomocnym zakończeniu postępowania. Czynnik determinujący wpłatę wynagrodzenia 
jakim jest prawomocność orzeczenia jest zależny od długości trwania postępowania, a w prak-
tyce, o czym szerzej w dalszej części uzasadnienia, może mieć miejsce po kilkuletnim procesie. 
Analiza postanowień rozporządzenia w jego aktualnym brzmieniu prowadzi do wniosku, że 
rozporządzenie wykonawcze nie zawiera w swej treści kompleksowego i koniecznego z prak-
tycznego punktu widzenia, sposobu ustalania kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu, 
a już udzielonej”.

Realizację postulatów ujętych w uchwale nr 19 Krajowego Zjazdu Adwokatury, na mocy 
decyzji NRA, uwzględniła w swoich pracach również Komisja ds. Praktyki Adwokackiej. 
Komisja opracowała wstępnie zagadnienie przygotowania propozycji zmian legislacyjnych 
dotyczących reformy przepisów o opłatach sądowych poprzez dostosowanie ich do poziomu 
zamożności społeczeństwa w sposób umożliwiający uprawnionym realizację swojego prawa do 
sądu, choć nie przedstawiła projektu reformy przepisów. Jeśli chodzi o przygotowanie propo-
zycji zmian legislacyjnych dotyczących reformy systemu nieodpłatnej przedsądowej i sądowej 
pomocy prawnej udzielanej przez adwokatów wyznaczanych z urzędu oraz propozycji zmian 
legislacyjnych dotyczących reformy przepisów o zwrocie stronom postępowania kosztów 
pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z wyboru, to Komisja ds. Praktyki Adwokackiej 
podjęła działania, w wyniku których nawiązano współpracę z przedstawicielami samorządu 
radców prawnych, środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych w zakresie 
przygotowania założeń, a następnie projektu kompleksowego rozwiązania tego problemu. 
Oprócz roboczych spotkań zorganizowana została konferencja z udziałem przedstawicieli zain-
teresowanych środowisk, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 12 września 
2019 roku. Nad postulatami pracował zespół, w skład którego weszli adw. Anisa Gnacikowska 
(Zastępca Sekretarza NRA) i adw. Maciej Łaszczuk (Członek NRA i Przewodniczący Komisji), 
a także przedstawiciele samorządu radców prawnych i organizacji pozarządowych. W wyniku 
przyjętych ustaleń Prezydium NRA oraz Prezydium KRRP podjęły jednobrzmiące uchwały 
postulujące dokonanie gruntownej reformy systemu dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, 
pomocy prawnej świadczonej z urzędu oraz zwalniania z kosztów sądowych. Prezydium NRA 
podjęło uchwałę 21 stycznia 2020 roku, a zaprezentowane stanowisko poparły m.in. Ogólno-C
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polska Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Instytut 
Prawa i Społeczeństwa INPRIS i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. 

UCHWAŁA NR 146/2020
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 21 stycznia 2020 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie art. 59 pkt 3 Prawa o adwokaturze 
w związku z art. 1 ust 1 Prawa o adwokaturze w wykonaniu Uchwały Nr 18 Krajowego Zjazdu 
Adwokatury z dnia 30 listopada 2016 roku, postuluje dokonanie gruntownej reformy systemu 
dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, pomocy prawnej świadczonej z urzędu w postępowa-
niach sądowych oraz zasad zwalniania z kosztów sądowych w oparciu o następujące założenia.
1.  Ujednolicenie zasad przyznawania świadczeń w zakresie dostępu do nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz pomocy prawnej świadczonej z urzędu w postępowaniach sądowych oraz 
zwalniania z kosztów sądowych, zwłaszcza przez:

 a)  stworzenie jednolitych kryteriów oceny zamożności, na podstawie których obywatele 
będą mogli samodzielnie ocenić, czy i jakie uprawnienia im przysługują;

 b)  uzależnienie tych kryteriów nie tylko od poziomu zamożności obywateli, ale także od 
wysokości kosztów życia w danym regionie Polski;

 c)  wprowadzenie zasad przyznawania pomocy prawnej na podstawie jednej decyzji 
administracyjnej, uprawniającej obywateli do otrzymania jednocześnie lub wa-
riantowo uprawnienia do nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej, jak też do 
pomocy prawnej świadczonej z urzędu w postępowaniach sądowych oraz zwolnienia 
z kosztów sądowych;

 d)  przekazanie do kompetencji organów samorządu lokalnego wydawania decyzji ad-
ministracyjnych w sprawie przyznania prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej, przy-
znania prawa do pomocy prawnej świadczonej z urzędu w postępowaniach sądowych 
oraz zwolnienia od kosztów sądowych przy założeniu, że obywatel z taką decyzją 
będzie mógł się udać, czy to po bezpłatną poradę, czy ubiegać się o wyznaczenie 
pełnomocnika z urzędu na podstawie list prowadzonych przez ORA i OIRP, czy też 
samodzielnie złożyć pozew (wniosek) zwolniony od opłaty sadowej.

2.  Zorganizowanie systemu dostępu do wsparcia prawnego z uwzględnieniem trzech form 
pomocy według następujących zasad:

 a)  informacja prawna – powinna być dostępna dla każdego obywatela bez względu na 
kryterium zamożności;

 b)  pomoc prawna na etapie przedsądowym – powinna być dostępna dla obywateli nie-
zamożnych, z uwzględnieniem podziału na pomoc ogólną i specjalistyczną oraz kwa-
lifikowaną pomoc prawną (tam gdzie niezbędna jest pomoc w przygotowaniu pozwu 
(wniosku) czy wsparcie obywatela w toczącym się postępowaniu administracyjnym);

 c)  pomoc prawna na etapie sądowym – powinna być dostępna dla obywateli na podsta-
wie oceny opartej na jednolitych kryteriach niezależnie od procedury i typu postępo-
wania oraz powinna automatycznie wiązać się ze zwolnieniem z kosztów sądowych.

3.  Reforma zasad finansowania systemu dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej polega-
jąca na:

 a)  oddaniu do dyspozycji Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Porad-
nictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej środków, jakie obecnie znajdują się C
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w dyspozycji Funduszu Sprawiedliwości niezależnie od środków przewidzianych 
w budżecie Państwa na nieodpłatne poradnictwo prawne i pomoc prawną z urzędu 
celem kontraktowania pomocy specjalistycznej na etapie przedsądowym;

 b)  zwolnieniu od podatku VAT dla usługodawców świadczących pomoc prawną pro 
bono, w systemie nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej oraz pomocy prawnej 
świadczonej z urzędu w postępowaniach sądowych.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Powyższe postulaty zostały przekazane Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, powołanej po 
I Kongresie Prawników Polskich.

WYKONYWANIE ZAWODU (Uchwała nr 20 KZA)

Wynikające z uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury zadania związane w wykonywaniem 
zawodu adwokata zostały w znacznej części powierzone Komisji ds. Praktyki Adwokackiej, 
której prace w tej kadencji skupiły się na przygotowaniu projektu nowego regulaminu wyko-
nywania zawodu. Projekt ma zostać przekazany Prezydium NRA do końca sierpnia 2020 roku.

Sprawa przygotowania propozycji zmian legislacyjnych dotyczących ograniczenia możli-
wości świadczenia pomocy prawnej przez podmioty nielegitymujące się stosownymi upraw-
nieniami zawodowymi, która łączy się z zagadnieniem zmian legislacyjnych mających na celu 
rozszerzenie ustawowego zakresu uprawnień przysługujących adwokatom, była przedmiotem 
prac Komisji ds. Praktyki Adwokackiej. W 2018 roku adw. Przemysław Rosati, Członek NRA 
i jednocześnie Członek Komisji, wystąpił z inicjatywą opracowania projektu ustawy o szcze-
gólnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy 
prawnej. Ta kwestia stała się przedmiotem prac Prezydium NRA, a następnie całej NRA. Na 
posiedzeniu plenarnym we wrześniu 2018 roku NRA podjęła stanowisko w sprawie przygoto-
wania i przeprowadzenia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zaproponowa-
nego projektu. W 2019 roku został opracowany projekt ww. ustawy. Dyskusja nad projektem 
była kontynuowana na kolejnych posiedzeniach plenarnych w 2019 roku. Prace nad ostateczną 
wersją projektu ustawy zostały zakończone na przełomie lutego i marca 2020 roku. Dalsze 
prace zostały czasowo wstrzymane z uwagi na wybuch epidemii COVID-19.

Od połowy 2018 roku Prezydium NRA prowadziło intensywne prace w związku z senackim 
projektem ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. 
W czerwcu 2018 roku adw. Jacek Trela, Prezes NRA odbył w tej sprawie spotkanie z Marszał-
kiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim celem przedstawienia mu stanowiska adwokatury. 
NRA złożyła dwie opinie legislacyjne (w lipcu i we wrześniu 2018 roku), a adw. Rafał Dę-
bowski, Sekretarz NRA i adw. dr Magdalena Matusiak-Frącczak z Izby Adwokackiej w Łodzi 
reprezentowali NRA na posiedzeniach senackich komisji zajmujących się projektem ustawy. 
Przed końcem roku projekt ustawy został skierowany do Sejmu RP. W 2019 roku prace były 
kontynuowane – przedstawiciele adwokatury brali udział w posiedzeniach sejmowych komisji. 
Parlament zaprzestał prac nad tym projektem po przedstawieniu przez rząd RP negatywnego 
stanowiska, co nastąpiło 14 czerwca 2019 roku. C

.H
.B

ec
k 

   
C

.H
.B

ec
k 

   
C

.H
.B

ec
k



150

Komisja ds. Praktyki Adwokackiej przeprowadziła analizę dotyczącą zagadnienia ewen-
tualnych zmian legislacyjnych dotyczących umożliwienia wykonywania zawodu adwokata 
w formie adwokackiej spółki kapitałowej. Prace Komisji nie wskazują na celowość zmian 
ustawodawczych w tym zakresie. 

Zmiana „Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub 
spółkach” w zakresie uelastycznienia form współpracy pomiędzy adwokatami a kancelariami 
i spółkami z udziałem adwokatów oraz sprawa przygotowania ew. propozycji zmian legisla-
cyjnych dotyczących możliwości zatrudniania adwokatów w stosunku pracy w kancelariach 
indywidualnych i spółkach z udziałem adwokatów zostały szczegółowo opracowane przez Ko-
misję ds. Praktyki Adwokackiej z uwzględnieniem metody prawo-porównawczej. Stanowisko 
i wnioski z przeprowadzonych badań przedstawił podczas posiedzenia NRA w dniu 15 wrze-
śnia 2018 roku adw. Bartosz Przeciechowski, Członek NRA i Członek Komisji. W czasie prac 
Komisja analizowała przeciwwskazania dla stosunku pracy między adwokatem a klientem oraz 
zakres dopuszczalności stosunku pracy między adwokatem a kancelarią czy spółką adwokacką 
lub radcowską. Komisja w swojej analizie zwróciła uwagę, że Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w swoich orzeczeniach wskazuje na niezależność adwokata jako podstawowe 
wymaganie, które daje prawo do zachowania tajemnicy adwokackiej. Wymóg niezależno-
ści związany jest z brakiem jakiegokolwiek stosunku pracy w celu eliminacji ewentualnych 
konfliktów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że ewentualna zmiana przepisów musiałaby 
gwarantować adwokatowi świadczenie usług na rzecz klienta, a nie pracodawcy oraz wpro-
wadzać gwarancje niezależności, analogiczne do zasad obowiązujących radców prawnych 
występujących w sprawach karnych.

Przedmiotem prac Komisji ds. Praktyki Adwokackiej było również zagadnienie zmian legi-
slacyjnych dotyczących likwidacji wymogów przedstawienia przez adwokatów zaświadczenia 
od lekarza sądowego w przypadku choroby. Stanowisko i wnioski z przeprowadzonych przez 
Komisję badań przedstawił podczas posiedzenia NRA w dniu 19 stycznia 2019 roku adw. Jaro-
sław Szczepaniak, Członek NRA i Członek Komisji. Dyskusja na forum NRA nie wskazywała 
na potrzebę podjęcia prac w zakresie przygotowania projektu zmian legislacyjnych.

W grudniu 2016 roku adw. Rafał Dębowski wystosował pismo do Ministerstwa Sprawiedli-
wości w sprawie doprecyzowania § 2 ust. 2 projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowa-
niu karnym (projekt z dnia 7 listopada 2016 r.), numer wykazu A283, poprzez wyraźne wska-
zanie, iż klauzula „do rąk własnych” nie dotyczy doręczania korespondencji występującym 
w sprawach karnych adwokatom i radcom prawnym oraz wydawania przesyłek awizowanych 
w trybie § 7 ust. 4 projektu rozporządzenia. 

W listopadzie 2019 roku Naczelna Rada Adwokacka złożyła do Ministerstwa Sprawie-
dliwości opinię przygotowaną przez adw. dr. Karola Pachnika, Pełnomocnika Prezesa NRA 
ds. legislacji, do projektu rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie – Regulamin 
urzędowania sądów powszechnych w zakresie zmiany § 98 Rozporządzenia poprzez nadanie 
mu następującej treści: „W zawiadomieniach i wezwaniach należy zamieścić informacje, w ja-
kiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma stawić się zawiadamiana lub wzywana 
osoba, czy jej stawiennictwo jest obowiązkowe, a także informacje o planowanej godzinie za-
kończenia rozprawy albo posiedzenia. Ponadto należy uprzedzić o skutkach niestawiennictwa 
oraz poinformować, że sąd ustala tożsamość osoby wezwanej lub zawiadomionej na podstawie 
dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość”. W kwietniu 2020 roku 
Naczelna Rada Adwokacka złożyła do Sejmu RP opinię przygotowaną przez adw. dr. Karola C

.H
.B

ec
k 

   
C

.H
.B

ec
k 

   
C

.H
.B

ec
k



151

Pachnika, Pełnomocnika Prezesa NRA ds. legislacji, do rządowego projektu ustawy o dorę-
czeniach elektronicznych (druk 239).

Kwestia zasad zatrudniania lub współpracy adwokatów z aplikantami adwokackimi była 
przedmiotem dyskusji na kilku posiedzeniach plenarnych NRA w tej kadencji. Na posiedzeniu 
25 lutego 2018 roku NRA podjęła uchwałę następującej treści.

UCHWAŁA NR 31/2018
Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 25 lutego 2018 r.

Aplikacja adwokacka jest nauką wykonywania zawodu adwokata w jego praktycznym aspek-
cie i nie może sprowadzać się jedynie do szkolenia o charakterze prawno-teoretycznym.

Podstawową wartością aplikacji w zakresie kształcenia umiejętności praktycznych i nauki 
rzemiosła zawodowego jest patronat, budujący szczególną relację patron-aplikant.

Model aplikacji adwokackiej, oparty o relację patron-aplikant, winien ze wszech miar za-
pewniać aplikantowi stabilne podstawy ekonomiczne i bezpieczeństwo socjalne w zakresie 
świadczonej przez aplikantów pracy na rzecz patronów. 

Naczelna Rada Adwokacka apeluje do Dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich, aby przy 
wyznaczaniu patronów wprowadzać rozwiązania zapewniające aplikantom wynagrodzenie.  

Naczelna Rada Adwokacka przypomina adwokatom współpracującym z aplikantami adwo-
kackimi lub zatrudniającym ich, że za podejmowanie przezeń na rzecz adwokatów czynności 
należne jest wynagrodzenie. 

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Na początku 2019 roku Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich nawiązała współpra-
cę z Komisją ds. Praktyki Adwokackiej w zakresie dokonania analizy i przygotowania propo-
zycji ukształtowania zasad zatrudniania lub współpracy adwokatów z aplikantami adwokacki-
mi. Mając na uwadze stanowisko większości adwokatów, wyrażane podczas dyskusji na forum 
NRA, przyjęto, iż nie należy ograniczać swobody stron co do wyboru formy współpracy. Z tego 
względu obie Komisje uznały, iż problem ten wymaga dalszej dyskusji na forum Konferencji 
Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Zarówno przeprowadzona analiza zasad 
zatrudnienia aplikantów przez patronów, dokonana przez Komisję Kształcenia Aplikantów Ad-
wokackich, jak również propozycja wynikająca z założeń modelowych odnośnie do platformy 
internetowej przy NRA, za pośrednictwem której aplikanci szukaliby zatrudnienia lub zleceń 
na rynku usług adwokackich, a adwokaci szukaliby aplikantów zainteresowanych zastępstwem 
w postępowaniach procesowych, doprowadziła do opracowania projektu platformy interne-
towej pod roboczą nazwą „Centrum Karier”. Projekt został przedstawiony Prezydium NRA. 
Zgodnie z rekomendacją przedstawioną przez Komisję ds. Informatyzacji realizacja projektu 
została odłożona do czasu zakończenia pełnej implementacji nowego Systemu Obsługi Ad-
wokatury, po której zostaną podjęte prace nad przygotowaniem platformy „Centrum Karier” 
jako jednego z modułów funkcjonujących w ramach SOA. Wnioski z analizy zagadnienia 
współpracy między adwokatami a aplikantami znajdą również swój wyraz w projekcie nowego 
regulaminu wykonywania zawodu. C
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W wykonaniu uchwały nr 20 Krajowego Zjazdu Adwokatury w zakresie analizy możliwości 
utworzenia towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Prezydium NRA zleciło przygotowanie opi-
nii brokerowi ubezpieczeniowemu – firmie Marsh. Z przedstawionej opinii i ustaleń Prezydium 
NRA wynika, że samodzielne stworzenie przez NRA towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 
nie jest rekomendowane z uwagi na ryzyko ekonomiczne. Zagadnienie dotyczące możliwości 
utworzenia TUW świadczącego usługi w zakresie ubezpieczenia OC adwokatów było również 
przedmiotem prac Komisji ds. Praktyki Adwokackiej. Stanowisko i wnioski z przeprowadzo-
nych badań zostały przedstawione podczas posiedzenia NRA w dniu 15–16 marca 2019 roku.

Wykonanie części zadań wynikających z uchwały NRA powierzyła Komisji Legislacyj-
nej, która opracowała następujące dokumenty: 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia  i niektórych 
innych ustaw, który dotyczy zwiększenia zakresu obligatoryjnego zastępstwa procesowego 
i obrony; 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, zawierający propozycje 
zmian legislacyjnych dotyczących poszerzenia ustawowych uprawnień adwokatów w zakresie 
sporządzania protokołów organów spółek kapitałowych tam, gdzie obecnie wymagana jest 
forma aktu notarialnego oraz o generalną możliwość uwierzytelniania podpisów i odpisów 
dokumentów; 3. Opinię Komisji Legislacyjnej dotyczącą wydłużenia terminów do wniesie-
nia apelacji w postępowaniu karnym oraz postępowaniu cywilnym w sprawach szczególnie 
zawiłych i skomplikowanych wraz z propozycjami zmian legislacyjnych; 4. Opinię Komisji 
Legislacyjnej dotyczącą poszerzenia kręgu podmiotów uprawionych do składania kasacji nad-
zwyczajnych” wraz z propozycjami zmian legislacyjnych  w ustawie Prawo o adwokaturze. 
Wszystkie projekty zostały przekazane Członkom NRA w październiku 2019 roku.

Działania mające na celu wykonanie zobowiązań wynikających z uchwały nr 20 Zjazdu 
podjęło również Centrum Mediacji przy NRA. W odniesieniu do szkoleń dla adwokatów 
i aplikantów adwokackich z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz działań 
mających na celu zwiększenie udziału adwokatów w mediacji jako mediatorów, jak i pełno-
mocników stron: 
1. Od listopada 2016 roku do lutego 2019 roku Centrum Mediacji przy NRA:
� −�  zorganizowało 3 szkolenia na mediatorów (szkolenia podstawowe w systemie łączo-

nym e-learning i zajęcia stacjonarne, zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów 
opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania 
Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości) w wyniku czego zostało prze-
szkolonych łącznie 128 mediatorów;

� −�  zorganizowało szkolenia specjalistyczne: 2 z mediacji karnych i 2 z mediacji admini-
stracyjnych;

� −�  czterokrotnie współorganizowało Salony Mediacji Gospodarczej w Sądzie Okręgowym 
dla m.st. Warszawy;

� −�  nawiązało współpracę z Centrum Mediacji Lewiatan;
� −�  rozpowszechniało wśród Mediatorów Centrum Mediacji przy NRA materiały promu-

jące mediację i Centrum, w tym: logotyp, plakaty, ulotki, teczki i notatniki z logo 
Centrum oraz roll-upy do wykorzystania podczas konferencji czy szkoleń;

� −�  rozpoczęło akcję „Kancelaria Przyjazna Mediacji” dla kancelarii adwokackich, które 
reprezentują klientów w rozwiązywaniu ich sporów w drodze mediacji.

2.  Od marca 2019 roku Centrum Mediacji przy NRA:
� −�  zorganizowało 27 szkoleń pozwalających uzyskanie uprawnień mediatora w zmienio-

nej formule – program szkolenia został opracowany z uwzględnieniem wykonywane-C
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go zawodu adwokata, zgodnie ze Standardami Szkolenia Mediatorów opracowanych 
przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów 
przy Ministrze Sprawiedliwości. W celu zwiększenia dostępności szkoleń, przeprowa-
dzono je w siedzibach prawie wszystkich Izb Adwokackich. Grupa szkoleniowa liczy 
każdorazowo około 30 uczestników, co daje łączną liczbę ponad 800 nowych adwo-
katów-mediatorów. Wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym ze stanu epidemii, 
kilkukrotnie szkolenia były przeprowadzone w formie online;

� −�  nawiązało współpracę z GRO Global, czego efektem było zorganizowanie między-
narodowego szkolenia z podwójną certyfikacją (Centrum Mediacji przy NRA i GRO 
Global): trzy dni stacjonarnego szkolenia w Warszawie (13–15.12.2019 r.) i siedem 
modułów online w systemie e-learningu;

� −�  przeprowadziło spotkanie informacyjne z prezentacją multimedialną o wykorzystaniu 
mediacji w postępowaniach dyscyplinarnych, skierowaną do rzeczników dyscyplinar-
nych i sędziów sądów dyscyplinarnych Adwokatury;

� −�  zorganizowało szkolenia specjalistyczne: „Mediacje z udziałem podmiotów sektora 
publicznego w sprawach z zakresu spornych należności cywilnoprawnych”, „Mediacje 
w sprawach o podział majątku wspólnego”, „Warsztat rozwijający kompetencje w kon-
tekście międzynarodowym. Mediacja w międzynarodowych sprawach spadkowych” 
(w ramach projektu „Fomento”), „Jak zwiększyć odporność psychiczną”, „Rozwią-
zywanie konfliktów w pracy adwokata” (dwa ostatnie szkolenia, ze względu na stan 
epidemii, w formie online);

� −�  w odpowiedzi na konieczność ograniczonego funkcjonowania sądów w związku ze 
stanem epidemii, Centrum Mediacji przy NRA niezwłocznie rozpoczęło ogólnopolski 
projekt mediacji online. W jego ramach zostały stworzone listy adwokatów-media-
torów Centrum gotowych do prowadzenia mediacji online, rozesłane do wszystkich 
sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych w Polsce. Ponadto Centrum Mediacji, 
przy współpracy z Izbą Adwokacką w Białymstoku, zorganizowało cztery bezpłatne 
szkolenia z prowadzenia mediacji online w sprawach cywilnych, karnych i administra-
cyjnych, które przeprowadził adw. Cezary Rogula, Wiceprezes Centrum, udostępniając 
łącznie 350 użytkowników na platformie ClickMeeting. Z informacji uzyskanych od 
adwokatów-mediatorów Centrum, projekt realnie wpłynął na zwiększenie liczby spraw 
kierowanych do mediacji;

� −�  zorganizowało międzynarodową konferencję „Prawo i Mediacja” we współpracy 
z Izbą Adwokacką w Białymstoku, Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 
Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku, w której wzięło udział 25 prelegentów 
z Polski, Belgii, Portugalii, Włoch i USA, przy ponad 200 uczestnikach;

� −�  nawiązało współpracę z Naczelną Izbą Lekarską, z którą wspólnie zorganizowało 
Ogólnopolską Konferencję „Mediacja w Medycynie” w Krakowie;

� −�  zainicjowało współpracę z aplikantami adwokackimi, której efektem było przygotowa-
nie wspólnie z aplikantami adwokackimi symulacji mediacji zaprezentowanej podczas 
Forum Aplikantów Adwokackich w Gdańsku. Ponadto, Centrum Mediacji przy NRA 
nawiązało współpracę z International Academy of Dispute Resolution, dzięki czemu 
w Białymstoku odbył się międzynarodowy konkurs mediacyjny Mediate’19, otwarty 
także dla aplikantów adwokackich. Drużyna Centrum Mediacji przy NRA zajęła czo-
łowe miejsca w wielu rankingach konkursowych. Centrum Mediacji przy NRA przygo-
towuje także drużynę aplikantów adwokackich w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan;C
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� −�  opracowuje publikację tworzoną przez 30 członków Centrum Mediacji przy NRA, 
przyjętą do publikacji przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.;

� −�  nawiązało współpracę instytucjonalną z Wyższą Szkołą Bankową w Warszawie, Wro-
cławiu i Opolu.

3.  Od marca 2019 roku do sierpnia 2019 roku trwały prace nad nowym statutem i regulami-
nem Centrum, efektem czego było przedłożenie Naczelnej Radzie Adwokackiej projektu 
nowego statutu oraz regulaminu Centrum, które zostały uchwalone. W poszczególnych 
Izbach Adwokackich zostali powołani koordynatorzy ds. mediacji, którzy jednocześnie 
zasiadają w Radzie Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy NRA, co ułatwia koordynację 
prac oraz ujednolicenie zasad prowadzonych postępowań mediacyjnych przez adwoka-
tów-mediatorów. Obecnie tworzone są centra mediacji w poszczególnych Izbach.

Komisja ds. Arbitrażu i jej członkowie uczestniczyli stale w szkoleniach i konferencjach 
z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów, skierowanych wyłącznie lub również 
do adwokatów i aplikantów adwokackich. Wykaz wybranych aktywności w tym zakresie 
przedstawiany był systematycznie przez Komisję w sprawozdaniach. Komisja gotowa jest 
włączyć się w dalsze działania w tym zakresie w ramach swoich kompetencji. Komisja ds. 
Arbitrażu przeanalizowała również perspektywy sądownictwa polubownego zorganizowanego 
przy samorządzie adwokackim i wnioski z tej analizy jest gotowa przedstawić w każdym 
czasie NRA.

W wykonaniu uchwały nr 20 Komisja Doskonalenia Zawodowego podejmowała działania 
na rzecz stworzenia systemu doskonalenia zawodowego obejmującego wiedzę również z dys-
cyplin pozaprawnych. W tym zakresie w 2017 roku Komisja przygotowała i przeprowadziła 
szkolenia w 18 Izbach w Polsce (wszystkich, które zgłosiły akces do programu) z zakresu 
marketingu usług prawnych. Odbyło się również szkolenie z zakresu ochrony danych osobo-
wych w kancelariach adwokackich. Po raz pierwszy szkolenie to było transmitowane online 
za pośrednictwem portalu idea-adw.org. Komisja zorganizowała ogólnopolską konferencję 
„Dziecko w prawie rodzinnym” oraz międzynarodową konferencję „Czy tajemnica adwokacka 
jeszcze istnieje”. Oba wydarzenia były transmitowane na żywo poprzez platformę IDEA, 
a nagrania zostały udostępnione wszystkim adwokatom za pośrednictwem kanału YouTube. 
W 2018 roku, w związku z wejściem w życie rozporządzenia dot. RODO, Komisja Doskonale-
nia Zawodowego zorganizowała ogólnopolskie szkolenie, transmitowane online i udostępnione 
adwokatom bezpłatnie na portalu IDEA. W 2018 roku NRA, Izba Adwokacka w Krakowie 
i Izba Adwokacka we Wrocławiu podpisała porozumienie, którego przedmiotem jest określenie 
zasad finansowania lub współfinansowania przez NRA materiałów szkoleniowych do celów 
związanych z doskonaleniem zawodowym adwokatów oraz udostępniania tych materiałów 
nieodpłatnie dla adwokatów oraz aplikantów adwokackich za pośrednictwem programu inter-
netowego IDEA. Porozumienie to jest realizowane, a na portalu IDEA zamieszczane są kolejne 
szkolenia i wykłady, do których adwokaci i aplikanci mają nieodpłatny dostęp.

Ponadto NRA w czasie trwania całej kadencji wspierała organizacyjnie i finansowo dzia-
łalność sekcji praktyków prawa. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dalszej części 
tego rozdziału (wykonanie uchwały nr 25).

W kadencji 2016–2020 Ośrodek Badawczy Adwokatury prowadził bardzo aktywne działa-
nia na polu wydawniczym. Tę działalność Ośrodek rozpoczął powołaniem serii wydawniczej 
„Biblioteka Palestry”. Seria obejmie trzy działy tematyczne: „Historia Adwokatury, Horyzonty 
Filozofii Prawa i Metodyka Pracy Adwokata”. Łącznie w okresie od stycznia 2017 roku do 
listopada 2020 roku w serii „Biblioteka Palestry” ukazały się 23 tytuły. Ponadto kilkanaście pu-C
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blikacji ukazało się pod patronatem „Biblioteki Palestry”. Szczegóły zostały ujęte w sprawoz-
daniu z działalności OBA, które znajduje się w rozdziale 10 części II niniejszego sprawozdania.

Na początku 2020 r. został uruchomiony internetowy portal „Palestry”, który – oprócz 
możliwości zamieszczania publikacji przez autorów, zapoznawania się ze wszystkimi nume-
rami „Palestry”, rocznikami „e-Palestry” oraz publikacjami z „Biblioteki Palestry”, a także 
informacjami bieżącymi – umożliwia również adwokatom udział w formach doskonalenia 
zawodowego.

Zgodnie z uchwałą nr 94/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej z 9 lipca 2020 roku adwokaci 
mają możliwość wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego również poprzez udział 
w e-learningu polegającym na uczestniczeniu w wykładzie, seminariach, webinariach lub 
w doskonaleniu opartym na weryfikowanej lekturze tekstu, organizowanych przez samorząd 
zawodowy adwokatury. Możliwości te zapewnia między innymi redakcja „Palestry”, która 
opracowała i udostępnia mechanizm weryfikacji lektury artykułów oraz nagrań wideo. Na plat-
formie „e-Palestry” zamieszczono także zapisy wideo z konferencji oraz szkolenia w ramach 
„Adwokackiej Akademii Przedsiębiorczości”. Na jesieni 2020 roku Prezydium NRA zleciło 
przygotowanie oprogramowania, które umożliwi publikację wykładów online, do których 
dostęp będzie ograniczony wyłącznie dla adwokatów i aplikantów. To narzędzie informatyczne 
ma służyć nie tylko publikacji wykładów prowadzonych w ramach „Adwokackiej Akademii 
Przedsiębiorczości”, ale również innych szkoleń online, co jednocześnie poszerzy w przyszło-
ści możliwości doskonalenia zawodowego w ramach e-Palestry.

Szczegóły dotyczące portalu „Palestry” i możliwości korzystania z tego narzędzia zostały 
ujęte w sprawozdaniu z działalności redakcji „Palestry”, które znajduje się w rozdziale 11 
części II niniejszego sprawozdania.

WIZERUNEK (Uchwała nr 21 KZA)

Krajowy Zjazd Adwokatury, uchwałą nr 21, nałożył na Naczelną Radę Adwokacką szereg 
zaleceń i zobowiązań w sferze działań wizerunkowych. Część z nich NRA powierzyła do wy-
konania Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej. Komisja podjęła działania 
i wypracowała nową, spójną i wspólną dla wszystkich Izb Adwokackich koncepcję kreowania 
w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej budowy marki Adwokatury i adwokatów poprzez 
opracowanie „Strategii marki Adwokat”. Strategia podkreśla przewagę konkurencyjną adwo-
katów na rynku usług prawnych przez zasady dochowania tajemnicy adwokackiej, wysoki 
poziom merytoryczny świadczonych usług, obowiązkowe ubezpieczenie OC, a także egze-
kwowanie przez samorząd reguł etyki zawodowej, nakazującej maksymalną ochronę interesów 
klienta z jednoczesnym nakazem zaoszczędzenia klientowi kosztów. Strategia została przyjęta 
przez NRA uchwałą nr 101/2020 z 14 listopada 2020 roku. Ponadto Komisja opracowała meto-
dy zarządzania kryzysowego w przypadkach występowania zdarzeń naruszających wizerunek 
Adwokatury, które zostały przyjęte przez NRA uchwałą nr 90/2020 z 6 czerwca 2020 roku 
i zarekomendowane Izbom do stosowania w razie konieczności.

Komisja ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej zrealizowała także dostrzeżoną 
przez Krajowy Zjazd Adwokatury potrzebę zwiększenia zewnętrznego profesjonalnego wspar-
cia NRA w zakresie doradztwa wizerunkowo-marketingowego i kreowania koncepcji wize-
runkowej Adwokatury poprzez nawiązanie współpracy z agencją RemarkableOnes. Zalecenie 
Krajowego Zjazdu Adwokatury tworzenia w Izbach Adwokackich komórek odpowiedzialnych 
za prowadzenie działań w sferze medialnej zostało zrealizowane w ten sposób, że przy realiza-C
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cji projektu „Adwokat w każdym przypadku” przy poszczególnych Izbach Adwokackich zosta-
li powołani pełnomocnicy do spraw wizerunkowych i koordynacji projektów wizerunkowych.

Szczegółowe informacje o działaniach Komisji wizerunkowej zostały ujęte w rozdziale 13 
części II sprawozdania kadencyjnego.

W wykonaniu zobowiązań wynikających z uchwały nr 21 Krajowego Zjazdu Adwokatury, 
na wniosek Prezydium, Naczelna Rada Adwokacka, uchwałą nr 60/2019 z dnia 15 marca 
2019 roku, przyjęła nowe zasady wydatkowania środków z budżetu NRA. W myśl tych zasad 
podmiot wnioskujący o finansowanie bądź współfinansowanie projektu z budżetu NRA musi 
wykazać, że poniesienie wydatku ma związek z wykonywaniem zadań ustawowych adwo-
katury. Wyższa Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła efekty tych działań. Naczelna Rada 
Adwokacka wypracowała tym samym zasady materialnego wsparcia przez NRA projektów 
przygotowywanych przez Izby Adwokackie, pozwalających na realizację celów wizerunko-
wych na poziomie lokalnym. Opracowany regulamin ujednolica finansowanie projektów pro-
ponowanych do realizacji przez poszczególne Komisje działające przy NRA lub inne jednostki 
organizacyjne Adwokatury, tj. poszczególne Izby Adwokackie. 

Wykonanie uchwały nr 21 Krajowego Zjazdu Adwokatury powierzono również Komisji Edu-
kacji Prawnej, która w swojej pracy przyjęła założenie, że większość przedsięwzięć edukacyjnych 
realizowanych jest na poziomie Izb Adwokackich, a co za tym idzie działania Komisji powinny 
być skoncentrowane w głównej mierze na działaniu wspierającym, szkoleniach dla tych adwo-
katów i aplikantów adwokackich, którzy są zaangażowani w akcje edukacyjne, zainteresowaniu 
tą niezwykle ważną działalnością publiczną adwokatury tych Izb, które dotychczas działalności 
w zakresie edukacji prawnej nie prowadziły, prowadzeniu szkoleń interdyscyplinarnych służących 
promocji edukacji prawnej, a nadto stworzeniu swego rodzaju kompendium wiedzy na temat pro-
wadzonych przedsięwzięć edukacyjnych do wykorzystania przez poszczególne Izby Adwokackie. 
W tej kadencji Komisja zrealizowała szereg przedsięwzięć, w tym 3 konferencje edukacyjne 
skierowane do przedstawicieli wszystkich Izb Adwokackich oraz wydała publikację poświęconą 
prowadzonym przez Izby akcjom edukacyjnym. Szczegółowe informacje dotyczące działań Ko-
misji Edukacji Prawnej zostały zamieszczone w rozdziale 13 części II niniejszego sprawozdania.

ZMIANA ZBIORU ZASAD ETYKI I GODNOŚCI ZAWODU (Uchwały nr 22 i 26 KZA)

Naczelna Rada Adwokacka powierzyła wykonanie tych uchwał Komisji Etyki i Komisji 
ds. Praktyki Adwokackiej.

Szczegółowe informacje na temat działań Komisji Etyki w tej kadencji zostały ujęte z roz-
dziale 13 części II niniejszego sprawozdania. Wyniki prac, jak i przygotowane przez Komisję 
projekty były na bieżąco przedstawienie Członkom NRA na posiedzeniach plenarnych i pod-
dawane dyskusji. W tej kadencji NRA podjęła uchwałę dotyczącą postępowania adwokatów 
w sytuacji przedstawienia im zarzutów.

UCHWAŁA NR 12/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 25 marca 2017 r. 

1.  Adwokat, któremu przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa umyślnego, ma obowią-
zek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dziekana okręgowej rady adwokackiej, 
właściwej dla siedziby zawodowej adwokata.C
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2.  Pochodząca od adwokata informacja o przedstawionym mu zarzucie popełnienia prze-
stępstwa nie stanowi samoistnej podstawy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego 
przeciwko temu adwokatowi.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Na posiedzeniu plenarnym NRA, które odbyło się 20–21 września 2019 roku, po referacie 
Komisji Etyki na temat łączenia zajęć z wykonywaniem zawodu adwokata i dyskusji, NRA 
przyjęła uchwałę zmieniającą § 9 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

UCHWAŁA NR 66/2019
Naczelnej Rady Adwokackiej 

z dnia 21 września 2019 r.

w sprawie zmiany § 9 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu 
(tekst jednolity – obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 

z dnia 27 lutego 2018 r.)

Naczelna Rada Adwokacka postanawia, że § 9 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności 
Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) otrzymuje następujące brzmienie: 
„1.  Z zawodem adwokata nie wolno łączyć zajęć, których wykonywanie uwłaczałoby god-

ności zawodu adwokata lub ograniczało jego niezależność oraz podważało zaufanie do 
Adwokatury.

2.  Łączenie zajęć nie może prowadzić do:
 a.  obniżenia jakości świadczonej przez adwokata pomocy prawnej;
 b. utraty zaufania będącego podstawą stosunku wiążącego adwokata z jego klientem. 
3.  Prowadząc działalność zarobkową niezwiązaną z kształtowaniem świadomości prawnej 

lub ze świadczeniem pomocy prawnej, adwokat nie może używać tytułu zawodowego”.
 

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu jako materialno-prawna podstawa od-
powiedzialności dyscyplinarnej był tematem posiedzenia NRA, które odbyło się 12–13 stycz-
nia 2018 roku. Na nadzwyczajnym posiedzeniu plenarnym NRA, które odbyło się 7 marca 
2020 roku, po wielogodzinnej dyskusji przyjęto uchwałę, kierując projekt zmian kodeksu 
etyki do konsultacji środowiskowych. Projekt został wysłany na adresy mailowe wszystkich 
adwokatów, a także opublikowany na stronie adwokatura.pl. Po zakończeniu konsultacji śro-
dowiskowych Komisja Etyki przy NRA opracowała finalny projekt, uwzględniając część zgło-
szonych uwag. Projekt wraz ze sprawozdaniem z prac Komisji został rozesłany do Członków 
NRA i zostanie ponownie skierowany pod obrady NRA, aby ostatecznie zostać przedstawiony 
na Krajowym Zjeździe Adwokatury – w myśl uchwały nr 26 Krajowego Zjazdu Adwokatury.C
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Komisja ds. Praktyki Adwokackiej również podjęła prace w wykonaniu uchwał nr 22 i 26 
Krajowego Zjazdu Adwokatury, wedle podziału zadań uchwalonego przez NRA. Zagadnienie 
przeglądu i uchylenia przepisów Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu do-
tyczących zasad wykonywania zawodu oraz wprowadzenia zapisów regulujących te zasady 
w „Regulaminie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach” 
zostało opracowane przez Komisję i zrealizowane w ramach pracy nad nowym regulaminem 
wykonywania zawodu. Wszelkie prace dotyczące w jakimkolwiek stopniu kodeksu etyki 
uwzględniają wyniki toczących się równolegle prac Komisji Etyki. Sprawa dokonania zmian 
w „Regulaminie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach” 
w zakresie wprowadzenia odpowiedniego wzorca postępowania adwokata przy prowadze-
niu każdej innej niż adwokacka działalności zarobkowej została opracowana przez Komisję 
ds. Praktyki Adwokackiej w ramach prac nad nowym regulaminem wykonywania zawodu. 
Gotowy projekt nowego „Regulaminu wykonywania zawodu adwokata” został we wrześniu 
2020 roku przekazany Członkom NRA, a na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 listopada 
2020 roku adw. Maciej Łaszczuk, Przewodniczący Komisji ds. Praktyki Adwokackiej, omówił 
szczegółowo nowe rozwiązania przyjęte w projekcie. Prace nad nowym regulaminem zostaną 
zakończone przy jednoczesnym przyjęciu ostatecznego kształtu projektu dotyczącego zasad 
etyki adwokackiej. Szczegółowe informacje na temat prac Komisji ds. Praktyki ujęte zostały 
w rozdziale 13 części II sprawozdania kadencyjnego.

Ponadto NRA, uchwałą nr 50/2018 z 24 listopada 2018 roku, przyjęła nowy „Regulamin 
działania rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców” celem usprawnienia procedur. Warto 
zwrócić również uwagę na zintensyfikowaną pracę składów sędziowskich WSD w tej kaden-
cji oraz plany wprowadzenia dodatkowych instrumentów pozwalających na monitorowanie 
terminów spraw na etapie postępowania przed izbowymi sądami dyscyplinarnymi. Kolejną 
uchwałą istotną dla funkcjonowania samorządu adwokackiego była uchwała NRA nr 23/2017 
z 1 lipca 2017 roku w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania 
dyscyplinarnego.

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE (Uchwała nr 23 KZA)

W wykonaniu tej uchwały Naczelna Rada Adwokacka, uchwałą nr 74/2020 z 18 stycznia 
2020 roku, przyjęła wytyczne CCBE w zakresie poprawy bezpieczeństwa teleinformatycznego 
prawników zabezpieczających przed bezprawną inwigilacją.

Wykonanie uchwały nr 23 Krajowego Zjazdu Adwokatury NRA powierzyła również w części 
Komisji ds. Informatyzacji, która przygotowała projekt szczegółowych wytycznych dotyczą-
cych korzystania przez adwokatów z bezpiecznych narzędzi do przechowywania i przesyłania 
informacji objętych tajemnicą adwokacką przez sieć Internet – prace nad dokumentem jeszcze 
się nie zakończyły. Uchwała Krajowego Zjazdu Adwokatury dotyczyła także przygotowania 
projektu wdrożenia serwisu umożliwiającego generowanie i utrzymywanie stron www. przez 
adwokatów oraz projektu wdrożenia serwisu umożliwiającego generowanie przez adwokatów 
druków papieru firmowego czy wizytówek. Komisja ds. Informatyzacji, w ramach wdrożenia 
nowego e-SOA, zabezpieczyła wykonanie ww. prac i ujęła je w budowanych funkcjonalno-
ściach e-SOA. Moduły związane z wypełnieniem zobowiązania wynikającego z uchwały KZA 
w przedmiocie generowania stron internetowych i dokumentów znajdują się w fazie testów1 
i zostaną udostępnione wraz z innymi modułami programu zgodnie z przyjętym harmonogra-
1  Stan na 31 października 2020 roku.C
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mem. Szczegóły dotyczące prac Komisji ds. Informatyzacji zostały ujęte w rozdziale 3 części II 
niniejszego sprawozdania.

Ponadto Prezydium NRA podjęło działania celem umożliwienia przeprowadzania wide-
okonferencji w gronie Członków NRA. Od czasu wprowadzenia stanu epidemii w Polsce, tj. od 
marca 2020 roku, posiedzenia Prezydium NRA odbywały się wyłącznie za pośrednictwem 
programów umożliwiających bezpośredni kontakt na odległość (Skype, MS Teams, Zoom). 
Posiedzenia plenarne NRA (4 maja, 6 czerwca, 9 lipca, 29 lipca 2020 roku) odbywały się 
również za pomocą platformy internetowej (Zoom), która umożliwia dyskusję, udostępnianie 
dokumentów wszystkim uczestnikom spotkania oraz przeprowadzanie zdalnych głosowań. 
Dzięki zakupionym licencjom możliwe było również organizowanie spotkań dla Komisji i in-
nych jednostek działających przy NRA, tak aby praca tych jednostek była prowadzona mimo 
ograniczenia możliwości podróży i bezpośrednich spotkań.

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ SAMORZĄDU (Uchwała nr 24 KZA)

Wykonując uchwałę nr 24 Krajowego Zjazdu Adwokatury, od początku kadencji Prezy-
dium NRA przedstawiało NRA propozycje systematycznego obniżania odpisu na Fundusz 
Administracyjny NRA ponoszonego przez wszystkie Izby Adwokackie. Z wyjściowej kwoty 
podstawowej w wysokości 50 zł, która obowiązywała w 2016 roku obniżono tę należność do 
kwoty 37 zł. Z inicjatywy Prezydium NRA od 2019 roku zmienione zostały również zasady 
naliczania kwot należnych od Izb Adwokackich z tytułu udziału w pokrywania potrzeb budże-
towych NRA. Kwoty te naliczane są przy przyjęciu jako podstawy naliczeń stanów osobowych 
adwokatów w Izbie z dnia 30 listopada roku poprzedniego, a więc nie zwiększają się w trakcie 
roku budżetowego w związku ze wzrostem liczby adwokatów. Jak w swoim sprawozdaniu 
wskazał Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej: „Zasadnicze korzyści takiego rozwią-
zania są takie, że mimo zmian składu osobowego w ciągu danego roku Izby, a także NRA, 
od początku wiedzą, jakie mają względem siebie zobowiązania i przychody. Poza tym nie ma 
w ciągu roku konieczności ustalania przez służby księgowe ORA i NRA stanu osobowego 
danej Izby celem ustalenia wysokości zobowiązań na rzecz NRA. Ponadto warto zauważyć, 
że skład osobowy Izb raczej się zwiększa niż zmniejsza w ciągu roku, a zatem wprowadzone 
rozwiązanie i w tym kontekście jest z korzyścią finansową dla budżetów poszczególnych Izb”. 
Więcej informacji na temat decyzji finansowych NRA znajduje się w sprawozdaniu Skarbnika 
NRA w rozdziale 5 części II niniejszego sprawozdania.

Po wybuchu epidemii COVID-19 Prezydium NRA podjęło szereg decyzji, dostrzegając 
potrzebę pilnych działań pomocowych dla członków samorządu adwokackiego i kierując się 
potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa finansowego przy zachowaniu ciągłości działalności 
samorządowej Izb Adwokackich. Już w marcu 2020 roku odroczono na kilka miesięcy obo-
wiązek terminowego wpłacania kwot z tytułu udziału Izb w pokrywaniu potrzeb budżetowych 
NRA. Ostateczną decyzję w tej kwestii podjęła NRA na posiedzeniu plenarnym w dniu 4 maja 
2020 roku. Z uwagi na pogorszenie się sytuacji gospodarczej związanej z ograniczeniami wpro-
wadzonymi z powodu COVID-19, NRA postanowiła nie pobierać od Izb Adwokackich składki 
na Fundusz Administracyjny za okres 3 miesięcy. Prezydium NRA powierzyło Skarbnikowi 
NRA opracowanie projektu preliminarza budżetowego, uwzględniającego skutki finansowe 
związane z sytuacją i podjętymi przez Izby działaniami pomocowymi. Prezydium NRA zwró-
ciło się również do ORA o rozważanie wprowadzania różnych form wsparcia dla członków 
Izb i zwracania szczególnej uwagi na osoby potrzebujące pomocy ze względu na wiek, stan C
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zdrowia, sytuację rodzinną i inne szczególne okoliczności. Ze względu na panującą pandemię 
i związaną z tym trudną sytuacją finansową wielu adwokatów, na wniosek Prezydium NRA, 
zmienione zostały zasady udzielania pożyczek przez NRA (uchwałami nr 87/2020 z 4 maja 
2020 roku oraz nr 92/2020 z 6 czerwca 2020 roku). Bezpośredniego wsparcia tym adwokatom 
udzielać będą Izby, ponieważ to lokalny samorząd ma najlepszą wiedzę, komu i jaka pomoc 
jest najbardziej potrzebna.

W wykonaniu zobowiązań wynikających z uchwały nr 24 Krajowego Zjazdu Adwokatury, 
na wniosek Prezydium, Naczelna Rada Adwokacka, uchwałą nr 60/2019 z dnia 15 marca 
2019 roku, przyjęła nowe zasady wydatkowania środków z budżetu NRA. W myśl tych zasad 
podmiot wnioskujący o finansowanie bądź współfinansowanie projektu z budżetu NRA musi 
wykazać, że poniesienie wydatku ma związek z wykonywaniem zadań ustawowych adwoka-
tury. Wyższa Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła efekty tych działań.

Podjęto również inne działania mające pozytywne efekty finansowe. Znacząco obniżo-
ne zostały koszty wydawania i dystrybucji Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra” (z ponad 
1,7 mln w 2017 roku do 700 tys. w 2019 roku). Stało się to możliwe dzięki zmianie podmiotu 
wykonującego czynności związane ze składem, drukiem i dystrybucją „Palestry” oraz przy 
znaczącym obniżeniu liczby egzemplarzy drukowanych na rzecz wydania elektronicznego. 
Zaznaczyć przy tym należy, że od 2018 roku wydawnictwo nieodpłatnie trafia do każdego 
adwokata i aplikanta adwokackiego. W 2019 roku rozpoczęte zostały prace nad projektem, 
który w efekcie końcowym umożliwia członkom samorządu pełny dostęp do bieżących wydań 
„Palestry” oraz wydań z lat poprzednich za pośrednictwem Internetu, co w kolejnych latach 
umożliwi dalsze ograniczenie liczby egzemplarzy drukowanych, a zatem dalsze oszczędności.

Oszczędności przyniosła również zmiana firmy informatycznej obsługującej elektronicz-
ny System Obsługi Adwokatury, zakupiony na potrzeby NRA i wszystkich ORA jeszcze 
w kadencji 2013–2016. Podjęto decyzje, których efektem było rozwiązanie umowy z firmą 
CONFIDO (później: SORGA) i wybór nowej firmy – BERMAR, która dokonała przebudowy 
i unowocześnienia systemu, a także zajmuje się jego bieżącym administrowaniem. Koszty 
związane z obsługą SOA, które w latach poprzednich wynosiły ponad 370 000 zł rocznie nie 
powinny przekraczać w przyszłości kwoty 100 000 zł. Szczegółowe informacje na temat prac 
dotyczących zmiany SOA i firmy go obsługującej zostały ujęte w sprawozdaniu Komisji ds. 
Informatyzacji w rozdziale 13 części II niniejszego sprawozdania.

Prezydium NRA podjęło również decyzję o rozwiązaniu umowy z firmą High Profile 
świadczącą usługi medialne na rzecz NRA, czego efektem są oszczędności w kwocie ponad 
260 000 zł rocznie.

W wykonaniu uchwały nr 24 Krajowego Zjazdu Adwokatury Prezydium NRA w 2017 roku 
podjęło negocjacje w sprawie warunków nowej umowy generalnej dotyczącej ubezpieczeń 
odpowiedzialności cywilnej adwokatów. Z zebranych ofert najlepszą okazała się oferta STU 
ERGO Hestia S.A., a nowa umowa generalna zawarta została na lata 2018–2021. W podstawo-
wych zakresach, np. przy sumie ubezpieczenia 50 000 euro, składki zostały obniżone z kwoty 
21 zł do 10 zł, a przy sumie ubezpieczenia 100 000 euro z kwoty 28 zł do 19 zł miesięcznie. 
W ramach składki miesięcznej mieści się również ubezpieczenie adwokata przy czynnościach 
kuratora czy mediatora do sumy ubezpieczenia 25 000 zł. Podkreślenia wymaga również 
to, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także sytuację, gdy roszczenie kierowane jest do 
spółki bądź zespołu, których adwokat jest członkiem, a które nie mają własnej ochrony ubez-
pieczeniowej, zaś za powstałą szkodę ponosi odpowiedzialność wyłącznie adwokat będący 
wspólnikiem bądź członkiem zespołu. C
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Realizując postulaty Krajowego Zjazdu Adwokatury, dotyczące zwiększenia udziału kobiet 
adwokatów w działalności samorządowej, Prezydium NRA również w tej kadencji powołało 
Zespół ds. Kobiet. Jedną z inicjatyw Zespołu, przyjętą przez Prezydium NRA, było ustano-
wienie nagrody „Kobieta Adwokatury” (od 2020 roku: „Adwokatki Roku”) przyznawanej 
adwokatkom, które w danym roku kalendarzowym wykazały się osiągnięciami w ramach 
prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, widocznym zaangażowaniem w prace sa-
morządu adwokackiego, a także inną aktywnością, w tym społeczną lub naukową. Przyznanie 
tej nagrody jest wyrazem docenienia i wyróżnienia pracy adwokatek, co winno przyczynić się 
do ich aktywizacji w ramach prowadzonych przez kobiety zarówno praktyk zawodowych, jak 
i pracy naukowej. Więcej informacji o podejmowanych przez Zespół ds. Kobiet działaniach 
znajduje się w sprawozdaniu w rozdziale 13 części II niniejszego sprawozdania.

W wykonaniu zalecenia Krajowego Zjazdu Adwokatury dotyczącego utworzenia modelu 
grupowego systemu zakupów dla adwokatów i aplikantów adwokackich Komisja ds. Prak-
tyki Adwokackiej przy NRA powołała zespół ds. programów partnerskich i lojalnościowych. 
Zespół przeprowadził szereg rozmów i doprowadził do szeregu wstępnych uzgodnień z do-
stawcami oferującymi interesujące warunki sprzedaży swoich towarów lub usług na rzecz 
członków Adwokatury. Przewodniczący tego zespołu, adw. Przemysław Rosati, Członek NRA, 
podczas kilku posiedzeń NRA przekazywał informacje nt. postępu prac. Na posiedzeniu w dniu 
7 kwietnia 2018 roku NRA przyjęła informację oraz zaakceptowała stanowisko Komisji, iż 
niewłaściwe byłoby podejmowanie przez organy Adwokatury jakichkolwiek zobowiązań wo-
bec dostawców uzależniających od tego zakres uprzywilejowania nabywców.

Opracowanie zagadnienia zmiany ramowego planu szkolenia aplikantów adwokackich, 
celem wykonania zalecenia Krajowego Zjazdu Adwokatury, NRA powierzyła Komisji 
Kształcenia Aplikantów Adwokackich, która przygotowała projekt założeń programowych 
oraz ramowego programu szkolenia. Te dokumenty zostały przyjęte przez Prezydium NRA 
uchwałami nr 95/2018 i 103/2019. Nowy ramowy program dotyczy aplikantów, którzy roz-
poczęli szkolenie po 1 stycznia 2019 roku. Zgodnie z treścią założeń programowych: „Apli-
kacja adwokacka przygotowuje aplikantów adwokackich do wszechstronnego i należytego 
wykonywania zadań określonych w art. 1 Prawa o adwokaturze, kształtuje poczucie godności 
zawodowej i uczy postępowania zgodnie z zasadami uczciwości, słuszności i sprawiedliwości, 
a w szczególności jej zadaniem jest opanowanie przez aplikanta zasad etyki i godności zawodu 
oraz wdrażanie do przestrzegania tych zasad, praktyczne przygotowanie do wykonywania 
zawodu adwokata, przygotowanie do egzaminu zawodowego”. W treści powyższego doku-
mentu wskazano minimalną liczbę godzin szkoleniowych, rekomendowaną liczebność grup 
szkoleniowych oraz proponowane metody prowadzenia zajęć, tj.: metoda kazusowa, warsztaty, 
rozwiązywanie kazusów, case method, konwersatoria, grupy studyjne, ćwiczenia i seminaria, 
symulacje rozpraw, e-learning – z dodatkowym umożliwieniem aplikantom udziału w kur-
sie mediacji organizowanym przez Centrum Mediacji przy NRA czy też w konferencjach 
szkoleniowych. Mając na względzie, że całość szkolenia aplikanta adwokackiego ma dwa 
zasadnicze cele, tj. przygotowanie do wykonywania zawodu oraz należyte przygotowanie do 
egzaminu adwokackiego i biorąc pod uwagę zadanie nałożone przez Krajowy Zjazd Adwo-
katury, w punkcie 2.3.3. założeń programowych wskazano, że: „W drugim semestrze III roku 
aplikacji prowadzone są zajęcia powtórzeniowe w zakresie przedmiotów objętych egzaminem 
adwokackim. Zajęcia te polegają na sporządzaniu pism procesowych, w tym aktu oskarżenia, 
pozwu, apelacji, skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej do Na-
czelnego Sądu Administracyjnego, opinii prawnych, umów w oparciu o akta lub przedstawiony C
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stan faktyczny opracowane w formie analogicznej do zadań przygotowywanych na egzamin 
zawodowy”. Szczegółowe informacje na temat działań NRA dotyczących organizacji szkole-
nia aplikantów adwokackich zostały ujęte w rozdziale 1 części II niniejszego sprawozdania. 
Z kolei sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich znajduje 
się w rozdziale 13 części II sprawozdania kadencyjnego.

Tematem organizowanych przez Prezydium NRA corocznych spotkań sekretarzy Okręgo-
wych Rad Adwokackich była kwestia przechowywania akt osobowych po egzaminie adwo-
kackim. Uczestnicy spotkania zaproponowali podjęcie rozmów w tej sprawie z Ministerstwem 
Sprawiedliwości, które jest organizatorem egzaminu. Prezydium NRA omawiało to zagadnie-
nie w ramach prowadzonych przez siebie prac. W lutym 2019 roku Prezydium NRA zwróciło 
się do Okręgowych Rad Adwokackich z prośbą szacunkowe dane, ile w archiwum Izby znaj-
duje się akt osób, które ubiegały się o przyjęcie na aplikację adwokacką, a których starania 
nie zakończyły się powodzeniem – pytanie dotyczyło okresu od wprowadzenia egzaminu pań-
stwowego, czyli od 2005 roku. Adw. Jerzy Glanc, Wiceprezes NRA reprezentował Naczelną 
Radę Adwokacką na konferencji Ministerstwa Sprawiedliwości, która odbyła się w Popowie 
w dniu 19 lutego 2019 roku, gdzie poruszył problem przechowywania akt sygnalizowany od 
lat przez największe Izby. Mimo podjętych starań, kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości 
nie wystąpiło z żadną propozycją zmiany aktualnej sytuacji prawnej. Adw. Anisa Gnacikowska 
(Zastępca Sekretarza NRA), podjęła rozmowy z ORA w Warszawie, aby uzgodnić możliwość 
nabycia praw do instrukcji dot. archiwizowania dokumentów opracowanej przez warszawską 
Izbę i przekazania jej do wykorzystania przez pozostałe Izby Adwokackie.

Prezydium NRA zdecydowało o utworzeniu wirtualnego Muzeum Adwokatury Polskiej. 
Najcenniejsze obiekty z kolekcji Muzeum oraz materiały ikonograficzne z innych instytucji 
(np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Europej-
skie Centrum Solidarności w Gdańsku) zostały poddane digitalizacji, a następnie opatrzone 
opisami i komentarzami. We wrześniu 2018 roku nastąpiła inauguracja wirtualnego Muzeum 
Adwokatury Polskiej, które zostało przygotowane jako interaktywna opowieść o dziejach 
polskiej Adwokatury oraz prezentacja zbiorów i artefaktów gromadzonych na przestrzeni lat 
przez Naczelną Radę Adwokacką. Dostęp do wirtualnego Muzeum jest możliwy przez stronę 
adwokatura.pl (http://www.adwokatura.pl/muzeum-adwokatury/). 

Członkowie NRA, w szczególności Członkowie Prezydium NRA i Prezes NRA, w ca-
łym okresie sprawozdawczym brali aktywny udział w pracach parlamentarnych dotyczących 
istotnych zmian legislacyjnych – posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, zespołów 
parlamentarnych, wysłuchaniach publicznych, konferencjach uzgodnieniowych. Szczegóło-
we informacje o podejmowanych działaniach, uchwałach, składanych opiniach – w ujęciu 
chronologicznym i tematycznym – zostały zawarte w rozdziale „Działalność Naczelnej Rady 
Adwokackiej w kadencji 2016–2020” w części II niniejszego sprawozdania.

Członkowie Prezydium NRA brali udział w następujących posiedzeniach sejmowych i se-
nackich komisji:

W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej:
•  Wysłuchanie publiczne w Sejmie (poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym); termin: 

17 lipca 2017 r.; uczestnicy: adw. Jacek Trela (Prezes NRA).
•  Komisja nadzwyczajna ds. deregulacji (nowelizacja ustawy – Prawo o adwokaturze); 

terminy:12 października 2017 r. i 7 grudnia 2017 r.; uczestnicy: adw. Jacek Trela (Prezes 
NRA), adw. Rafał Dębowski (Sekretarz NRA).C
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•  Wysłuchanie publiczne dot. prezydenckich projektów ustaw o zmianie ustaw o KRS i Są-
dzie Najwyższym); termin: 1 grudnia 2017 r.; uczestnicy: adw. Jacek Trela (Prezes NRA).

•  Komisja ds. Petycji (petycja ws. ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy – Prawo o adwo-
katurze i ustawy o radcach prawnych); termin: 25 stycznia 2018 r.; uczestnicy: adw. Jacek 
Trela (Prezes NRA).

•  Podkomisja Stała ds. nowelizacji prawa cywilnego (ustawa o zmianie KPC, druk 3137); 
terminy: 13, 14 i 15 marca 2019 r.; uczestnicy: adw. Rafał Dębowski (Sekretarz NRA), 
adw. Anisa Gnacikowska (Zastępca Sekretarza NRA).

•  Podkomisja Nadzwyczajna ds. rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy – Prawo o ad-
wokaturze oraz ustawy o radcach prawnych; termin: 13 czerwca 2019 r.; uczestnicy: 
adw. Rafał Dębowski (Sekretarz NRA).

•  Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Prawo o adwokaturze i ustawa o radcach 
prawnych); termin: 3 lipca 2019 r.; uczestnicy: adw. Rafał Dębowski (Sekretarz NRA).

•  Komisja Nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach (ustawa o zmianie KPC, druk 3554); 
termin: 3 lipca 2019 r.; uczestnicy: adw. Rafał Dębowski (Sekretarz NRA), adw. Anisa 
Gnacikowska (Zastępca Sekretarza NRA).

•  Komisja Finansów Publicznych (projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotknię-
tym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw); terminy: 2 czerwca 
2020 r. i 3 czerwca 2020 r.; uczestnicy: adw. Jacek Trela (Prezes NRA).

W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej:
•  Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (ustawy o zmianie ustawy o Krajowej 

Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw i ustawy o Sądzie Najwyższym); 
termin: 11 grudnia 2017 r.; uczestnicy: adw. Jacek Trela (Prezes NRA). 

•  Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (ustawa o nieodpłatnej 
pomocy prawnej i edukacji prawnej); termin: 26 czerwca 2018 r.; uczestnicy: adw. Rafał 
Dębowski (Sekretarz NRA).

•  Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (ustawa o nieodpłatnej pomocy 
prawnej i edukacji prawnej); termin: 5 lipca 2018 r.; uczestnicy: adw. Rafał Dębowski 
(Sekretarz NRA).

•  Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (ustawa o nieodpłatnej 
pomocy prawnej i edukacji prawnej); termin: 9 lipca 2018 r.; uczestnicy: adw. Jacek Trela 
(Prezes NRA). 

•  Komisja Budżetu i Finansów Publicznych i Komisja Ustawodawcza (ustawa o świadcze-
niu usług w zakresie dochodzenie roszczeń odszkodowawczych); terminy: 23 lipca 2018 r. 
i 25 września 2018 r.; uczestnicy:  adw. Jacek Trela (Prezes NRA), adw. Rafał Dębowski 
(Sekretarz NRA).

•  Komisja Ustawodawcza i Komisja Praw Człowieka (ustawa o zmianie kpc); termin: 25 
czerwca 2019 r.; uczestnicy: adw. Rafał Dębowski, Sekretarz NRA, adw. Anisa Gnaci-
kowska, Zastępca Sekretarza NRA.

•  Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych); termin: 30 lipca 2019 r.; uczestnicy: adw. 
Rafał Dębowski (Sekretarz NRA).

•  Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności – wysłuchanie publiczne (ustawy o Sądzie 
Najwyższym, o ustroju sądów powszechnych i o KRS); termin: 14 stycznia 2020 r.; C
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uczestnicy: adw. Rafał Dębowski (Sekretarz NRA), adw. Anisa Gnacikowska (Zastępca 
Sekretarza NRA).

•  Komisja Ustawodawcza i Komisja Praw Człowieka (ustawa o KRS); termin: 3 marca 
2020 r.; uczestnicy: adw. Rafał Dębowski (Sekretarz NRA), adw. Ziemisław Gintowt 
(członek Prezydium NRA).

•  Wysłuchanie publiczne w Senacie (projekt zmiany ustawy o KRS); termin: 5 marca 
2020 r.; uczestnicy: Jacek Trela (Prezes NRA).

•  Komisja Praw Człowieka i Komisja Samorządu Terytorialnego (ustawa o szczególnych 
zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP); termin: 28 kwiet-
nia 2020 r.; uczestnicy: adw. Rafał Dębowski (Sekretarz NRA).

•  Posiedzenie trzech połączonych komisji Senatu (ustawa o dopłatach do oprocentowania 
kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębior-
com dotkniętym skutkami COVID-19, druk senacki nr 142); termin: 16 czerwca 2020 r.; 
uczestnicy: adw. Jacek Trela (Prezes NRA).

•  Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (ustawa z 28 października 2020 r. 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw); termin: 
18 listopada 2020 r.; uczestnicy: adw. Jacek Trela (Prezes NRA).

Wsparciem dla działalności parlamentarnej Członków NRA i jej Prezydium była działalność 
Komisji Legislacyjnej, do składu której zgłosiło swój udział ponad 80 osób. W czasie kadencji 
2016–2020 Komisja zaopiniowała 140 projektów aktów prawnych, które wpłynęły do NRA. 
Informacje o działalności Komisji Legislacyjnej znajdują się w sprawozdaniu w rozdziale 13 
części II sprawozdania kadencyjnego.

Ponadto adw. Jacek Trela (Prezes NRA), udzielił adw. dr. Karolowi Pachnikowi i adw. 
Dariuszowi Golińskiemu pełnomocnictwa do monitorowania procesów prawotwórczych oraz 
kontaktów z organami władzy publicznej w zakresie prowadzonych prac legislacyjnych. 
Przez okres całej kadencji adw. dr Karol Pachnik i adw. Dariusz Goliński brali czynny udział 
w pracach parlamentarnych i na bieżąco przesyłali sprawozdania z wykonanych czynności. 
Szczegółowe sprawozdania pełnomocników znajdują się w rozdziale 13 części II sprawozdania 
kadencyjnego.

W wykonaniu uchwały nr 24 Krajowego Zjazdu Adwokatury na posiedzeniu plenarnym NRA 
w dniach 30 czerwca–1 lipca 2017 roku Komisja ds. Praktyki Adwokackiej przedstawiła opra-
cowanie nt. „Wytycznych antykorupcyjnych IBA dla adwokatur – członków IBA” wraz z reko-
mendacją podjęcia szerokiej dyskusji nt. wypracowania krajowej strategii antykorupcyjnej. NRA 
przyjęła „Wytyczne antykorupcyjne IBA dla adwokatur – członków IBA”, dokument mający 
stanowić wsparcie dla antykorupcyjnych inicjatyw podejmowanych przez organizacje prawnicze. 

SEKCJE (Uchwała nr 25 KZA)

Naczelna Rada Adwokacka, na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2020 roku, podjęła uchwałę 
nr 76/2020 w sprawie zmian w regulaminie doskonalenia zawodowego, które uwzględniają 
m.in. przyznanie punktów za udział w szkoleniach prowadzonych przez sekcje prawa działa-
jące przy ORA, wykonując tym samym zobowiązanie wynikające z uchwały nr 25 Krajowego 
Zjazdu Adwokatury.C
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Ponadto Prezydium NRA w czasie trwania całej kadencji wspierało organizacyjnie i finan-
sowo działalność sekcji praktyków prawa, w szczególności sekcji działających przy ORA 
w Warszawie (udostępnianie sal konferencyjnych NRA na spotkania i konferencje, wspieranie 
finansowe organizowanych przez sekcje konferencji o charakterze ogólnopolskim). W swojej 
działalności również Komisja Doskonalenia Zawodowego, powołana przez Prezydium NRA, 
zwracała szczególną uwagę na rozwój sekcji praktyków prawa w poszczególnych Izbach, 
wspierając ich działalność merytorycznie, organizacyjnie i finansowo. Więcej na temat działal-
ności Komisji w tym zakresie znajduje się w rozdziale 13 części II niniejszego sprawozdania.
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4. SPRAWOZDANIE KADENCYJNE 
WYŻSZEJ KOMISJI REWIZYJNEJ1

I. Sprawy ogólne

Wyższa Komisja Rewizyjna wykonywała swoje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze oraz w oparciu o Regulamin działania organów 
adwokatury i organów izb adwokackich (uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury dnia 
20 listopada 2010 r. z późniejszymi zmianami, tekst jednolity podany w obwieszczeniu NRA 
z dnia 21 stycznia 2017 roku).

Dnia 27 stycznia 2017 roku na pierwszym posiedzeniu Komisji w nowej kadencji wybrano 
adw. Janusza Olkiewicza na Zastępcę Przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz 
powołano dwa zespoły: zespół ds. finansowo-gospodarczych oraz zespół ds. oceny wykonania 
uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury.

W czasie upływającej kadencji, do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania, tj. do 
10 lipca 2020 roku, Wyższa Komisja Rewizyjna odbyła w sumie 9 (dziewięć) posiedzeń, 
przy czym jedno z nich, z dnia 17 kwietnia 2020 roku, odbyło się już w formule wykorzystu-
jącej możliwość komunikowania się na odległość. Kolejne posiedzenia zaplanowane są na 
jesieni 2020 roku. Tematem posiedzeń były w szczególności zagadnienia preliminowanych 
wydatków oraz kwestie wykonania budżetów Naczelnej Rady Adwokackiej, a także bieżąca 
ocena gospodarki finansowej NRA i ocena realizacji uchwał ostatniego Krajowego Zjazdu 
Adwokatury. Poza posiedzeniami Przewodniczący WKR był w stałym kontakcie e-mailowym 
i telefonicznym z pozostałymi członkami WKR.

Przedmiotem zainteresowania Wyższej Komisji Rewizyjnej w tej kadencji były również 
sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania Naczelnej Rady Adwokackiej w zakresie działań 
objętych kompetencjami Wyższej Komisji Rewizyjnej. Z ramienia Wyższej Komisji Rewizyj-
nej jej Przewodniczący, w porozumieniu i przy pełnej akceptacji oraz wsparciu pozostałych 
członków WKR, przeprowadzał doraźne kontrole kosztów i wydatków ponoszonych przez 
Naczelną Radę Adwokacką, weryfikował dokumenty gromadzone przez Dział Księgowości 
NRA a także zwracał się do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z pytaniami i uwagami 
dotyczącymi kwestii finansowych.

W okresie omawianej kadencji Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej był zapra-
szany i uczestniczył, także z głosem doradczym, w posiedzeniach Prezydium Naczelnej Rady 
Adwokackiej oraz uczestniczył we wszystkich posiedzeniach plenarnych Naczelnej Rady Ad-
wokackiej, obserwując na bieżąco prace tych organów i kiedy to było potrzebne przedstawiając 
stanowisko WKR.
1  Stan na 10 lipca 2020 roku.C
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Należy wspomnieć, że niestety w czasie upływającej kadencji zmarł powołany przez 
XII Krajowy Zjazd Adwokatury w skład Wyższej Komisji Rewizyjnej jako jej członek, nie-
odżałowany i wybitny adwokat krakowski, Pan Mecenas Andrzej Woźniak. W związku z po-
wyższym status pełnoprawnego członka Wyższej Komisji Rewizyjnej uzyskał adw. Tadeusz 
Dobiecki, który spośród powołanych przez Krajowy Zjazd Adwokatury zastępców członków 
WKR uzyskał największą liczbę głosów.

II. Gospodarka i sprawy finansowe

Stosownie do swoich zadań Wyższa Komisja Rewizyjna poza oceną wykonania uchwał 
Krajowego Zjazdu Adwokatury badała sprawozdania finansowe Naczelnej Rady Adwokackiej. 
Wyższa Komisja Rewizyjna prowadziła również, co już zasygnalizowano, systematyczną ana-
lizę bieżącej działalności gospodarczo-finansowej Naczelnej Rady Adwokackiej. Regularnie 
kontrolowano: stan na rachunkach bankowych Naczelnej Rady Adwokackiej, stan kasy, wpły-
wy ze składek. Przeprowadzane były także wyrywkowe kontrole dotyczące w szczególności 
wydatków poszczególnych Komisji afiliowanych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. 

Jeśli chodzi o zamknięcie finansowe 2019 roku i preliminarz budżetowy na 2020 rok, to 
kwestie te były rozpatrywane i ostatecznie zatwierdzone stosownymi uchwałami na posiedze-
niu plenarnym NRA w dniu 4 maja 2020 roku. Z uwagi na panujący w Polsce stan epidemii 
to „posiedzenie finansowe” odbywało w późniejszym niż zwykle terminie. Termin odby-
cia posiedzenia oraz panujące warunki pandemii i czasowy lockdown siłą rzeczy w sposób 
oczywisty musiały wpłynąć na kształt preliminarza budżetowego na 2020 rok. Skutkowało 
to także tym, że nieco inaczej należało spojrzeć na kwestie finansowe od początku roku do 
czasu rozpoczęcia pandemii, czyli ok. 10 marca 2020 roku i inaczej po tym czasie. Posiedzenie 
to było także o tyle wyjątkowe, że po raz pierwszy w historii adwokatury zorganizowane 
było przy wykorzystaniu komunikatorów umożliwiających porozumiewanie się na odległość 
wszystkich jego uczestników bez jednoczesnej fizycznej obecności członków NRA w jednym 
miejscu i czasie.

Z dzisiejszej perspektywy należy wskazać, że przedstawione sprawozdanie finansowe dzia-
łalności NRA w roku ubiegłym obejmowało rok obrachunkowy, w którym nie było sytuacji 
nadzwyczajnej, z jaką mamy do czynienia na chwilę obecną, dlatego zamknięcie 2019 roku 
należało oceniać w oparciu o tradycyjne metody, standardy i przesłanki. Jak wynika z przedsta-
wionego bilansu suma finansowa zamyka się na dzień 31 grudnia 2019 r. kwotą 19 320 098,22 zł 
(słownie: dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 
i 22/100). Z kolei rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazuje nadwyżkę 
przychodów nad wydatkami (zysk netto) w wysokości 703 550,99 zł (słownie: siedemset trzy 
tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych i 99/100). Warto w tym kontekście wskazać, że na dzień 
31 grudnia 2018 roku rachunek zysków i strat wykazywał stratę w wysokości 378 191,65 zł 
(słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i 65/100). 
Zysk netto w wysokości 703 550,99 zł (słownie: siedemset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt 
złotych i 99/100) zgodnie z podjętą uchwałą zwiększył Fundusz Podstawowy NRA. 

Podobnie jak poprzednie sprawozdania tak i tym razem roczne sprawozdanie finansowe 
NRA za rok obrotowy 2019 zbadane zostało przez biegłego rewidenta. Z opinii zawartej 
w tym sprawozdaniu wynika, że przedstawia ono rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej 
NRA. Zostało ono sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.C
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O ile zamknięcie 2019 roku nastąpiło w warunkach nazwijmy to „normalnych”, a zdarzenia 
mające wpływ na wynik finansowy roku poprzedniego także następowały w warunkach nie-
odbiegających od normalności, o tyle przygotowanie preliminarza na 2020 rok następowało 
w warunkach zupełnie nadzwyczajnych, których nikt wcześniej nie był w stanie przewidzieć. 
To oczywiście musiało determinować charakter i filozofię preliminarza budżetowego NRA 
na 2020 rok oraz jego poszczególne pozycje. Wyższa Komisja Rewizyjna nie miała żadnych 
wątpliwości, że preliminarz budżetowy na 2020 rok musiał być konstruowany w sposób bar-
dzo „ostrożny” i wyważony przy fundamentalnym założeniu wyjątkowo racjonalnego i prze-
myślanego gospodarowania środkami. Powinien być przy tym zachowany balans pomiędzy 
utrzymaniem środków na działalność i realizację zadań NRA przy jednoczesnym uwzględ-
nieniu szeroko pojętych ewentualnych działań pomocowych dla Izb szczególnie dotkniętych 
kryzysem, a pomagających swoim członkom i zatrudnionym pracownikom. Powinna być 
także wzięta pod uwagę okoliczność, że nie wiadomo, jak długo kryzys będzie trwał i jakie 
będzie miał rozmiary. W tej sytuacji osoby odpowiedzialne za finanse NRA w swoich działa-
niach i projektowaniu aktywności finansowej winny mieć na względzie także uwzględnienie 
i określenie nieprzekraczalnej rezerwy finansowej, której zachowanie będzie mogło zapobiec 
zagrożeniu funkcjonowania NRA. Bo i o takich zjawiskach musimy w tym czasie rozmawiać.

Wszystkie te uwagi WKR wydawały się i wydają się tym bardziej zasadne, że na chwilę 
obecną i w przyszłości praktycznie jedynym dochodem budżetu NRA są wpływy z Izb, które 
przecież także już są i mogą być w przyszłości dotknięte kryzysem. Innych dochodów do 
budżetu NRA w tym roku nie będzie (wyjątkiem jest oddany do dyspozycji NRA przez ubez-
pieczyciela, tj. firmę Hestia fundusz, który jednak ma charakter celowy i może być spożytko-
wany tylko na określone zadania). Jest przy tym tak, że na jakiekolwiek wsparcie finansowe 
dla naszego samorządu ze strony Państwa nie ma co liczyć. W obecnych warunkach i przy 
panującym chaosie legislacyjnym i zarysowanych przez rząd priorytetach trudno także liczyć 
na wsparcie legislacyjne, które pomogłoby wprowadzić rozwiązania korzystne i oczekiwane 
przez samorząd adwokacki. Wsparcie może ewentualnie dotyczyć jedynie adwokatów jako 
przedsiębiorców w ramach tzw. tarcz pomocowych zaproponowanych przez premiera i Radę 
Ministrów.

Analizując kwestię preliminarza na 2020 rok, warto także zauważyć, że został on opraco-
wany nie w oparciu o planowaną składkę na poziomie 37 zł, a o składkę na NRA w wysokości 
30 zł. Założeniem bowiem było także, aby jednym z elementów pomocowych dla Izb było 
zmniejszenie składki na NRA – w tym wypadku do 30 zł.

W ocenie WKR wydaje się, że przyjęty przez NRA preliminarz na 2020 rok jeśli nie w ca-
łości to w zasadniczej i wystarczającej do jego pozytywnej oceny części spełnia oczekiwania 
WKR. Oczywiście nie należy mieć złudzeń, a świadomość, że mogą pojawić się głosy kon-
testujące jego założenia i poszczególne pozycje, ale szczególnie na dzień dzisiejszy trudno 
oczekiwać preliminarza budżetowego, który zaspokoiłby oczekiwania wszystkich zaintereso-
wanych jego kształtem.

Odnosząc się jeszcze do przyjętego preliminarza na 2020 rok, należy wskazać, że bez za-
grożenia dla realizacji podstawowych zadań NRA zostały w sposób radykalny obniżone pla-
nowane koszty. Nie są przewidziane żadne mniej lub bardziej kosztowne akcje o charakterze 
wizerunkowym. Preliminarz w tym zakresie obejmuje w zasadniczej części tylko pokrycie 
kosztów zleceń, których realizacja jest w toku i z których nie można się wycofać także z uwagi 
na zaawansowanie prac. Radykalnie zostały zmniejszone koszty druku i kolportażu „Palestry”, 
a kwestia wydawania „Palestry” i innych publikacji będzie w tym roku nadal gruntownie C
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reformowana. Jest przy tym tak, że wydatki na tę reformę mają być przeznaczone w głównej 
mierze ze środków funduszu pozyskanego od ubezpieczyciela, o którym to funduszu była 
mowa wyżej. Zmniejszono planowane wydatki na budowę systemu informatycznego SOA 
i mniej niż w latach ubiegłych będzie kosztować jego administracja. W sposób naturalny, 
związany ze zmianą formy obradowania, zmniejszono planowane wydatki na organizację 
posiedzeń plenarnych NRA. Zmniejszono radykalnie środki na działanie Komisji i podmiotów 
afiliowanych przy NRA, co jest zupełnie naturalne, gdyż siłą rzeczy radykalnie zmniejszona 
zostanie ich aktywność w zakresie planowanych wydarzeń.

W związku ze skutkami kryzysu wywołanego epidemią COVID-19 WKR dostrzega i do-
cenia działania pomocowe Prezydium NRA i samej NRA. Należy docenić to, że praktycznie 
rzecz biorąc od początku zaistnienia kryzysu Prezydium NRA przekształciło się w swego 
rodzaju „sztab kryzysowy” obradujący nie jak dotychczas w cyklu co 14 dni, a obradujący raz 
w tygodniu, także z udziałem Przewodniczącego WKR. 

Jako przejawy finansowej działalności pomocowej i decyzji, które są związane z kryzysem 
należy podać następujące przykłady:
1.  Bezzwłoczne, bo od chwili pojawienia się pandemii, odroczenie Izbom płatności składki 

na rzecz NRA na dwa miesiące.
2.  Zmiana zasad udzielania pożyczek przez NRA, z których mogą korzystać Izby, aby istnia-

ła możliwość łatwiejszego pozyskania pożyczek w związku z kryzysem i aby te pożyczki 
były jak najniżej oprocentowane, a w niektórych wypadkach mogły być nawet umarzane. 
Zmodyfikowany regulamin pozwala także na zmniejszenie wysokości oprocentowania 
pożyczek już udzielonych.

3.  Na mocy uchwały nr 85/2020 już wspomniane obniżenie wysokości składki na Fundusz 
Administracyjny NRA od adwokatów wykonujących zawód z kwoty 40 zł do kwoty 37 zł 
(oczywiście przy obniżeniu także wysokości składki dla innych adwokatów). Co więcej, 
uchwała ta przyjęła płatność składki ustalonej w tej wysokości za miesiące: od stycznia 
do lutego oraz od czerwca do grudnia 2020 r., co powoduje także, że na Izbach nie będzie 
ciążył obowiązek zapłaty składek, których płatność została pierwotnie odroczona. Na 
marginesie warto przy tym zauważyć, że treść tej uchwały odbiega zasadniczo od do-
tychczasowego sposobu naliczania składki, która była określana równomiernie w jednej 
wysokości na cały okres danego roku. Taki sposób naliczania składki na Fundusz Admi-
nistracyjny NRA zarówno w ocenie NRA, jak i WKR, nie będąc sprzeczny z przepisem 
art. 58 pkt. 11 ustawy – Prawo o adwokaturze, oznacza w praktyce, że już teraz wiadomo, 
iż Izby w tym roku nie będą uiszczały składek za okres 3 miesięcy. Wprawdzie oznacza to 
w konsekwencji zmniejszenie budżetu NRA na ten rok o kwotę ok. 2 300 000 zł, niemniej 
jednak WKR akceptuje taką sytuację i przyjęte w tym względzie rozwiązania. W tym 
miejscu należy także wskazać, że na szczęście nie zwyciężyła zaproponowana w pew-
nym momencie koncepcja, aby w całości zwolnić Izby od płacenia składek począwszy 
od czerwca do końca 2020 roku. To nie był dobry pomysł, który na dodatek rodziłby 
najprawdopodobniej trudne do przewidzenia reperkusje podatkowe. Natomiast warto 
także wspomnieć, że nie zwalniając Izb z płacenia składek, w preliminarzu budżetowym 
na 2020 rok przewidziano rezerwę budżetową w wysokości 2 000 000 zł na ewentualne 
dalsze działania pomocowe. 

4.  Zaplanowano także uruchomienie systemu pomocy bezpośredniej, w szczególności dla 
adwokatów i aplikantów oraz członków ich rodzin. Realizowane to będzie w dużej mierze 
poprzez powołanie przez NRA fundacji. Przewidziana w porządku obrad posiedzenia NRA, C
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które miało odbyć się 21 marca 2020 roku, dyskusja odnośnie do fundacji nie doszła do 
skutku z uwagi na konieczność odwołania tego spotkania w związku ze stanem epidemii.

5.  Zaplanowano obniżenie kosztów funkcjonowania Naczelnej Rady Adwokackiej w tych za-
kresach, które nie mają wpływu na wypełnianie podstawowych zadań adwokatury (dotyczy 
to znaczącej części pierwotnych planów Komisji, OBA, Centrum Mediacji, „Palestry”).

W sytuacji, gdy NRA dysponuje nadwyżkami z lat poprzednich na poziomie około 
13 000 000 zł, wspomniane wyżej 2 000 000 zł może się wydawać rezerwą pomocową na 
niskim poziomie, jednak zdaniem WKR tak nie jest, a poza tym w sytuacji naprawdę tego 
wymagającej może dojść do korekty, czytaj: zwiększenia tej kwoty.

Uwaga odnośnie do środków zgromadzonych na rachunkach bankowych NRA. Na chwilę 
przygotowywania niniejszego sprawozdania są to środki we wspomnianej wyżej wysokości 
na poziomie około 13 000 000 zł. Oczywiście nie są to środki w całości pozyskane li tylko 
w czasie tej kadencji. Są to środki gromadzone przez lata funkcjonowania NRA – i o tym 
należy pamiętać. Warto wyjaśnić także, że WKR nigdy nie twierdziła, że ta zgromadzona 
na rachunkach NRA kwota ma charakter nienaruszalnego depozytu. Komisja jednak zawsze 
podkreślała, że korzystanie z tych środków powinno mieć charakter co do zasady wyjątkowy 
i jak najbardziej racjonalny oraz przemyślany. Najlepiej by było, aby środki te były przezna-
czane na budowanie (pozyskiwanie), utrzymanie i ewentualne odtwarzanie majątku trwałego 
NRA. Tym bardziej niezbędna jest jednak rozwaga przy sięganiu po ten kapitał, gdyż – jak 
wspomniano wyżej – źródło dochodów NRA to w zasadzie tylko składki od Izb. Dobrze też 
się stało, że w czasie pandemii ani Prezydium, ani sama NRA nie uległy bardzo nośnym, choć 
nieco populistycznym, tendencjom i apelom, aby znaczącą część zgromadzonych środków 
(były wnioski na poziomie 2 000 000 – 2 500 000 zł) przeznaczyć na pomoc służbie zdrowia 
w związku z pandemią. Prezydium NRA zachowało się rozważnie i racjonalnie, przeznaczając 
na ten cel mimo wszystko znaczącą pomoc w wysokości 100 000 zł. 

Swoją drogą należy także podnieść, że w celu maksymalnego zabezpieczenia zgromadzonej 
nadwyżki, na wniosek Skarbnika NRA, nastąpiła jej dywersyfikacja i ulokowanie w różnych 
bankach, które wydają się dawać największe gwarancje bezpieczeństwa poszczególnych lokat. 
Przy okazji jedna uwaga – na chwilę obecną na duże zyski z oprocentowania lokat nie ma co 
liczyć.

Inne kwestie, jakie zdaniem WKR należy podnieść w niniejszym sprawozdaniu, oceniając 
mijającą kadencję w aspekcie gospodarki finansowej NRA

W czasie tej kadencji systematycznie, zgodnie zresztą ze złożonymi obietnicami i zalecenia-
mi uchwały nr 24 ostatniego Krajowego Zjazdu Adwokatury, zmniejszano wysokość składki 
na NRA (formalnie rzecz biorąc, jest to tzw. odpis na administrację NRA).

Warto pamiętać i podkreślić, że w chwili rozpoczęcia tej kadencji składka na Fundusz 
Administracyjny NRA wynosiła 50 zł. Później systematycznie następowało zmniejszanie jej 
wysokości. I tak:
−�  Uchwałą NRA nr 14/2017 z 25.3.2017 r. przyjęto składkę zasadniczą w wysokości 45 zł, 

25 zł i 30 zł;
−� Uchwałą NRA nr 33/2018 z 25.2.2018 r. przyjęto składkę 40zł, 25 zł i 30 zł;
−� Uchwałą NRA nr 58/2019 z 15.3.2019 r. – 40 zł; 25 zł i 30 zł;
−�  Uchwałą NRA nr 79/2020 z 18.1.2020 r. przyjęto składkę w wysokości 37 zł; 22 zł i 27 zł. C
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W kontekście wysokości składki warto wskazać, że np. pozornie drobna ostatnia zmiana 
w wysokości składki na Fundusz Administracyjny NRA w stosunku do wysokości poprzedniej 
(chodzi o 3 zł) w połączeniu z tym, że składki nie będą płacone przez Izby przez 12 miesięcy 
oznacza, że tylko w ciągu 2020 roku do budżetu NRA z tego tytułu nie wpłynie kwota łączna 
na poziomie 2 396 490 zł. Warto także mieć świadomość tego, że środki z różnicy zmniejszonej 
składki na Fundusz Administracyjny NRA pozostają i pozostawały w poprzednich latach do 
dyspozycji poszczególnych Izb.

Z inicjatywy Prezydium i Skarbnika NRA doszło także do zmiany sposobu liczenia udziału 
Izb w budżecie NRA. Aktualnie składka płacona przez Izby na budżet NRA jest iloczynem 
wysokości składki uchwalonej przez NRA i liczby adwokatów według stanu osobowego na 
dzień 30 listopada danego roku. Zasadnicze korzyści takiego rozwiązania są takie, że mimo 
zmian składu osobowego w ciągu danego roku Izby, a także NRA, od początku wiedzą, jakie 
mają względem siebie zobowiązania i przychody. Poza tym nie ma w ciągu roku konieczności 
ustalania przez służby księgowe ORA i NRA stanu osobowego danej Izby celem ustalenia wy-
sokości zobowiązań na rzecz NRA. Ponadto warto zauważyć, że skład osobowy Izb raczej się 
zwiększa niż zmniejsza w ciągu roku, a zatem wprowadzone rozwiązanie i w tym kontekście 
jest z korzyścią finansową dla budżetów poszczególnych Izb.

W tej kadencji, oceniając gospodarkę finansową NRA, na szczególne uznanie zasługuje 
działanie Skarbnika NRA. Przy czym oczywiste jest, że z racji pełnionej funkcji jego działania 
spotykały się także i z krytyką, że nie przeznacza wystarczających środków podmiotom zain-
teresowanym. Niemniej jednak, zdaniem WKR, taka „krytyka” jego polityki i asertywności 
przy dysponowaniu środkami mogą być poczytane jako jego zasługa i świadczą o autentycznej 
trosce o środki będące w dyspozycji NRA. Taka jest dobrze pojęta rola Skarbnika, nawet kosz-
tem jego pewnej popularności w środowisku. Zawsze przy tym należy pamiętać i podkreślać, 
co czyni także WKR, że środki NRA mają charakter środków powierzonych i pochodzą od 
wszystkich tworzących samorząd adwokatów. Zarówno tych, którym powodzi się lepiej, ale 
i tych, którzy nie są w dobrej kondycji finansowej. Tym większa jest odpowiedzialność zarów-
no NRA, Prezydium NRA i jej Skarbnika oraz WKR, aby te środki były wydawane racjonalnie 
i z korzyścią dla samorządu oraz poszczególnych jego członków.

WKR dostrzega, że Skarbnik na początku kadencji przeanalizował sytuację finansową i ma-
jątkową NRA a później zaczął wdrażać swoje pomysły. Poza już wspomnianymi inicjatywami 
bez wątpienia zasługą Skarbnika, który był w stanie przekonać do swoich pomysłów Prezy-
dium NRA, jest w szczególności:
−�  realizowane konsekwentnie założenie, że podstawowe pozycje budżetu w części wydat-

kowej na działalność samorządową ujmowane są w preliminarzu budżetowym w formie 
zadaniowej;

−�  doprowadzenie do przyjęcia przez NRA Uchwały nr 60/2019 z dnia 15 marca 2019 roku 
w sprawie „Zasad przygotowywania i realizacji projektów finansowanych lub współfinan-
sowanych przez Naczelną Radę Adwokacką”, która to uchwała i przyjęte w niej procedury 
bez wątpienia przyczyniły się do większego zdyscyplinowania w zakresie planowania 
wydatków, jak i samego wydatkowania przyznawanych środków. Dzięki tej uchwale 
jest też tak, że Prezydium NRA nie działa pod presją czasu, a zdarzało się poprzednio, 
że wnioski finansowe składane były ze słabym uzasadnieniem lub bez uzasadnienia na 
krótko przed posiedzeniami Prezydium. Swoją drogą należy podkreślić, że przyjęcie tej 
uchwały przez NRA w takiej postaci to także w dużej mierze spełnienie postulatu zgła-
szanego przez WKR;C
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−� zmniejszenie i zracjonalizowanie wydatków na działalność samorządową NRA;
−� zmniejszenie i zracjonalizowanie wydatków wydawnictwa „Palestra”.

Omawiana kadencja to nie tylko specyfika związana z wyzwaniami i skutkami, jakie wywo-
łała pandemia COVID-19 i stan wyjątkowy związany z koronawirusem. Należy wspomnieć 
także o następujących kwestiach:
1.  W czasie tej kadencji mieliśmy obchody 100-lecia powstania Odrodzonej Adwokatury 

Polskiej i wydatki z tym związane – zarówno wydatki centralne, finansowane w całości 
z budżetu NRA, jak i te lokalne w Izbach, a współfinansowane z budżetu NRA. Zwień-
czeniem obchodów centralnych było spotkanie na Zamku Królewskim w Warszawie dnia 
23 listopada 2018 roku. W lutym 2019 roku w ramach działania WKR przeprowadzono 
oddzielną kontrolę tych wydatków, także w oparciu o materiały źródłowe. Z zestawienia 
na koniec 2018 roku wynika, że wydano odpowiednio kwoty 592 477,31 zł na obchody 
centralne i 465 493,15 zł na współudział w obchodach poszczególnych Izb Adwokackich. 
Co do zasady, zmieszczono się w preliminowanych na ten cel kwotach, a samo rozliczenie 
poniesionych wydatków zasadniczo nie budziło wątpliwości.

2.  Działalność merytoryczna NRA i realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o ad-
wokaturze nadal w dużej części bazuje na przyjętym w poprzednich kadencjach modelu 
opartym o funkcjonowanie Komisji afiliowanych przy NRA. Dwie uwagi z punktu wi-
dzenia WKR. Po pierwsze, wydaje się, że omawiana wcześniej Uchwała nr 60/2019 NRA 
z dnia 15 marca 2019 w sprawach finansowych zracjonalizowała i dyscyplinowała także 
wydatki poszczególnych Komisji. Po drugie, WKR stoi na stanowisku, że mimo wszystko 
to jest dobry model, który jest stosowany w praktyce, aby jednak ostateczne decyzje 
finansowe Komisji akceptowało Prezydium NRA, nawet mimo przydzielenia i „wyod-
rębnienia” określonego budżetu poszczególnych Komisji. Absolutnie nie jest prawdą, że 
taka formuła ma charakter patologiczny (a niestety i taki głos w wypowiedziach na ten 
temat się pojawił). W oparciu o dokumenty źródłowe WKR dokonała kontroli wydatków 
poszczególnych Komisji w 2019 roku. Zadziałały procedury wprowadzone wspomnianą 
uchwałą z marca 2019 roku. Zasadniczo nie zgłoszono w zakresie wydatków i ich roz-
liczeń ocen krytycznych. Pewne uwagi i ewentualne wnioski zostały przekazane wraz 
z protokołem kontroli Prezydium NRA. 

3.  W kadencji tej doszło do zmniejszenia stałych wydatków na zewnętrzną pomoc „wi-
zerunkowo-medialną”, między innymi poprzez zaprzestanie współpracy z firmą High 
Profile Strategic Advisors Sp z o.o. Zdaniem WKR trudno uznać, że współpraca z tą firmą 
w zakresie jej wsparcia w obszarze usług public relations, począwszy od 2011 roku, była 
nieuzasadniona czy nieprzydatna. Tak tego nie można oceniać i generalizować. Wiele 
projektów i inicjatyw należy oceniać bardzo pozytywnie. Niemniej jednak był to duży, 
stały wydatek miesięczny o charakterze wynagrodzenia ryczałtowego, a na dodatek z do-
datkowymi płatnościami, co nie było najlepszym rozwiązaniem.

4.  Nie ma wątpliwości, że w tej kadencji dokonano pogłębionej reformy wydawnictwa „Pa-
lestra”. Jak rozumie WKR, kierunek jest taki, aby „Palestra”, zachowując swoje dotych-
czasowe bezsprzeczne walory, była pismem znacznie bardziej nowoczesnym, tańszym 
w wydawaniu i dostępnym na wielu polach eksploatacji i przy maksymalnie szerokich 
możliwościach wykorzystania jej treści oraz dotarcia do jak najszerszej liczby odbiorców, 
w tym nie tylko do adwokatów. Zmianie uległa formuła pisma. Nastąpiło bardzo radykal-
ne i stanowcze przejście na formę elektroniczną (internetową), co znacznie zmniejszyło C
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koszty dystrybucji i wydawania pisma. Doszło do bardzo pogłębionego i znaczącego 
procesu „informatyzacji, digitalizacji i internetyzacji” pisma, który to proces jest nadal 
rozwijany i udoskonalany. W 2018 roku obniżono wydatki związane z wydawnictwem 
do kwoty 851 540,15 zł (w 2017 roku ta kwota wynosiła 1 761 103, 21 zł). W 2019 roku 
wydatki, mimo że „Palestra” w całości (w wyniku podjętych przez Prezydium NRA 
decyzji) nieodpłatnie trafiała do adwokatów i aplikantów, zostały obniżone do kwoty 
708 116,83 zł. Od 2019 roku w preliminarzu finansowym NRA likwidacji uległ odrębny 
preliminarz dotyczący wydawnictwa „Palestra”. Zdaniem WKR ten oddzielny prelimi-
narz był nieco sztucznym i niepotrzebnym wyodrębnieniem w dokumentach finansowych 
i niekiedy wręcz zaciemniał obraz finansowy planowanych wydatków na dany rok.

5.  Podkreślić należy aktywność Ośrodka Badawczego Adwokatury w tej kadencji, w szcze-
gólności w zakresie działalności wydawniczej. Stosunkowo niskim kosztem finansowym 
z inicjatywy OBA mamy do czynienia z wydawaniem całej serii interesujących książek, 
które powinny być ubogacającą lekturą dla przedstawicieli całego środowiska (choć nie 
tylko!) i znaleźć się w bibliotece każdego ambitnego adwokata. Ta stojąca na bardzo wy-
sokim poziomie edytorskim seria wydawnicza to rzecz bez precedensu w historii naszego 
środowiska.

6.  WKR w tej kadencji dostrzega i docenia także przeprowadzaną, a idącą w dobrym kie-
runku, reformę Centrum Mediacji przy NRA. Bez wątpienia asumpt do tego dała zmiana 
osoby na stanowisku Prezesa tej jednostki afiliowanej przy NRA.

7.  Należy zwrócić uwagę, że w tej kadencji doszło do podjęcia decyzji może na pierwszy 
rzut oka pozornie błahych, ale zdaniem WKR w gruncie rzeczy istotnych i ocenianych 
przez Komisję pozytywnie. Po pierwsze, Prezydium NRA uznało, że Krajowy Zjazd 
Adwokatury finansowany będzie ze środków będących do dyspozycji NRA. Do tej pory ta 
kwestia nie była wprost uregulowana, natomiast w sposób zwyczajowy było tak, że koszty 
KZA były ponoszone po połowie przez Izby i NRA. Po drugie, Prezydium NRA przyjęło 
także, że pełne koszty organizacji posiedzeń plenarnych NRA, w tym koszty dojazdu 
członków NRA, także będą pokrywane ze środków NRA. Te dwie decyzje to nie tylko 
grzecznościowy ukłon w stronę Izb, ale i realne odciążenie ich budżetów. Odnośnie do 
posiedzeń organów Adwokatury, to siłą rzeczy pojawiła się wymuszona przez pandemię 
nowa formuła ich organizacji i przebiegu przy wykorzystaniu dostępnych komunikato-
rów. Wprawdzie zgodzić się należy z poglądem, że nic nie zastąpi osobistego spotkania 
członków poszczególnych gremiów, ale zdaniem Komisji absolutnie można i należy 
rozważyć przeprowadzanie niektórych posiedzeń w takiej formule, już także i po zakoń-
czeniu pandemii. Dotyczy to posiedzeń plenarnych NRA, posiedzeń Prezydium NRA, 
WKR czy też Komisji afiliowanych przy NRA. Takie posiedzenia przy wykorzystaniu 
komunikatorów są znacznie tańsze, a dotychczasowe wydatki na przejazdy i organizację 
spotkań pochłaniały znaczne środki finansowe.

8.  W tej kadencji Naczelna Rada Adwokacka podejmowała działania związane z remontem 
lokalu, zakupionego jeszcze w poprzedniej kadencji w budynku przy ulicy Świętojer-
skiej 16. Preliminowania w tym zakresie na remont kwota 650 000 zł na podstawie kosz-
torysu inwestorskiego nie zostanie przekroczona, a sam remont jest w fazie końcowej. 
Wcześniej planowany termin zakończenia remontu niestety został przesunięty z uwagi 
na COVID-19 i pewne niespodziewane trudności formalne. Oddanie do użytku tego lo-
kalu bez wątpienia poprawi komfort pracy nie tylko biura NRA, ale i innych instytucji, 
które korzystają z lokali przy ul. Świętojerskiej 16, w tym między innymi Rzecznika C
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Dyscyplinarnego Adwokatury i Muzeum Adwokatury. Po zakończeniu remontu i pełnym 
rozliczeniu tej inwestycji WKR planuje bardziej pogłębioną kontrolę wydatków z nią 
związanych. 

9.  W tej kadencji, wspólnie z radcami prawnymi i sędziami, NRA partycypowała finansowo 
w wydatkach na dwa kongresy środowisk prawniczych, które miały miejsce w Katowi-
cach i Poznaniu. Z uwagi na charakter tych spotkań i czas, w jakim się one odbywały 
wydatki z tego tytułu uznać należy za uzasadnione.

10.  Bez wątpienia w sprawozdaniu WKR zasygnalizować należy kwestie związane z kam-
paniami wizerunkowymi prowadzonymi w tej kadencji i wydatkami związanymi z tymi 
akcjami. Tym bardziej, że kwestie te budzą zawsze ożywione dyskusje w środowisku, 
a jako takie były także przedmiotem zainteresowania Komisji.

Kampanie w 2018 roku

„Zajrzyj do Adwokata”. Kampania była realizowana przez Studio Graficzne „wDeche” 
– z inicjatywy grupy adwokatów. Kampania prowadzona była na łamach „Gazety Wybor-
czej”. Koszt kampanii wyniósł 568 378,08 zł brutto. Decyzję o przeprowadzeniu tej kampanii 
Naczelna Rada Adwokacka podjęła w kwietniu 2018 roku na posiedzeniu w Baranowie koło 
Poznania, zatwierdzając wydatek na tę kampanię do kwoty 630 000 zł. Zdaniem WKR wydaje 
się, że podejmując decyzję w tej kwestii NRA nie dysponowała wszystkimi informacjami 
dotyczącymi tego projektu. Także pierwsze przedstawione umowy do podpisania były dosyć 
gruntownie weryfikowane. Podobnie jak skład osób, które zajmowały kluczowe stanowiska 
przy realizacji tego projektu. 

Projekt był realizowany poprzez:
•  prowadzenie stronę http://e-magazynadwokat.pl/,
•  profile na mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/magazynadwokat/, 

https://twitter.com/MagazynAdwokat, https://www.linkedin.com/company/magazyn-
-adwokat/,

•  drukowanie magazynu w „Gazecie Wyborczej”, który ukazywał się co kwartał. Jego 
pierwszy numer ukazał się 23 kwietnia 2018 roku. W tygodniach poprzedzającym pre-
mierę magazynu, w GW były zamieszczane w widocznym miejscu zapowiedzi. W piątek, 
przed poniedziałkową emisją, adwokaci w redakcjach lokalnych „Gazety Wyborczej” 
(siedem miast) udzielali telefonicznie porad związanych z wniesieniem skargi nadzwy-
czajnej.

Nakład poniedziałkowej „Gazety Wyborczej” to 143 tys. + 133 tys. prenumerat cyfrowych. 
Akcja skierowana była do społeczeństwa z przekazem, że adwokat to nie tylko obrońca 
w sprawach karnych, że nie zajmuje się wyłącznie sprawami o dużym ciężarze gatunkowym 
i nie tylko w sprawach karnych. Magazyn podzielony został na działy: edukator, doradca, 
komentator, profilaktyk, obrońca, mediator i obserwator. Magazyn miał na celu przekazy-
wanie i utrwalanie w świadomości społecznej, że adwokat to także edukator uczący zasad 
stosowania prawa, profilaktyk radzący, jak ustrzec się przed popadnięciem w mniejsze lub 
większe kłopoty i to w różnych dziedzinach życia. Projekt miał pokazywać, że adwokaci to 
często certyfikowani mediatorzy pomagający polubownie rozwiązywać spory, co nadal dla 
większości osób jest czymś nowym. W dziale doradczym przedstawiane były konkretne za-
gadnienia, pojęcia prawne, w zakresie wybranej problematyki dotyczącej sytuacji życiowych, 
zawodowych i biznesowych. C
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Publikacja miała z założenia edukować, informować i zachęcać odbiorcę, aby zajrzał do 
adwokata, do magazynu, na stronę www, na profil społecznościowy, ale także do kancelarii 
adwokackiej w swojej sprawie. Projekt miał umacniać wizerunek adwokata jako zawodowca 
obeznanego z nowoczesnymi technologiami, sprawnie funkcjonującego na wielu poziomach 
przestrzeni społeczno-gospodarczej. Miało być to spójne medium, stanowiące punkt wyjścia 
do całościowej polityki kreowania wizerunku adwokata jako skutecznego profesjonalisty. 
Z założenia był to projekt skierowanym na zewnątrz, do społeczeństwa. Projekt „Zajrzyj do 
Adwokata” miał wypełniać także treść uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz wpisywać 
się w ideę przyświecającą obchodom 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej.

Redakcja zaprosiła adwokatów i aplikantów adwokackich do współpracy. Teksty publi-
kowane były na portalu, a najlepsze z nich były zamieszczone w magazynie drukowanym. 
Propozycja pomysłodawców była taka, aby akcja był wielosezonowa. Niemniej jednak Prezy-
dium NRA doszło do wniosku, że roczna edycja akcji jest wystarczająca i kampania nie będzie 
kontynuowana w następnych latach.

„Adwokat Twoim Doradcą”. Kampania która była prowadzona w ramach obchodów 
100-lecia Adwokatury, a jej koszt to 76 589,64 zł. Zrealizowała ją firma DPS POLSKA 
Sp. z o.o., obciążając nas jedną fakturą. W ramach tego projektu na 11 polskich lotniskach 
od 1 do 7 lipca 2018 roku emitowane były spoty informacyjne o zawodzie adwokata i infor-
macje, że adwokat doradzi zarówno w sprawie spadkowej, jak też zakupu mieszkania czy 
założenia firmy. Reklamy wyświetlane były 20 290 razy dziennie na 134 ekranach. Plakaty 
o tej samej treści pojawiły się w październiku 2018 roku także w komunikacji miejskiej 
w 24 miastach w Polsce.

Kampanie w 2019 roku

„Adwokat w każdym przypadku”. Kampania realizowana przez firmę Remarkable Ones. 
Jej koszt to 538 740 zł. Na tę kwotę złożyły się faktury wystawione przez firmę Remarkable 
Ones na kwotę 523 980 zł oraz jedna faktura wystawiona przez INFOR BIZNES Sp. z o.o. 
na kwotę 14 760 zł. W ramach tej kampanii stworzono portal internetowy AdwokatwKaz-
dymPrzypadku.pl, na którym czytelnicy mogli znaleźć szereg informacji na temat życiowych 
przypadków wymagających szczególnej ostrożności w zakresie aspektów prawnych. W me-
diach społecznościowych zamieszczane były spoty video z udziałem prof. Jerzego Bralczyka. 
Językoznawca odmieniał słowo „adwokat” przez przypadki gramatyczne, aby kompleksowo 
przedstawić charakter pracy tej grupy zawodowej. W mediach społecznościowych promowa-
no również artykuły tematyczne ze strony AdwokatwKazdymPrzypadku.pl. Po raz pierwszy 
w kampanii informacyjnej NRA nawiązała współpracę z influencerami – Natalia Tur z kanału 
NishkaMovie przygotowała film „10 ciekawostek o prawie rodzinnym”, który obejrzało prawie 
50 tys. osób; na kanale youtube „Reżyser życia” przedstawiono film o pomocy adwokata 
w przypadku przemocy w rodzinie. Film ten miał ponad 1,7 mln wyświetleń. Z kolei influencer 
Karol Paciorek przeprowadził wywiad z adw. Jackiem Trelą (Prezesem NRA), który obejrzało 
21 tys. osób. W kampanii wykorzystano również tradycyjne formy komunikacji, tj. ulotki 
i plakaty. Szacowany zasięg odbiorców kampanii na koniec października 2018 roku wyniósł 
ok. 6 mln Polaków, którzy zetknęli się z przekazami kampanii. Kampanię tę poprzedziły 
badania opinii publicznej, przeprowadzone przez firmę KANTAR. 

Zdaniem WKR ocena tych kampanii także dla Komisji, z punktu widzenia zakresu dzia-
łalności WKR, nie jest łatwa do przeprowadzenia. Z jednej strony jest tak, że wszyscy or-C
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ganizatorzy poszczególnych kampanii mówili o ich niewątpliwych sukcesach. Przytaczali 
w swoich relacjach i sprawozdaniach informacje o zasięgu kampanii; statystyki oglądalności 
poszczególnych materiałów; wykresy, informacje o kliknięciach, laikach, reakcjach, komen-
tarzach itd. Z drugiej strony, reakcje ze środowiska adwokackiego nie zawsze były tak entu-
zjastyczne. Wskazywano na różne aspekty i przekazywano także głosy krytyczne. Wysokie 
koszty kampanii, ograniczony ich zasięg, małą skuteczność, brak jednoznacznego określenia, 
do kogo poszczególne kampanie w gruncie rzeczy były adresowane itd. Były wreszcie głosy 
w dyskusji, że środki te można było spokojnie przeznaczyć na inne cele np. był mocny głos, 
aby przeznaczać je na wsparcie tzw. wysokiej kultury, bo to jest narzędzie do budowania po-
zytywnego wizerunku Adwokatury. W kontekście prowadzonych kampanii pojawiały się także 
uwagi natury ogólniejszej o braku i konieczności wypracowania spójnej polityki wizerunkowej 
NRA. I wydaje się, że w tej przytoczonej wyżej dyskusji wszyscy mają po części rację. 

Zdaniem WKR należy liczyć, że w następnej kadencji NRA nie zrezygnuje z działań doty-
czących promowania wizerunku. Jednak powinny być one oparte na dokładnym i bardziej prze-
myślanym opracowaniu celów tych działań przy uwzględnieniu środków, jakie na to można 
przeznaczyć. Bardzo pomocne w tym względzie może być wsparcie merytoryczne i działanie 
ukierunkowujące Komisji wizerunkowej działającej przy NRA.

WKR sprawdzała wydatki związane z kampaniami wizerunkowymi pod względem for-
malnym w oparciu o umowy, rachunki i inne dokumenty źródłowe i trudno tu dopatrzeć się 
nieprawidłowości. Jednocześnie jednak zdaniem Komisji wydaje się, że nie zawsze w tych 
kampaniach i wydatkach z budżetu NRA był dobry stosunek „jakości i oczekiwanych efektów” 
do ceny usług i poniesionych z budżetu NRA wydatków.
1.  Jeśli chodzi o płatności składek przez Izby na rzecz NRA to poza nielicznymi wyjątkami 

nie było z tym kłopotów. Składki płacone były przez większą część Izb systematycznie 
w zakreślonych terminach. W 2019 roku pojawił się natomiast pewien problem na linii 
Izba warszawska a NRA w zakresie płatności, a w zasadzie przekazywania składki wpła-
canej przez adwokatów tej Izby z tytułu odpowiedzialności OC. Ze strony Warszawy 
istnieją zaległości w płatnościach z tego tytułu. Koncepcja ORA w Warszawie, popierana 
przez tamtejszą komisję rewizyjną, była taka, aby wpłacać na rachunek tylko te środki, 
które zostały przekazane z tego tytułu ORA przez adwokatów z tej Izby. Prezydium 
NRA i Skarbnik prezentowali odmienne stanowisko. Sprawa jest bardzo delikatna i wie-
lopłaszczyznowa. Strony pracują nad rozwiązaniem tego problemu i wydaje się, że jest 
duża szansa na uzyskanie rozsądnego kompromisu w tej kwestii. Swoją drogą sprawa 
pewnej modyfikacji „konstrukcji i zapisów” następnej umowy generalnej w zakresie ubez-
pieczenia OC będzie musiała być koniecznie dopilnowana ze strony NRA w relacjach 
z aktualnym lub nowym Ubezpieczycielem. Także zdaniem WKR najlepiej byłoby chyba 
ująć składkę OC w ramach składki adwokackiej.

2.  Oddzielnego omówienia wymaga kwestia wydatków na przedsięwzięcie związane z za-
kupem i funkcjonowaniem informatycznego programu – Systemu Obsługi Adwokatury 
(SOA). Zakup tego sytemu, koszty jego wdrażania, obsługi i administrowania to licząc 
łącznie bodaj największe wydatki w historii NRA, dlatego kwestie te były przedmiotem 
stałego monitorowania i analizy ze strony Wyższej Komisji Rewizyjnej. System Obsługi 
Adwokatury (SOA) jest także z założenia systemem wsparcia administracyjnego dzia-
łalności biur Okręgowych Rad Adwokackich. System zaprojektowała firma CONFIDO 
założona w 2001 roku. Zakup tego systemu nastąpił w poprzedniej kadencji, ale skutki 
jego zakupu, wdrożenia i administrowania rozciągały się także na omawianą kadencję. C

.H
.B

ec
k 

   
C

.H
.B

ec
k 

   
C

.H
.B

ec
k



177

Koszty utrzymania systemu z założenia pokrywane były i są przez Naczelną Radę Ad-
wokacką.

Naczelna Rada Adwokacka, uchwałą nr 17/2014 z dnia 14 czerwca 2014 roku, upoważniła 
Prezydium NRA do zakupu i zobowiązała Okręgowe Rady Adwokackie do jego wdrożenia na 
zasadach przyjętych przez Prezydium NRA. Decyzja zakupu informatycznego Systemu Obsłu-
gi Adwokatury uwarunkowana była w dużej mierze jego wdrożeniem i kilkuletnim działaniem 
w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. System obsługiwał z sukcesem ponad 
40% stanu liczebnego Adwokatury, co dawało dodatkowy asumpt do zakupu właśnie tego opro-
gramowania. Ponadto system ten został z powodzeniem wdrożony w Krajowej Izbie Radców 
Prawnych oraz okręgowych izbach radców prawnych. Z posiadanych informacji wynika, że 
miał być także wdrożony w Okręgowej Radzie Notarialnej w Warszawie. 

Naczelna Rada Adwokacka nie jest zobligowana do ogłaszania przetargów publicznych, 
stąd też zakup systemu nastąpił z wolnej ręki.

Warto zauważyć, że zintegrowany system informatyczny był i jest niezbędny w związku 
z nowelizacją ustawy Prawo o adwokaturze oraz nowelizacją Kodeksu postępowania cywil-
nego, które zobowiązały Naczelną Radę Adwokacką oraz Okręgowe Rady Adwokackie do 
utrzymywania systemu ewidencji adwokatów. Serwery Ministerstwa Sprawiedliwości, któ-
re zapewniają funkcjonowanie instytucji wymiaru sprawiedliwości muszą mieć możliwość 
łączenia się z taką bazą celem codziennej weryfikacji uprawnień zawodowych adwokatów. 
Poza tym jest to też program pomagający wykonywać obowiązki Okręgowych Rad Adwokac-
kich w zakresie prowadzenia list adwokatów i aplikantów, ewidencji zespołów adwokackich 
czy spółek. Program miał wspierać proces szkoleniowy aplikantów. SOA ma na celu także 
zautomatyzowanie większości procesów realizowanych przez Okręgowe Rady Adwokackie. 
Wszystkie ORA zostały przeszkolone przez firmę CONFIDO z zasad obsługi systemu i prak-
tycznie rzecz biorąc system wdrożyły. 

Koszty zakupu praw do programu wyniosły 293 370,38 zł brutto. Zakup obejmował prze-
niesienie przez  firmę CONFIDO na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej wszystkich praw wła-
sności intelektualnej, w tym praw autorskich do systemu w najszerszym zakresie dozwolonym 
przez prawo. Dodatkowo 24 lipca 2014 roku podpisano pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką 
a CONFIDO umowę o oświadczenie usług dotyczących wdrażania, administracji i konserwacji 
tego systemu informatycznego. Te koszty wdrożenia systemu, jego konserwacji oraz admini-
stracji, a także wynagrodzenie koordynatora z ramienia NRA wyniosły w poprzedniej kadencji 
od sierpnia 2014 roku do 31 maja 2016 roku kwotę 1 326 518,13 zł. 

W tej kadencji koszty obsługi, utrzymania i rozwoju systemu wyniosły: w 2017 roku – 
396 533,50 zł; w 2018 roku – 594 006,71 zł. Ten wzrost kosztów wynikał z tego, że w tym roku 
została już wpłacona zaliczka na I etap prac dla nowego podmiotu, to jest firmy informatycznej 
BERMAR, która miała za zadanie pełne zmodyfikowanie i unowocześnienie wcześniejszego 
systemu SOA opracowanego przez CONFIDO (późniejsza nazwa: SORGA). Koszty obsługi, 
utrzymania i rozwoju systemu w 2019 roku wyniosły 485 531,01 zł (taki wydatek wynikał 
także w głównej mierze z wdrażania II etapu prac BERMAR). Koszty obsługi, utrzymania 
i rozwoju systemu w 2020 roku (do dnia 29 maja 2020 roku) wyniosły 122 434,02 zł.

Wszystkie łączne wydatki związane wprost i pośrednio z systemem SOA w latach 2014–2020 
wyniosły 3 395 479 zł. Warto jednak dodać, że niebagatelna część tej kwoty została pokryta 
w ramach Funduszu pozyskanego w ramach umowy od ubezpieczyciela udzielającego adwo-
katom obowiązkowego ubezpieczenia OC. Nie można nie zauważyć, że zakup programu SOA 
i wydatki związane z tym programem, jak i jego wdrażaniem jeszcze w poprzedniej kadencji, C
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budziły spore kontrowersje w środowisku. Część Izb Adwokackich mniej lub bardziej formal-
nie kontestowała i kwestionowała przydatność i zasadność wdrożenia tego systemu na terenie 
danej Izby. Także i Wyższa Komisja Rewizyjna miała i ma pewne uwagi oraz zastrzeżenia 
odnośnie do tego przedsięwzięcia. I tak zdaniem WKR: 
−�  Kwota wydana na sam zakup systemu SOA wydaje się być mimo wszystko nadmier-

na i nieadekwatna do jego funkcjonalności. Potwierdza to także opracowanie z marca 
2016 roku sporządzone przez eksperta działającego na zlecenie samego Prezydium oraz 
pośrednio na zlecenie Wyższej Komisji Rewizyjnej.

−�  Wydatki związane z samym wdrożeniem, ale w szczególności stałe wydatki miesięczne 
związane z konserwacją i administracją systemu SOA ponoszone na rzecz firmy  CONFIDO 
także były zdaniem Komisji nadmierne i nieadekwatne do funkcjonalności systemu.

−�  Brak było opracowanej procedury przekazywania licencji praw do systemu SOA poszcze-
gólnym Okręgowym Radom Adwokackim.

W tej kadencji Prezydium NRA bez wątpienia dostrzegało problemy związane z wydatkami, 
kosztami i funkcjonalnością systemu SOA, wypowiadając w tym zakresie umowę zawartą 
z CONFIDO (późniejsza nazwa: SORGA) oraz szukając alternatywnie innego podmiotu, który 
mógłby świadczyć usługi w tym zakresie. Doprowadziło to w konsekwencji do zakończenia 
współpracy z firmą CONFIDO (późniejsza nazwa: SORGA) i po analizie kilku ofert popisania 
umowy z firmą BerMar Multmedia (zwanej w tym sprawozdaniu BERMAR) z Wrocławia na 
modyfikację istniejącego systemu, jego rozbudowę, unowocześnienie, usprawnienie i utrzy-
manie. Zdaniem WKR nie ma wątpliwości, że warunki umowy z firmą BERMAR są znacznie 
korzystniejsze od warunków umowy z poprzednim dostawcą i operatorem systemu tak w za-
kresie ceny zakupu (koszt zakupu ok. 380 000 zł ), jak i pozostałych parametrów. Doprowadziło 
to już do poprawy jakości tego produktu informatycznego, a także do wydatnego zmniejszenia 
kosztów wdrażania oraz stałych kosztów jego obsługi, utrzymania itd.

III. Wykonanie uchwał XII Krajowego Zjazdu Adwokatury

Potrzebna jest pewna uwaga o charakterze ogólniejszym. Otóż nie ma wątpliwości, zresztą 
tak było i w poprzednich kadencjach, że część podjętych uchwał KZA z uwagi na swoją treść 
i istotę nie poddaje się ocenie przez WKR, albowiem dotyczy zatwierdzenia sprawozdań, 
przyznania odznaczeń, zmian regulaminów lub ma charakter czysto postulatywny. Tak więc 
tylko wyodrębnione uchwały ostatniego KZA stały się przedmiotem oceny dokonanej przez 
WKR w zakresie ich wykonania. 

Należy wskazać, że w związku z koniecznością realizacji uchwał o charakterze zadaniowym 
ostatniego XII Krajowego Zjazdu Adwokatury Naczelna Rada Adwokacka na posiedzeniu 
plenarnym dnia 21 stycznia 2017 roku podjęła uchwałę nr 2/2017 dotyczącą ramowego planu 
pracy, w tym także podziału prac w zakresie realizacji uchwał KZA. Podział prac miał polegać 
w szczególności na tym, że część uchwał miało realizować samo Prezydium NRA. Z kolei 
część uchwał była przekazana do realizacji tylko przez Komisje afiliowane przy NRA, a pozo-
stałe nierozdzielone w ten sposób uchwały miały być realizowane zarówno przez Prezydium, 
jak i Komisje. Zdaniem WKR wydaje się, że model ten się sprawdził, jednak najlepszym 
probierzem do jego oceny jest stan realizacji poszczególnych uchwał.

Za uchwały zadaniowe, które w szczególności powinny być przedmiotem oceny w zakre-
sie ich realizacji, zdaniem Wyższej Komisji Rewizyjnej, można uznać następujące uchwały 
podjęte przez XII Krajowy Zjazd Adwokatury.C
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UCHWAŁA NR 15
Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 26 listopada 2016 r.

Fundamentem wykonywania zawodu adwokata jest tajemnica zawodowa, z której adwokata 
– na gruncie ustawy stanowiącej o ustroju samorządu adwokackiego oraz podstawowych zasad 
wykonywania tego zawodu – nie można zwolnić. 

Krajowy Zjazd Adwokatury konsekwentnie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich 
prób zwalniania adwokatów i aplikantów adwokackich z obowiązku zachowania tajemnicy 
zawodowej.

Krajowy Zjazd Adwokatury apeluje do adwokatów i aplikantów adwokackich o informowa-
nie właściwych Okręgowych Rad Adwokackich o każdym zdarzeniu, które mogłoby spowodo-
wać zagrożenie ujawnienia tajemnicy adwokackiej.

Krajowy Zjazd Adwokatury zwraca się do Okręgowych Rad Adwokackich o informowanie 
Naczelnej Rady Adwokackiej o każdej próbie zwolnienia adwokata lub aplikanta adwokackiego 
z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. 

Jednocześnie Krajowy Zjazd Adwokatury zwraca się do Okręgowych Rad Adwokackich 
o podejmowanie bezpośrednich działań mających na celu wsparcie członków Adwokatury, 
w stosunku do których będą podejmowane czynności, które mogłyby stanowić zagrożenie dla 
tajemnicy zawodowej.

Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do każdorazowego 
udzielania wszelkiego możliwego wsparcia Okręgowym Radom Adwokackim w czynnościach 
opisanych powyżej, jak również omawiania bieżącej działalności w tym zakresie podczas każ-
dego plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej.

Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do gromadzenia infor-
macji uzyskiwanych od Okręgowych Rad Adwokackich i corocznego przedstawiania członkom 
samorządu sprawozdania w zakresie odnotowanych zdarzeń, podjętych działań przez organy 
samorządu, jak również przedstawiania tych danych Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 
w ramach corocznego sprawozdania z działalności Adwokatury.

Krajowy Zjazd Adwokatury przypomina, iż tajemnica adwokacka ma charakter gwarancyjny 
przede wszystkim nie dla adwokatów, ale dla ich klientów. Ochrona ta gwarantuje ich pod-
stawowe prawa: do rzetelnego procesu oraz do prywatności, chronione nie tylko na gruncie 
Konstytucji RP, ale także na podstawie zobowiązań międzynarodowych.

Krajowy Zjazd Adwokatury podziela stanowisko Komisji Praw Człowieka przy Naczel-
nej Radzie Adwokackiej, iż uchylanie tajemnicy adwokackiej godzi w zaufanie obywateli do 
państwa oraz prowadzi do utraty poczucia bezpieczeństwa, podważając wiarygodność oraz 
legitymację wymiaru sprawiedliwości.

W wykonaniu tej uchwały Prezydium NRA raz na kwartał prosi Izby adwokackie o infor-
macje dotyczące naruszeń tajemnicy adwokackiej. Biuro NRA prowadzi rejestr zgłoszeń z Izb 
wraz z informacją o podjętych przez Izbę czynnościach w sprawie. Praktycznie na każdym 
posiedzeniu plenarnym NRA podawana jest informacja dotycząca występowania przypadków 
zagrożenia zewnętrznego tajemnicy adwokackiej, niekiedy z omawianiem poszczególnych 
przypadków. Bardzo pogłębiona dyskusja na temat tajemnicy adwokackiej miała miejsce 
w tej kadencji w związku z reformą i zmianami Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności 
Zawodu. Tajemnicy adwokackiej w całości był także poświęcony jeden z numerów naszego C
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periodyku „Palestra”. Warto podkreślić fakt podjęcia przez NRA Uchwały nr 53/2018 z dnia 
24 listopada 2018 roku w sprawie rekomendowanego postępowania dotyczącego ochrony 
tajemnicy adwokackiej. Korzystając w głównej mierze z doświadczeń ORA w Warszawie, 
opracowano, a właściwie recypowano, praktyczny sposób działania w przypadku, gdy pod-
mioty zewnętrzne domagają się informacji objętych tajemnicą adwokacką.

UCHWAŁA NR 17
Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 26 listopada 2016 r.

Krajowy Zjazd Adwokatury rekomenduje rozważenie przez Naczelną Radę Adwokacką usta-
nowienia Fundacji Adwokatów i Adwokatury Polskiej, której celem będzie współdziałanie 
z organami samorządu adwokackiego w realizacji ustawowych zadań samorządu zawodowego 
Adwokatury

W wykonaniu tej uchwały Prezydium NRA na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2018 roku 
omówiło działalność Fundacji powołanej we Wrocławiu w kontekście ewentualnej przyszłej 
współpracy NRA z tą Fundacją. W dniu 5 lutego 2019 roku Prezydium NRA ponownie zajęło 
się kwestią spraw socjalnych Adwokatury i wskazanej fundacji powołanej w tym celu. Upo-
ważniono adw. Henryka Stablę (Skarbnika NRA) do kontaktu z założycielami i fundatorami 
Fundacji –  adw. Małgorzatą Gruszecką i adw. Sławomirem Krzesiem. W okresie po posiedze-
niu plenarnym NRA z dnia 18 stycznia 2020 roku opracowany został wstępny projekt statutu, 
który miał być przedmiotem analizy na kolejnym posiedzeniu NRA w marcu 2020 roku, które 
to posiedzenie niestety nie doszło do skutku z powodu stanu epidemii. Ostatecznie idea za-
łożenia oddzielnej fundacji przez NRA i wytyczne generalne samego projektu statutu zostały 
zaakceptowane przez NRA na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2020 roku Uchwałą nr 93/2020. 
Uchwałą tą upoważniono także Prezesa NRA do ustanowienia fundacji. Ostatecznie projekt 
statutu fundacji, która miałaby być powołana został opracowany przez Skarbnika NRA we 
współpracy z Przewodniczącym Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej 
z drobnymi poprawkami zgłaszanymi przez członków Prezydium NRA.

UCHWAŁA NR 18
Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 26 listopada 2016 r.

W obliczu niespotykanej skali pogwałcenia elementarnych praw człowieka wobec ludności 
cywilnej, w tym dzieci, mającego miejsce w wyniku działań wojennych wokół miasta Aleppo, 
Polska Adwokatura – pamiętając los Warszawy w latach 1939–45 poddanej planowemu wy-
niszczeniu (w wyniku którego zginęła znakomita większość Polskiej Adwokatury) i pozbawionej 
wszelkiej pomocy – czuje szczególne prawo i obowiązek wyrażenia sprzeciwu wobec łamania 
praw człowieka w tym konflikcie. Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę 
Adwokacką do wyasygnowania odpowiedniej sumy – w ocenie NRA możliwej do poniesienia 
przez Adwokaturę a niemającej charakteru tylko symbolicznego oraz przeprowadzenia zbiórki 
pieniężnej wśród adwokatów i aplikantów adwokackich celem przekazania środków pienięż-
nych organizacjom humanitarnym niosącym pomoc Aleppo.C
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W wykonaniu tej uchwały Prezydium NRA, na wniosek Prezesa NRA, postanowiło w dniu 
20 grudnia 2016 roku przeznaczyć kwotę 100 000 zł na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej. Po-
nadto Polska Akcja Humanitarna udostępniała numer rachunku bankowego, na które adwokaci, 
aplikanci adwokaccy oraz Okręgowe Rady Adwokackiej wpłacali darowizny z dopiskiem: 
„Adwokaci dla Aleppo”.

UCHWAŁA NR 20
Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 26 listopada 2016 r.

Wykonywanie zawodu

1.  Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do podjęcia działań 
zmierzających do: 

 a)  ograniczenia możliwości świadczenia pomocy prawnej przez podmioty nielegitymu-
jące się stosownymi uprawnieniami zawodowymi; 

 b) zwalczania przejawów nieuczciwej konkurencji na rynku usług prawnych oraz 
 c)  zwiększenia zakresu obligatoryjnego zastępstwa procesowego i obrony oraz wyłącz-

ności na reprezentację adwokatów i radców prawnych w postępowaniach sądowych 
i szeroko rozumianych postępowaniach administracyjnych.

2.  Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do podjęcia działań 
umożliwiających wykonywanie zawodu adwokata w formie adwokackiej spółki kapitałowej.

3.  Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do podjęcia działań, 
które doprowadzą do uelastycznienia form współpracy pomiędzy adwokatami a kance-
lariami i spółkami z udziałem adwokatów oraz uregulowania zasad zatrudniania lub 
współpracy z aplikantami adwokackimi.

4.  Krajowy Zjazd Adwokatury widzi potrzebę uregulowania kwestii prawa do urlopów ad-
wokackich, które byłyby podstawą do zniesienia terminu lub odroczenia rozprawy.

5.  Krajowy Zjazd Adwokatury widzi potrzebę likwidacji wymogów przedstawienia przez 
adwokatów zaświadczenia od lekarza sądowego w przypadku choroby.

6.  Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzega potrzebę przyznania adwokatom uprawnień 
w zakresie dostępu do rejestrów państwowych, w szczególności bazy PESEL, szerokiego 
dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych oraz rejestrów związanych z po-
świadczaniem dziedziczeń i stwierdzeniem nabycia spadku.

7.  Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzega potrzebę uelastycznienia zasad wynagradzania 
adwokatów w zależności od wyniku sprawy oraz wypracowania zasad dotyczących po-
zyskiwania środków zewnętrznych na pokrycie kosztów postępowania.

8.  Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzega potrzebę rozszerzenia zakresu dopuszczalnego 
świadczenia usług przez adwokatów.

9.  Krajowy Zjazd Adwokatury rekomenduje rozszerzenie możliwości pełnienia przez adwo-
katów funkcji członka zarządu oraz prokurenta w spółkach prawa handlowego, w tym 
w szczególności w spółkach kapitałowych.

10.  Krajowy Zjazd Adwokatury widzi potrzebę poszerzenia ustawowych uprawnień adwoka-
tów w zakresie sporządzania protokołów organów spółek kapitałowych tam gdzie obecnie 
wymagana jest forma aktu notarialnego oraz o generalną możliwość uwierzytelniania 
podpisów i odpisów dokumentów.C
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11.  Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzega potrzebę rozważenia utworzenia towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych świadczącego usługi w zakresie ubezpieczenia OC adwokatów, 
rozważając możliwość współpracy z innymi samorządami zawodów zaufania publicznego.

12.  Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzega potrzebę wypracowania modelu zaskarżania orze-
czeń sądowych oraz składania pism procesowych w terminach wydłużanych ze względu na 
stopień skomplikowania lub zawiłość sprawy oraz poszerzenia kręgu podmiotów upraw-
nionych do składania kasacji nadzwyczajnych.

13.  Krajowy Zjazd Adwokatury widzi potrzebę wypracowania i wdrożenia optymalnego 
i przyjaznego adwokatom modelu doskonalenia zawodowego obejmującego również 
wiedzę z zakresu dyscyplin pozaprawnych przydatnych do wykonywania zawodu.

14.  Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do rozwijania alter-
natywnych form doskonalenia zawodowego, w tym szkoleń w formule e-learningu oraz 
rozwijania doskonalenia przez działalność sekcji.

Zdaniem WKR to bardzo ważna, ale nieco specyficzna uchwała Krajowego Zjazdu Adwo-
katury. Bardzo ważna, bo dotycząca w szczególności kwestii wykonywania zawodu. A o tyle 
specyficzna, że konkretne zadania i zobowiązania w stosunku do NRA pojawiają się w jej 
punktach: 1, 2, 3, 14. Pozostałe punkty nie mają już tak kategorycznego sformułowania, choć 
nie ma wątpliwości, że także powinny być przedmiotem zainteresowania Prezydium NRA 
i samej NRA w tej kadencji. 

Jako realizację tej uchwały w zakresie jej punktu 1 można uznać fakt inicjatywy ustawo-
dawczej w sprawie ustawy o świadczeniu usług prawniczych i prace nad tym projektem. 
Autorski projekt takiej ustawy i sposób jej uchwalenia były przedmiotem dyskusji i rozważań 
w czasie posiedzeń plenarnych NRA oraz opracowań i analiz dokonanych przez powołaną 
komisję. Jest to projekt kompleksowy z propozycją przepisów bardzo korzystnych dla środo-
wiska adwokackiego. Zaproponowane w projekcie rozwiązania zdają się być przyczynkiem 
do realizacji wielu punktów omawianej uchwały. Warto dodać, że związku z tym projektem 
i pracami nad nim były także rezerwowane środki w budżecie NRA mające zabezpieczyć 
możliwość skorzystania ze ścieżki legislacyjnej w postaci obywatelskiej inicjatywy ustawo-
dawczej. Należy przypuszczać, że sprawa dalszych prac została zawieszona także z uwagi na 
COVID-19. Warto odnotować opracowaną przez NRA opinię o projekcie ustawy o świadczeniu 
usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (druk 862 Senatu RP). Ponadto 
Komisja Legislacyjna przygotowała i przesłała Prezydium NRA 7 maja 2019 roku projekt 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia i niektórych innych ustaw. Projekt ten dotyczy zwiększenia zakresu 
obligatoryjnego zastępstwa procesowego i obrony.

Odnośnie do punktu 2 uchwały, to jest „działań umożliwiających wykonywanie zawodu 
w formie adwokackiej spółki kapitałowej”, to według wiedzy WKR kwestia ta była przed-
miotem rozważań Komisji ds. Praktyki Adwokackiej. Komisja ta miała wątpliwości co do 
zasadności przyjęcia takiego rozwiązania.

Odnośnie do punktu 3 uchwały, to zagadnienie to zostało szczegółowo opracowane przez 
Komisję ds. Praktyki Adwokackiej z uwzględnieniem metody prawno-porównawczej. Sta-
nowisko i wnioski z przeprowadzonych badań zostały przedstawione podczas posiedzenia 
NRA dnia 15 września 2018 roku. Kwestie dotyczące tych zagadnień były także przedmiotem 
dyskusji podczas posiedzenia NRA dnia 25 lutego 2018 roku.C
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Odnośnie do punktu 14 omawianej uchwały, to „w czasach przed pandemią” w ramach 
realizacji tego zadania doszło do podpisania przez Prezydium NRA trójstronnego porozumie-
nia z Izbą Adwokacką w Krakowie i Izbą Adwokacką we Wrocławiu, którego przedmiotem 
jest określenie zasad i warunków finansowania lub współfinansowania przez NRA przygo-
towywania materiałów szkoleniowych do celów związanych z doskonaleniem zawodowym 
adwokatów oraz udostępnianiem tych materiałów nieodpłatnie dla adwokatów i aplikantów 
adwokackich przy wykorzystaniu programu internetowego IDEA.

Natomiast pandemia COVID-19 absolutnie wymusiła przyśpieszenie realizacji tej uchwały, 
a zaistniała sytuacja doprowadziła do tego, że zarówno szkolenia zawodowe tak adwokatów, 
jak i aplikantów adwokackich od marca 2020 roku odbywają się, siłą rzeczy, praktycznie tylko 
przy wykorzystaniu platform porozumiewania się na odległość. I jak należy przypuszczać jest 
to zjawisko, które przy pewnym zmniejszeniu aktualnych proporcji będzie miało charakter 
trwały także po zakończeniu okresu pandemii. Co jest istotne to fakt, że e-learningowa for-
muła szkolenia znalazła swoje miejsce w regulaminie doskonalenia zawodowego i co więcej 
korzystanie z takiej formuły umożliwia zdobywanie punktów potrzebnych do „zaliczenia” 
obowiązkowego dla adwokatów programu doskonalenia zawodowego. Podczas posiedzenia 
plenarnego NRA dnia 9 lipca 2020 roku NRA poszła jeszcze dalej, zmieniając wspomniany 
regulamin doskonalenia zawodowego w ten sposób, że pod pewnymi warunkami weryfikują-
cymi, które należy spełnić sama lektura wykładów i niektórych opracowań zamieszczanych 
na platformie informatycznej „Palestry” pozwala uzyskiwać punkty niezbędne do zaliczenia 
w danym roku programu doskonalenia zawodowego. Mamy już bowiem możliwości technicz-
ne umożliwiające „weryfikację” takiego sposobu doskonalenia zawodowego.

Odnośnie do „rozwijania doskonalenia przez działalność sekcji”, to bez wątpienia NRA 
z ogromną życzliwością przyjmuje także taką formę doskonalenia, czego dowodem jest wspie-
ranie finansowe tej działalności oraz zmiany w obszarze zdobywania punktów za doskonalenie 
zawodowe także poprzez możliwość uzyskiwania punktów za udział w szkoleniach organi-
zowanych przez sekcje. Sekcje rozwijają się w większych Izbach w Polsce, natomiast bez 
wątpienia wzorem do naśladowania w tym zakresie jest Izba warszawska, gdzie zapoczątko-
wano działanie sekcji jako formuły uzupełniającej tradycyjne doskonalenie zawodowe i gdzie 
działalność sekcji rozwija się w sposób niezwykle dynamiczny. Sekcje to nie tylko szkolenie 
zawodowe, to także bardzo dobre forum do dyskursu i wymiany poglądów oraz doświadczeń 
pomiędzy adwokatami w ramach ich działalności profesjonalnej.

Odnośnie pozostałych punktów omawianej uchwały, w których Krajowy Zjazd Adwokatury 
dostrzegł „potrzebę pewnych działań”, to wymagają one choćby skrótowego omówienia pod 
kątem realizacji tych oczekiwań:
−�  Kwestia prawa adwokatów do urlopów, które byłyby podstawą do odroczenia lub znie-

sienia terminów rozprawy nie została uregulowana w tej kadencji. Niemniej jednak, jak 
się wydaje, ta część uchwały była sformułowana w sposób niezupełnie fortunny.

−�  W kwestii likwidacji wymogów przedstawiania zaświadczenia lekarskiego od lekarza 
sądowego w przypadku choroby adwokata, to zagadnienie to było przedmiotem prac Ko-
misji ds. Praktyki Adwokackiej. Zagadnienie zostało wstępnie opracowane, a stanowisko 
i wnioski z przeprowadzonych badań zostały przedstawione podczas posiedzenia NRA 
w dniu 19 stycznia 2019 roku.

−�  Odnośnie do wypracowania modelu zaskarżania orzeczeń sądowych i wydłużenia terminu 
do składania środków zaskarżenia z uwagi na stopień skomplikowania sprawy, to Komisja 
Legislacyjna przygotowała i przesłała do Prezydium NRA w dniu 11 marca 2019 roku C
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„Opinię Komisji Legislacyjnej dotyczącą wydłużenia terminów do wniesienia apelacji 
w postępowaniu karnym oraz postepowaniu cywilnym w sprawach szczególnie zawiłych 
i skomplikowanych wraz z propozycjami zmian legislacyjnych”.

−�  Odnośnie do wypracowania nowoczesnego modelu szkolenia zawodowego, to z posia-
danych informacji wynika, że Komisja Doskonalenia Zawodowego podejmuje działania 
i prace na rzecz stworzenia systemu doskonalenia, obejmującego wiedzę również z dys-
cyplin pozaprawnych. Trwają prace nad stworzeniem nowoczesnego modelu szkolenia 
zawodowego, choć jak się wydaje taki spójny, całościowy, przemyślany model nie został 
do tej pory opracowany.

−�  Odnośnie do punktu 11 uchwały i kwestii utworzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wza-
jemnych, to wydawało się, że jest to bardzo dobry pomysł zaproponowany przez KZA. 
Niemniej jednak, jak wynika z analizy Skarbnika i Prezydium NRA przy konsultacjach 
z firmą MARSH, brokerem ubezpieczeniowym, z którym współpracujemy, z uwagi na 
szereg okoliczności, w tym konieczność zagwarantowania ogromnego kapitału własnego, 
tworzenie przez Adwokaturę samodzielnie czy nawet wspólnie z innymi podmiotami 
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych jest trudne, o ile niemożliwe do zrealizowa-
nia, a także nie do końca byłoby to udane przedsięwzięcie, jeśli nasz wkład nie byłby 
rekompensowany przez korzyści z realizacji tego projektu. Potwierdza takie stanowisko 
przygotowany przez firmę MARSH „Raport w sprawie możliwości utworzenia własnego 
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) w celu zastąpienia aktualnego komercyj-
nego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów” z dnia 6 lipca 2020 roku, 
gdzie w konkluzji raportu jest stwierdzenie, że „w świetle podniesionych w raporcie 
argumentów, w szczególności na skalę zbieranej składki, brak pewności na przystąpie-
nie do TUW wszystkich adwokatów, ryzyko dopłat połączone z uciążliwym procesem 
ewentualnej windykacji oraz ryzyko wizerunkowe nie rekomendujemy odstąpienia od 
komercyjnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i zastąpienia go własnym To-
warzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych”.

−�  Odnośnie punktów 7–9 omawianej uchwały, to z posiadanych informacji wynika, że 
trwają pracę nad poruszonymi tam kwestiami w Komisji ds. Praktyki Adwokackiej. 
W dużej mierze są to prace związane z opracowaniem tak nowego Zbioru Zasad Etyki 
Adwokackiej i Godności Zawodu, jak i Regulaminu wykonywania zawodu. Jest przy tym 
tak, że według ostatnich zapewnień Przewodniczącego Komisji ds. Praktyki Adwokackiej 
ostateczny kształt projektu Regulaminu wykonywania zawodu ma być przestawiony NRA 
do końca sierpnia 2020 roku.

Inne kwestie:
−�  W grudniu 2016 roku adw. Rafał Dębowski (Sekretarz NRA) wystosował pismo do MS 

w sprawie doprecyzowania § 2 ust. 2 projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w po-
stępowaniu karnym (projekt z dnia 7 listopada 2016 r.) numer wykazu A283, poprzez 
wyraźne wskazanie, iż klauzula „do rąk własnych” nie dotyczy doręczania koresponden-
cji występującym w sprawach karnych adwokatom i radcom prawnym oraz wydawania 
przesyłek awizowanych w trybie § 7 ust. 4 projekt rozporządzenia. 

−�  W listopadzie 2019 roku Naczelna Rada Adwokacka złożyła do MS opinię przygotowaną 
przez adw. dr. Karola Pachnika (pełnomocnika Prezesa NRA ds. legislacji), do projektu 
rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów po-C
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wszechnych w zakresie zmiany § 98 Rozporządzenia poprzez nadanie mu następującej 
treści: „W zawiadomieniach i wezwaniach należy zamieścić informacje, w jakiej sprawie, 
w jakim charakterze, miejscu i czasie ma stawić się zawiadamiana lub wzywana osoba, 
czy jej stawiennictwo jest obowiązkowe, a także informacje o planowanej godzinie zakoń-
czenia rozprawy albo posiedzenia. Ponadto należy uprzedzić o skutkach niestawiennictwa 
oraz poinformować, że sąd ustala tożsamość osoby wezwanej lub zawiadomionej na 
podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość”.

−�  W kwietniu 2020 roku Naczelna Rada Adwokacka złożyła do Sejmu RP opinię przygo-
towaną przez adw. dr. Karola Pachnika, pełnomocnika Prezesa NRA ds. legislacji, do 
rządowego projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych (druk 239).

UCHWAŁA NR 21
Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 26 listopada 2016 r.

Wizerunek

1.  Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzega potrzebę wypracowania nowej, spójnej i wspólnej 
dla wszystkich Izb Adwokackich koncepcji kreowania w szeroko rozumianej przestrzeni 
publicznej wizerunku i budowy marki Adwokatury i adwokatów, w tym poprzez edukację 
prawną oraz kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa, a także wypracowania 
metod zarządzania kryzysowego w przypadkach występowania zdarzeń naruszających 
wizerunek Adwokatury.

2.  Opracowywana koncepcja powinna skupić się na podkreśleniu przewagi konkurencyjnej 
adwokatów na rynku usług prawnych, takich jak tajemnica adwokacka, wysoki poziom 
merytoryczny, obowiązkowe ubezpieczenia OC, związanie egzekwowaną przez samorząd 
etyką zawodową nakazującą maksymalną ochronę interesów klienta z jednoczesnym na-
kazem zaoszczędzenia klientowi kosztów.

3.  Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzega potrzebę zwiększenia zewnętrznego, profesjonal-
nego wsparcia Naczelnej Rady Adwokackiej w zakresie doradztwa wizerunkowo-marke-
tingowego i kreowania koncepcji wizerunkowej Adwokatury. 

4.  Krajowy Zjazd Adwokatury zaleca, w miarę możliwości, tworzenie w Izbach Adwokackich 
komórek odpowiedzialnych za prowadzenie działań w sferze medialnej.

5.  Niezbędne jest wypracowanie zasad materialnego wsparcia przez Naczelną Radę Adwo-
kacką projektów przygotowanych przez Izby Adwokackie pozwalających na realizację 
powyższych celów na poziomie lokalnym.

Prezydium NRA na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2018 roku postanowiło wydać kierunkową 
zgodę na zlecenie przeprowadzenia badań opinii publicznej firmie Kantar Millward Brown, 
których celem miałoby być zweryfikowanie wizerunku zawodu adwokata – poziomu zaufania, 
tego jak jest postrzegany z zewnątrz, jak również tego, jakie adwokaci mają wyobrażenie 
o swoim zawodzie. Wyniki badań miały posłużyć do opracowania spójnej strategii wizerun-
kowej celem wykonania uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury. Na posiedzeniu Prezydium 
NRA w dniu 5 marca 2019 roku przedstawiciele firmy Kantar Millward Brown zreferowali 
wyniki przeprowadzonych badań. Przeprowadzono w tej kadencji 3 znaczące kampanie wi-
zerunkowe, między innymi w oparciu o powyższe wyniki badań:C
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1) Kampanie w 2018 roku:
� −�  „Zajrzyj do Adwokata”. Kampania była realizowana przez Studio Graficzne „wDe-

che” z inicjatywy grupy adwokatów. Kampania prowadzona była na łamach „Gazety 
Wyborczej”;

� −�  „Adwokat Twoim Doradcą”. Kampania, która była prowadzona w ramach obchodów 
100-lecia Adwokatury.

2) Kampanie w 2019 roku:
� −�  „Adwokat w każdym przypadku”. Kampania realizowana przez firmę Remarkable 

Ones.
Bez wątpienia do szeroko pojętych kampanii wizerunkowych można zaliczyć także działania 

na niwie kulturalnej inicjowane przez aktywnych i zaangażowanych w te działania przedsta-
wicieli środowiska adwokackiego. Chodzi między innymi o Dni Kultury Adwokatury organi-
zowane cyklicznie w Krakowie, a finansowane w dużej mierze z budżetu NRA.

Odnośnie strategii wizerunkowej, to Prezydium NRA w dniu 18 lutego 2020 roku podpisało 
umowę z firmą Remarkable Ones w zakresie przygotowania strategii marki. Prace te były 
pilotowane i monitorowane ze strony NRA przez Przewodniczącego Komisji ds. Wizerunku 
Zewnętrznego i Ochrony Prawnej i omawiane na bieżąco przez członków tej Komisji. Prace 
zostały zakończone na koniec czerwca 2020 roku, a ich wyniki zostały przedstawione w formie 
prezentacji Prezydium NRA na posiedzeniu dnia 30 czerwca 2020 roku z intencją przedsta-
wienia wyników na posiedzeniu plenarnym NRA. 

UCHWAŁA NR 22
Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 26 listopada 2016 r.

Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do dokonania grun-
townego przeglądu Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu oraz regulaminu wykonywania 
zawodu adwokata w zakresie regulacji stanowiących odpowiedni wzorzec postępowania do 
prowadzenia każdej innej niż adwokacka działalności zarobkowej. Zmiany zmierzać powinny 
w kierunku ochrony – przez każdego członka Adwokatury – zasady godności zawodu adwo-
kackiego, rozumianej jako powinność dalej idąca niż tylko obowiązek postępowania zgodnie 
z prawem, czy też powstrzymywania się od zachowań z prawem sprzecznych, a ponadto w kie-
runku ochrony zasady niedopuszczalności wykorzystywania – do osiągania własnych celów 
i korzyści poza zakresem świadczonej usługi prawnej – informacji powierzonych przez klienta.

Odnośnie realizacji tej uchwały, to należy wskazać, że prace dotyczące tej kwestii rozpo-
częły się na początku obecnej kadencji i trwają do tej pory. Zdaniem WKR należy docenić 
ogromny wysiłek Przewodniczącego Komisji Etyki i członków tej Komisji, a także wysiłek 
Przewodniczącego i członków Komisji ds. Praktyk Adwokackich, bo i prace tej Komisji są 
i muszą być skoordynowane z pracami Komisji Etyki przy dokonywaniu przeglądu Zbioru Za-
sad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu i opracowywaniu propozycji jego zmiany. Należy 
także docenić wkład pracy tych członków NRA, którzy w sposób szczególnie aktywny zajmo-
wali się tą kwestią i przedstawiali swoje autorskie propozycje w zakresie realizacji tej uchwały 
KZA. Efektem tych prac była częściowa zmiana Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności 
Zawodu, przyjęta po burzliwej dyskusji Uchwałą NRA nr 66/2019 z dnia 21 września 2019 
roku na posiedzeniu plenarnym NRA w Białymstoku. Zmieniono wtedy § 9 Zbioru Zasad C
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Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, modyfikując kwestie związane z tym, jakie zajęcia 
mogą być łączone z wykonywaniem zawodu adwokata. Odnośnie całościowego projektu zmian 
Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, to podjęto decyzję, aby z uwagi na wagę 
problemu przeprowadzić dyskusję środowiskową. Zamknięcie tej dyskusji ma nastąpić 15 lipca 
2020 roku, po czym ma nastąpić jej podsumowanie. Pojawiła się też koncepcja, która wydaje 
się także i w ocenie WKR bardzo rozsądna i do rozważenia, aby tak opracowany projekt zbioru 
zasad przedstawić do uchwalenia przez najbliższy Krajowy Zjazd Adwokatury.

UCHWAŁA NR 23
Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 26 listopada 2016 r.

Narzędzia informatyczne

1.  Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do podjęcia działań 
mających na celu ułatwienie korzystania przez adwokatów z bezpiecznych narzędzi prze-
chowywania i przesyłania informacji objętych tajemnicą adwokacką przez sieć Internet.

2.  Podejmowane przez Naczelną Radę Adwokacką działania, powinny wykorzystywać 
możliwość rozwoju systemu w ramach projektu „Find-A-Lawyer 2”, realizowanego przy 
współpracy z CCBE oraz Komisją Europejską.

3.  Celowe jest, aby wraz z ww. usługami został uruchomiony serwis umożliwiający wygene-
rowanie i utrzymanie prostej strony www – wizytówki adwokata, aby każdy mógł w łatwy 
sposób informować szersze grono odbiorców o swojej działalności.

4.  Wraz z usługami, o których mowa powyżej, adwokat powinien mieć możliwość wygene-
rowania bazujących na znaku Adwokatura Polska: papieru firmowego, wizytówki czy też 
teczki – w wersji elektronicznej oraz gotowej do druku.

Bez wątpienia katalizatorem do realizacji tej uchwały traktującej o narzędziach informatycz-
nych była sytuacja związana z COVID-19. Prezydium NRA bezzwłocznie po zaistnieniu stanu 
pandemii podjęło działania w celu stworzenia możliwości przeprowadzenia wideokonferencji 
w gronie członków NRA, a także innych organów kolegialnych Adwokatury. Biuro NRA zaku-
piło licencje do platformy Zoom oraz licencję do platformy MS Teams. Od połowy marca 2020 
roku posiedzenia Prezydium NRA odbywają się na platformie Zoom. Jednocześnie Biuro NRA 
zorganizowało posiedzenia plenarne NRA 4 maja 2020 roku, 6 czerwca 2020 roku i 9 lipca 
2020 roku na platformie Zoom wraz z przeprowadzeniem aktywnych głosowań. Przejawem 
wykonania tej uchwały jest także Uchwała NRA nr 74/2020 z dnia 18 stycznia 2020 r., w której 
Naczelna Rada Adwokacka przyjęła „Wytyczne CCBE dotyczące poprawy bezpieczeństwa 
teleinformatycznego prawników zabezpieczającej przed bezprawną inwigilacją”. Zgodnie z in-
formacjami uzyskanymi od Przewodniczącego Komisji ds. Informatyzacji podczas posiedzenia 
Prezydium NRA dnia 23 czerwca 2020 roku do bardziej pełnej realizacji tej uchwały do końca 
kadencji przyczynić się ma także sukcesywnie rozwijany i wdrażany program SOA w nowej 
jego wersji. Szkoda tego, że – jak dobrze rozumiemy – nie mają szans na realizację praktyczne 
z punktu widzenia funkcjonowania kancelarii adwokackich punkty 3 i 4 uchwały.
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UCHWAŁA NR 24
Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 26 listopada 2016 r.

1.  Krajowy Zjazd Adwokatury opowiada się za zracjonalizowaniem zasad i wysokości odpisu 
na fundusz administracyjny NRA celem finansowego wzmocnienia Izb dla realizacji zadań 
własnych.

2.  Krajowy Zjazd Adwokatury zaleca Naczelnej Radzie Adwokackiej renegocjację ceny 
i sumy ubezpieczenia OC.

3.  Krajowy Zjazd Adwokatury zaleca Naczelnej Radzie Adwokackiej podjęcie działań zmie-
rzających do zwiększenia udziału kobiet adwokatów w działalności samorządowej, w tym 
udziału we władzach Adwokatury.

4.  Krajowy Zjazd Adwokatury zaleca Naczelnej Radzie Adwokackiej utworzenie grupowego 
systemu zakupów informacji prawnej oraz podjęcie negocjacji w celu uzyskania korzystnej 
oferty na zakup systemu informacji prawnej.

5.  Krajowy Zjazd Adwokatury zaleca ograniczenie zakresu ramowego planu szkolenia NRA 
do wymagań ustawowych dotyczących egzaminu adwokackiego. W zakresie uzupełniają-
cym szkolenie kompetencja do kształtowania jego programu i organizacji należy do Izb.

6.  Krajowy Zjazd Adwokatury widzi potrzebę uregulowania zasad przechowywania akt zwią-
zanych z przeprowadzeniem egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i egzaminu 
adwokackiego oraz archiwizacji akt adwokatów i aplikantów adwokackich. 

7.  Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do daleko idącej 
intensyfikacji uczestniczenia w procesach legislacyjnych. Zjazd ponownie zobowiązuje 
Naczelną Radę Adwokacką, aby dążyła do zapewnienia przedstawicielom samorządu 
możliwości aktywnego udziału w pracach komisji legislacyjnych. Krajowy Zjazd Ad-
wokatury widzi potrzebę aktywnego uczestnictwa sekcji praktyków prawa w pracach 
legislacyjnych.

8.  W związku z ilością projektów legislacyjnych, które każdego roku są procedowane przez 
rząd i parlament Krajowy Zjazd Adwokatury postuluje powołanie, obok komisji legisla-
cyjnej składającej się autorytetów prawniczych, stałego, profesjonalnego zespołu lub 
biura koordynującego bieżące prace w zakresie legislacji.

9.  Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do implementacji 
„Wytycznych antykorupcyjnych IBA dla adwokatur – członków IBA”.

Odnośnie realizacji tej uchwały, co do jej punktu 1, to można się odwołać do informacji 
zawartych w I części niniejszego sprawozdania. W czasie tej kadencji systematycznie, zgodnie 
zresztą ze złożonymi obietnicami i zaleceniami powyższej uchwały, zmniejszano wysokość 
składki na NRA. Warto pamiętać i podkreślić, że w chwili rozpoczęcia tej kadencji składka na 
Fundusz Administracyjny NRA wynosiła 50 zł. Później systematycznie następowało zmniej-
szanie jej wysokości. I tak:
−�  uchwałą NRA nr 14/2017 z 25.3.2017 r. przyjęto składkę zasadniczą w wysokości 45 zł, 

25 zł i 30 zł;
−� uchwałą NRA nr 33/2018 z 25.2.2018 r. przyjęto składkę 40 zł, 25 zł i 30 zł;
−� uchwałą NRA nr 58/2019 z 15.3.2019 r. – 40 zł, 25 zł i 30 zł;
−�  uchwałą NRA nr 79/2020 z 18.1.2020 r. przyjęto składkę w wysokości 37 zł, 22 zł i 27 zł. C
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Środki pieniężne z różnicy zmniejszonej składki na Fundusz Administracyjny NRA pozo-
stają i pozostawały w poprzednich latach do dyspozycji poszczególnych Izb. Doszło także do 
zmiany sposobu liczenia udziału Izb w budżecie NRA. Aktualnie składka płacona przez Izby 
na NRA jest iloczynem wysokości składki uchwalonej przez NRA i liczby adwokatów według 
stanu osobowego na dzień 30 listopada danego roku. Zasadnicze korzyści takiego rozwiązania 
są takie, że mimo zmian składu osobowego w ciągu roku Izby, a także NRA, od początku 
wiedzą, jakie mają względem siebie zobowiązania i przychody. Poza tym nie ma w ciągu roku 
konieczności ustalania przez służby księgowe ORA i NRA stanu osobowego danej Izby celem 
ustalenia wysokości zobowiązań na rzecz NRA. Ponadto warto zauważyć, że skład osobowy 
Izb raczej się zwiększa niż zmniejsza w ciągu roku, a zatem wprowadzone rozwiązanie i w tym 
kontekście jest z korzyścią finansową dla budżetu Izb.

Prezydium NRA podpisało w dniu 5 grudnia 2017 roku nową umowę generalną ubezpie-
czenia OC adwokatów na lata 2018–2021. Ubezpieczenie podstawowe z sumą gwarancyjną 
50 000 euro będzie wynosić rocznie 120 zł (rata miesięczna składki – 10 zł, dotychczas było 
to 21 zł). Ubezpieczenie zaś dla wariantu ubezpieczenia podstawowego z sumą gwarancyj-
ną 100 000 euro – składka miesięczna 10 zł, poprzednio 28 zł. Ubezpieczenie podstawowe 
obejmuje również w składce podstawowej odpowiedzialność z tytułu pełnienia obowiązków 
kuratora oraz mediatora z sumą gwarancyjną 25 000 zł. Podkreślenia wymaga to, że ochrona 
ubezpieczeniowa obejmuje również sytuację, gdy roszczenie kierowane jest do spółki bądź 
zespołu, których adwokat jest członkiem, a które nie mają własnej ochrony ubezpieczeniowej, 
zaś za powstałą szkodę ponosi odpowiedzialność wyłącznie adwokat będący wspólnikiem 
bądź członkiem zespołu.

Prezydium NRA pracuje także nad projektem ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia 
na życie dla adwokatów, aplikantów adwokackich i pracowników administracyjnych. Gotowy 
jest także interesujący projekt aneksu do umowy generalnej w zakresie rozszerzenia ubezpie-
czenia o ubezpieczenie od „ryzyk cybernetycznych”. Jest to nowy, bardzo potrzebny produkt 
dla adwokatów i należy przypuszczać, że w dzisiejszej dobie jest to ubezpieczenie, z którego 
będzie korzystało coraz więcej adwokatów.

Odnośnie udziału kobiet w pracach samorządu, WKR dostrzega coraz większą aktywność 
adwokatek i co jest bardzo budujące nie chodzi tylko o adwokatki z tzw. dużych Izb. Świetne 
inicjatywy i przejawy działania adwokatek można obserwować w całej Polsce. Na uwagę 
zasługuje duża aktywność Zespołu ds. Kobiet, który działa przy NRA. Członkinie Zespołu są 
stale obecne w publicznym dyskursie społeczno-obywatelskim. Biorą udział w różnych forach, 
kongresach, a ich głos jest słyszalny i dostrzegany w mediach. Warto wspomnieć o niezwy-
kle cennej inicjatywie organizowania konkursu „Kobieta Adwokatury”. Konkurs ten ma celu 
uhonorowanie adwokatek, które w danym roku kalendarzowym wykazały się wyróżniającymi 
działaniami zawodowymi, samorządowymi lub naukowymi.

Odnośnie przechowywania akt, to na dwóch spotkaniach sekretarzy Okręgowych Rad Ad-
wokackich  (listopad 2017 roku i listopad 2018 roku) omawiano kwestie przechowywania akt 
osobowych po egzaminie adwokackim. Uczestnicy spotkania zaproponowali podjęcie rozmów 
z Ministerstwem Sprawiedliwości, które jest organizatorem egzaminu. Prezydium NRA na 
posiedzeniu w dniu 21 listopada 2017 roku również omówiło zagadnienie przechowywania akt 
osobowych przez Izby Adwokackie. Poruszono kwestie kosztów oraz czasu przechowywania 
akt. W lutym 2019 roku Prezydium NRA zwróciło się do Okręgowych Rad Adwokackich 
z prośbą o szacunkowe dane, ile w archiwum Izby znajduje się akt osób, które ubiegały się 
o przyjęcie na aplikację adwokacką i ich starania nie zakończyły się powodzeniem – pytanie C
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dotyczyło okresu od wprowadzenia egzaminu państwowego, czyli od 2005 roku. Poza tym 
Wiceprezes NRA reprezentował Naczelną Radę Adwokacką na konferencji Ministerstwa Spra-
wiedliwości w Popowie w dniu 19 lutego 2019 roku, na której to konferencji poruszał problem 
przechowywania akt sygnalizowany od lat przez największe Izby.

Odnośnie intensyfikacji prac i uczestniczenia w procesach legislacyjnych, to Prezes NRA 
udzielił adw. dr. Karolowi Pachnikowi i adw. Dariuszowi Golińskiemu pełnomocnictwa do 
monitorowania procesów prawotwórczych oraz kontaktów z organami władzy publicznej 
w zakresie prowadzonych prac legislacyjnych. Adwokat dr Karol Pachnik i adw. Dariusz Go-
liński systematycznie biorą czynny udział w pracach parlamentarnych i na bieżąco przesyłają 
sprawozdania z wykonanych czynności. W pracach parlamentarnych dotyczących istotnych 
zmian legislacyjnych biorą także udział Prezes NRA i członkowie Prezydium NRA. Analizując 
tę kwestię, należy także wskazać, że mimo wysiłków ze strony przedstawicieli NRA oraz ich 
osobistej pracy, jak i bardzo dobrej pracy Komisji Legislacyjnej przy NRA, to osiągane efekty 
zmian przepisów dotyczących szeroko pojętej Adwokatury niestety nie zawsze są zadowa-
lające. Nie ma wątpliwości, że wynika to także z faktu, że nie mamy wpływu na końcowy, 
ostateczny wynik i kształt przyjmowanych w Parlamencie aktów prawnych. Jaki jest poziom 
legislacji Sejmu i w jaki sposób uchwalane są w tej kadencji akty prawne Parlamentu, wie 
każdy z czytających niniejsze sprawozdanie. Niemniej jednak, zdaniem WKR, nie można się 
zniechęcać i nawet przy takich przeciwnościach należy do prac legislacyjnych podchodzić 
w sposób poważny i odpowiedzialny z ogromną uwagą i zaangażowaniem.

Odnośnie wytycznych antykorupcyjnych, to zagadnienie to zostało opracowane przez Ko-
misję ds. Praktyki Adwokackiej i przedstawione na posiedzeniu NRA w dniu 30 czerwca 
2017 roku. NRA przyjęła do wiadomości „Wytyczne antykorupcyjne IBA dla adwokatur – 
członków IBA”.

UCHWAŁA NR 25
Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 26 listopada 2016 r.

Sekcje

1.  Krajowy Zjazd Adwokatury z życzliwością odnosi się do oddolnej aktywności adwokatów, 
w szczególności działalności tworzonych przy Okręgowych Radach Adwokackich sekcji 
praktyków prawa.

2.  Krajowy Zjazd Adwokatury wskazuje na pozytywne efekty działalności sekcji praktyków 
prawa, takie jak wymiana doświadczeń pomiędzy adwokatami, integracja środowiskowa, 
promowanie wiedzy z danej dziedziny prawa wśród potencjalnych klientów, budowanie 
wizerunku całej Adwokatury poprzez aktywność zewnętrzną. 

3.  Krajowy Zjazd Adwokatury uważa, że sekcje mogą również odegrać znaczącą rolę opinio- 
i projektodawczą w procesach legislacyjnych dotyczących dziedzin prawa pozostających 
w obszarach zainteresowania sekcji.

4.  Krajowy Zjazd Adwokatury wyraża zapatrywanie, że sekcje praktyków prawa, jako ruch 
oddolny, powinny być tworzone wszędzie tam, gdzie zgłoszą się adwokaci chętni do ich 
utworzenia.

5.  Działalność sekcji wpisywać się winna w ogólne cele działalności organów Adwokatury 
i organów Izb Adwokackich. Organy te powinny udzielać sekcjom wsparcia, w miarę 
możliwości również w wymiarze finansowym.C
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6.  Krajowy Zjazd Adwokatury zaleca Naczelnej Radzie Adwokackiej zmianę regulaminu 
o doskonaleniu zawodowym adwokatów w ten sposób, aby uczestnictwo w działalności 
sekcji, w szczególności udział w konferencjach i seminariach czy też przygotowywanie 
publikacji, uprawniało (w porozumieniu z właściwymi komisjami doskonalenia zawodo-
wego) do zaliczenia punktów doskonalenia zawodowego na podobnych zasadach, jak 
udział w pracach czy uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez komisje po-
wołane przy Okręgowych Radach Adwokackich.

Odnośnie do realizacji tej uchwały, to można powtórzyć uwagi, jakie zostały zawarte w ni-
niejszym sprawozdaniu przy opisie realizacji uchwały nr 20 KZA. Nie ma wątpliwości, że NRA 
z ogromną życzliwością odnosi się do oddolnych aktywności adwokatów, w tym w zakresie 
powstawania i funkcjonowania sekcji prawa, czego dowodem jest wspieranie finansowe takich 
działalności oraz zmiana regulaminu o doskonaleniu zawodowym odnośnie możliwości zdo-
bywania punktów za doskonalenie zawodowe także za udział w szkoleniach organizowanych 
przez sekcje. Sekcje rozwijają się w większych Izbach w Polsce, natomiast bez wątpienia wzo-
rem do naśladowania w tym zakresie jest Izba Warszawska, gdzie zapoczątkowano działanie 
sekcji jako formuły uzupełniającej tradycyjne doskonalenie zawodowe. Sekcje to także bardzo 
dobre forum do dyskursu i wymiany poglądów oraz doświadczeń pomiędzy adwokatami w ra-
mach ich działalności profesjonalnej, jak i pomiędzy adwokatami a podmiotami zewnętrznymi.

Na koniec tej części sprawozdania dotyczącej oceny wykonania uchwał ostatniego Krajo-
wego Zjazdu Adwokatury wydaje się, że zasadne byłoby także powołać in extenso uchwałę 
dotyczącą Strategii Adwokatury. Zasadniczym tego powodem zdaniem WKR jest fakt, że nie 
tylko ocena wykonania uchwał, ale i ocena całej działalności NRA i innych organów Adwo-
katury w tej i następnych kadencjach powinna być dokonywana właśnie w kontekście i przez 
pryzmat tego, co zapisano w opracowanej przez ostatni Zjazd Strategii. Jeszcze jedna uwaga 
w tym miejscu. W zakres realizacji zarówno przyjętej Strategii Adwokatury, jak i realizacji 
uchwał KZA wpisuje się przyjęcie przez NRA projektu zmian ustawy Prawo o adwokaturze 
opracowanego przez Skarbnika NRA i także głownie z jego inicjatywy będącego przedmiotem 
obrad NRA.

UCHWAŁA NR 26
Zjazdu Adwokatury

z dnia 26 listopada 2016 r.

Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do dokonania komplek-
sowej analizy Kodeksu Etyki Adwokackiej, przedstawienia propozycji zmian uwzględniających 
wymagania współczesności oraz oczekiwania środowiska adwokackiego a także przedstawie-
nia propozycji zmian zasad etyki adwokackiej, w tym w razie potrzeby opracowania projektu 
nowego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej). 

Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do dokonania analizy 
wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących podstaw i trybu postępowania w sprawach 
dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów oraz opracowania projektów sto-
sownych zmian normatywnych, w tym w szczególności określenia reguł efektywnego przepro-
wadzania czynności procesowych oraz rozważenia zasadności wydłużenia terminu przedaw-
nienia deliktów dyscyplinarnych.C
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Odnośnie do realizacji tej uchwały, to należy przywołać wszystkie uwagi, jakie zostały 
przedstawione do Uchwały Nr 22. Prace dotyczące tych zagadnień rozpoczęły się na począt-
ku obecnej kadencji i trwają do tej pory. Efektem tych prac była częściowa zmiana Zbioru 
Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu przyjęta po burzliwej dyskusji Uchwałą NRA 
nr 66/2019 z dnia 21 września 2019 roku na posiedzeniu plenarnym w Białymstoku. Zmie-
niono wtedy § 9 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, modyfikując kwestie 
związane z tym, jakie zajęcia mogą być łączone z wykonywaniem zawodu adwokata. Jest przy 
tym tak, że praca nad kodeksem etyki jest immanentnie powiązana z pracami nad regulaminem 
wykonywania zawodu adwokata.

Odnośnie do całościowego projektu zmian Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności 
Zawodu, to podjęto decyzję, aby z uwagi na wagę problemu przeprowadzić dyskusję środo-
wiskową odnośnie tego dokumentu. Zamknięcie tej dyskusji ma nastąpić 15 lipca 2020 roku, 
po czym ma nastąpić jej podsumowanie. Pojawiła się też koncepcja, która wydaje się także 
i w ocenie WKR bardzo rozsądna i do rozważenia, aby tak opracowany projekt zbioru zasad 
przedstawić do uchwalenia przez najbliższy Krajowy Zjazd Adwokatury.

UCHWAŁA NR 28
Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 26 listopada 2016 r.

Krajowy Zjazd Adwokatury przyjmuje Strategię Adwokatury.

Strategia Adwokatury

Założenia strategiczne: 

Pozycja Adwokatury w społeczeństwie i strukturze publicznej za 20 lat. 
1.  Adwokatura – profesjonalna, intelektualna elita społeczeństwa, posiadająca zbudowaną 

na przestrzeni wielu lat chlubnej historii znaczącą pozycję oraz autorytet, odgrywająca 
istotną rolę w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym kraju.

2.  Adwokatura rozpoznawalna i dostępna dla społeczeństwa, zapewniająca wykwalifikowa-
ną pomoc prawną w każdej potrzebie,  funkcjonująca w oparciu o najwyższe standardy 
etyczne, strzegąca tajemnicy adwokackiej.

3.  Adwokatura działająca w oparciu o optymalny model funkcjonowania zawodowego, two-
rząca mechanizmy sprzyjające bezpieczeństwu w wykonywaniu zawodu oraz platformy 
wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy adwokatami. 

4.  Adwokatura – lider środowisk prawniczych, otwarta na dialog, odpowiadająca na aktual-
ne i spodziewane wyzwania, wspierająca gwarancje niezawisłości sędziowskiej, inicjują-
ca wspólne przedsięwzięcia środowisk prawniczych w celu realizacji interesu publicznego. 

5.  Adwokatura analizująca i kontrolująca proces przestrzegania prawa przez wszystkie 
organy i instytucje publiczne, reagująca na dostrzegane nieprawidłowości, inicjująca 
potrzebne zmiany legislacyjne, w szczególności dotyczące funkcjonowania wymiaru spra-
wiedliwości i systemu ochrony prawnej oraz przestrzegania praw człowieka. 

6. Adwokatura poszerzająca i intensyfikująca współpracę międzynarodową.
7. Adwokatura sprawnie, racjonalnie i efektywnie kształcąca aplikantów. 
8.  Adwokatura funkcjonująca w oparciu o strukturę samorządową umożliwiającą sprawne 

i efektywne zarządzanie.  C
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9.  Adwokatura budząca zaufanie społeczne, wrażliwa na zaistniałe potrzeby społeczno 
– gospodarcze, współpracująca w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych lub społecznie 
skomplikowanych. 

Dążenie do osiągnięcia założeń strategicznych poprzez realizację celów strategicznych. 

Cel strategiczny nr 1 – Wzmocnienie pozycji Adwokatury.
Metody operacyjne:

1. Proaktywna budowa pozycji Adwokatury. 
2.  Inicjatywy zmierzające do poprawy pozycji rynkowej adwokatów i poszerzenia uprawnień 

adwokatów.
3.  Konsekwentna budowa przez Adwokaturę instrumentów  oddziaływania w sferze publicz-

nej, niezbędnych dla  skutecznej  realizacji postulatów Adwokatury. 
4.  Współdziałanie z innymi zawodami prawniczymi oraz z samorządami zawodowymi. 
5.  Współdziałanie w procesie legislacyjnym, wzmacniające wpływ Adwokatury na proces 

stanowienia prawa. 
6.  Prezentowanie stanowiska w sprawach dotyczących rynku usług prawnych i wymiaru 

sprawiedliwości oraz praw człowieka.
7. Publiczna analiza aktów normatywnych.  
8.  Stała praca nad koncepcjami zmian normatywnych w obszarach związanych z działalno-

ścią Adwokatury.
9.  Tworzenie mechanizmów inspirujących środowisko adwokackie do przedstawiania kon-

cepcji i propozycji zmian. Monitoring legislacji również na poziomie Izb.
10.  Stworzenie mechanizmów świadczenia przez Adwokaturę pomocy eksperckiej ośrodkom 

władzy publicznej. 
11. Konsekwentny rozwój sądownictwa polubownego i mediacji w ramach Adwokatury.
12. Prezentowanie postulatów Adwokatury, w szczególności w zakresie:
 A.  Ujednolicenia kryteriów naboru na aplikacje prawnicze oraz egzaminów końcowych, 

z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych aplikacji.
 B. Uznania zawodu sędziego za „koronę” zawodów prawniczych.
 C.  Udziału wszystkich zawodów prawniczych w wyłanianiu kandydatów na urząd sę-

dziego, prokuratora.
 D. Ograniczenia immunitetów sędziowskich do czynności orzeczniczych.
 E.  Uproszczenia procedur (ograniczenie obszerności kodeksów), ograniczenie postę-

powań wpadkowych.
 F.  Przestrzegania zasady dobrej legislacji tak, aby akt normatywny nie był wielokrotnie 

zmieniany w krótkich odstępach czasu.
 G.  Stworzenia skutecznych instrumentów gwarantujących  jednolitość wykładni prawa 

stosowanej przez sądy.
 H.  Współtworzenia systemu nieodpłatnej pomocy prawnej opartego na zasadach ryn-

kowych. 
 I.  Stworzenia modelu „nieodpłatnej pomocy prawnej” jako formy dobrowolnego 

świadczenia usług przez adwokatów na podstawie umowy ze Skarbem Państwa.
 J.  Ukształtowania  systemu powszechnych ubezpieczeń ochrony prawnej stanowiącego 

jeden z filarów systemu finansowania profesjonalnej pomocy prawnej.C
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Cel strategiczny nr 2 – Wizerunek Adwokatury. Promocja Adwokatury w ramach ogólnej 
strategii długoterminowej oraz strategii definiowanej przez cele zadaniowe.

Strategiczne metody długoterminowe:
1. Koordynacja strategii wizerunkowej z priorytetowymi zadaniami Adwokatury. 
2. Sukcesywne rozwijanie marki „adwokat” na szerokim rynku usług prawnych.
3.  Koordynacja strategii wizerunkowej z przekazem zewnętrznym dotyczącym marki zawodu 

adwokat. 
4.  Koordynacja działalności wizerunkowej z podnoszeniem standardów wykonywania zawo-

du niezbędnych dla utrzymania prawdziwości przekazu zewnętrznego dotyczącej marki 
zawodu adwokat.

5.  Regularne prowadzenie badań środowiska adwokackiego i opinii publicznej w celu mo-
nitorowania marki adwokat na rynku usług prawnych. 

6.  Opracowanie i wdrożenie systemu komunikacji medialnej o działalności publicznej ad-
wokatów i Adwokatury.

7.  Poszerzenie rynku usług prawnych poprzez kształtowanie świadomości  potrzeby korzy-
stania z pomocy adwokata.

Strategiczny cel wizerunkowy – wykreowanie wizerunku adwokata, jako prawnika pierw-
szego wyboru.

Metody operacyjne zewnętrzne:
1.  Promowanie zawodu adwokata jako marki na rynku usług prawnych, kojarzonej  

z niezależnością, bezpieczeństwem, zaufaniem, indywidualnym podejściem do klienta oraz 
wysoką jakością świadczonych usług.

2.  Poszerzenie i promocja rynku usług prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodar-
czych świadczonej przez adwokatów.

3.  Poszerzenie i promocja rynku usług prawnych w zakresie doradztwa prawnego świad-
czonego przez adwokatów.

4.  Budowanie nawyku korzystania prewencyjnego z pomocy adwokata.
5.  Aktywne uczestnictwo w działaniach CSR związanych z bezpieczeństwem i edukacją 

prawną.
6.  Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu komunikacji zewnętrznej działań podejmo-

wanych przez Naczelna Radę Adwokacką.

Metody operacyjne wewnętrzne:
7.  Zorientowanie działań wizerunkowych realizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką 

wokół potrzeb Adwokatury.
8.  Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu komunikacji wewnętrznej dotyczącego dzia-

łań podejmowanych przez Naczelną Radę Adwokacką.
9. Uzupełnienie szkoleń adwokatów i aplikantów adwokackich o elementy związane z: 
 a) budowaniem wizerunku marki adwokata,
 b) podwyższaniem jakości świadczonej pomocy prawnej.

Cel strategiczny nr 3 – Właściwy podział rynku usług prawnych
Metody operacyjne:

1.  Rynek usług prawnych – naturalny podział: prawnicy wykonujący wolny zawód vs. praw-
nicy pozostający w stosunku pracy.C
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2.  Współpraca z przedstawicielami innych zawodów prawniczych (kluczowe obszary: legi-
slacja, współpraca międzynarodowa, działalność szkoleniowa, sfera dyscyplinarna).

3. Profesjonalizacja rynku usług prawnych. 
4. Skoordynowane zwalczanie przejawów nieuczciwej konkurencji.
5. Model zawodu dostosowany do zmieniającego się rynku. 
6. Określenie zasad świadczenia pomocy prawnej w warunkach nowych technologii.
7. Starania o poszerzenie uprawnień adwokatów.

Cel strategiczny nr 4 – Adwokatura profesjonalnie zarządzana.
Metody operacyjne:

1. Zarządzanie Adwokaturą. 
2.  Tworzenie platform wymiany myśli i doświadczeń. Poprawa komunikacji wewnętrznej 

i zewnętrznej.
 A.  Prezydium NRA jako organ wykonawczy zadań określonych przez NRA. 
 B.  NRA jako gwarant realizacji założeń strategicznych oraz jednolitości działań w za-

kresie wykonywania zadań Adwokatury. 
 C. Sprawna komunikacja zewnętrzna skoordynowana z działalnością PR.
 D.  Sprawna komunikacja wewnętrzna; debaty z wykorzystaniem środków nowoczesnej 

komunikacji w celu zwiększenia elastyczności operacyjnej. 
 E.  Stworzenie mechanizmów służących koordynacji i komplementarności strategicznie 

określonych działań NRA i ORA. 
 F.  Decentralizacja zarządzania. Skupienie bieżących decyzji zarządczych na poziomie 

izb adwokackich.
3. Udoskonalenie struktury organizacyjnej i zarządzania finansami.
 A.  Precyzyjne określenie kompetencji poszczególnych funkcji członków Prezydium NRA 

wraz z podziałem obowiązków i wskazanym zakresem odpowiedzialności.
 B. Powołanie komisji stosownie do potrzeb.
 C.  Precyzyjne określenie kompetencji poszczególnych komisji NRA wraz z podziałem 

obowiązków i zadań. 
 D.  System finansowania komisji oparty o budżetowanie wcześniej zaakceptowanych 

projektów zgodnych z celami strategicznymi. Obowiązek komisji przedłożenia pro-
jektów wraz ze wskazaniem szczegółowych prognoz kosztowych. Ustalenie budżetu 
NRA i środków komisji w oparciu o przedłożone projekty.

 E. Doskonalenie systemu zarządzania finansami. 
 F. Budżetowanie i planowanie wydatków. 
   I. Wydatki oparte na zabudżetowaniu w myśl założeń strategicznych. 
   II. Konsekwentna realizacja założeń polityki finansowej.
    III. Usprawnienie analityki finansowej.
  IV. Decyzje finansowe ad hoc na zasadzie wyjątku.
 G.  Priorytetowe sfery finansowe Adwokatury: (1) doskonalenie zawodowe; (2) działal-

ność legislacyjna; (3) szkolenie aplikantów; (4) działalność wizerunkowa; (5) nad-
zór nad wykonywaniem zawodu; (6) zwalczanie nieuczciwej konkurencji; (7) pion 
dyscyplinarny; (8) działalność integracyjna. 

4.  Stałe działanie w celu przekształcenia administrowania w proces zarządzania potencjałem 
społecznym Adwokatury.C
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Cel strategiczny nr 5 – Najwyższy poziom kształcenia.
1.  Kształcenie zawodowe – bezwzględny priorytet działalności. Optymalny i przyjazny model 

doskonalenia zawodowego.
2.  System przyjęć na aplikację gwarantujący dopływ najlepszych studentów,
3.  Propagowanie zasady równorzędności aplikacji oraz swobodnego przepływu między 

zawodami prawniczymi, równorzędne formy egzaminowania we wszystkich aplikacjach 
prawniczych.   

4.  Stopniowe ograniczanie możliwości uzyskania tytułu zawodowego adwokata z pominię-
ciem aplikacji (lobbing).

5.  Model sprawnego, racjonalnego i efektywnego systemu kształcenia aplikantów, oparty 
na wzorcu szkolenia:

 a) głównie szkolenie zawodowe,
 b) model aplikant-patron,
 c) nacisk na praktykę zawodową pod stałą opieką patrona,
 d)  ograniczenie odbywania aplikacji bez kontaktu z patronem i bez uczestniczenia apli-

kanta w funkcjonowaniu kancelarii, 
 e) małe grupy zajęciowe, 
 f)  nowoczesne metody szkolenia nakierunkowane na nabycie praktycznych umiejęt-

ności wykonywania zawodu takie jak case study, moot court, mock trial, szkolenia 
z retoryki, psychologii sądowej, warsztatów pisania pism procesowych, negocjacji, 
podstaw zarządzania niezbędnych do wykonywania zawodu w formie dopuszczonej 
przez ustawę.

Cel strategiczny nr 6 – Przyjazny model wykonywania zawodu.
Metody operacyjne:

1.  Kształtowanie zasad etyki zawodowej dotyczących modelu samorządowej promocji i wi-
zerunku adwokata stosownie do aktualnych realiów rynkowych.

2.  Otwarcie możliwości wykonywania zawodu w spółkach prawa handlowego posiadających 
osobowość prawną. 

3.  Poszerzenie możliwości uczestniczenia przez adwokatów w zarządach spółek kapitałowych.
4.  Wzmocnienie normatywnych gwarancji bezwzględnego charakteru tajemnicy adwokackiej.
5.  Budowanie instytucjonalnego modelu nieodpłatnej pomocy prawnej, finansowanego na 

warunkach rynkowych.
6.  Ukształtowanie modelowych umów współpracy pomiędzy adwokatami (zwłaszcza w re-

lacji adwokat niebędący wspólnikiem – spółka adwokacka).

Cel strategiczny nr 7 – Zachowanie najwyższej jakości samorządowego sądownictwa dys-
cyplinarnego.

Metody operacyjne:
1. Utrzymanie sądownictwa dyscyplinarnego w strukturze samorządu.
2. Niezależny i autonomicznie budżetowany pion dyscyplinarny.
3. Poprawa jakości postępowań dyscyplinarnych. 
4. Szybkość i rzetelność postępowań dyscyplinarnych.
5. Określenie pozycji rzeczników i ich zastępców.
6. Wprowadzenie immunitetu w zakresie czynności orzeczniczych.
7. Uchwalenie regulaminów:C
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 A.  Działania rzeczników dyscyplinarnych.
 B. Wyboru zastępców rzeczników i określenie ich kompetencji.
8.  Racjonalizacja zasad funkcjonowania organów dyscyplinarnych oraz umacnianie mecha-

nizmów kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem zasad etyki i deontologii zawodowej. 
9.  Zaproponowanie modelu normatywnego odpowiedzialności dyscyplinarnej w odpowiedzi 

na sygnały z orzecznictwa SN.

Cel strategiczny nr 8 – Adwokatura przyjazna, zintegrowana, otwarta na otoczenie.
Metody operacyjne:

1.  Wzmocnienie roli Adwokatury w dziedzinie nauki, edukacji i promocji kultury prawnej 
społeczeństwa. 

 A. Większe zaangażowanie w proces kształcenia na poziomie szkoły średniej. 
 B. Współpraca z powszechnym systemem edukacyjnym.
 C.  Działalność pro bono w zakresie adekwatnym do stopnia obciążenia adwokatów 

obowiązkami publicznymi, opłaconymi poniżej stawki rynkowej.
 D.  Po urealnieniu zasad pomocy prawnej z urzędu, pozostawienie w zakresie działania 

samorządu adwokackiego decyzji odnośnie świadczenia pomocy prawnej pro bono.
 E.  Wypracowanie systemu inspirującego adwokatów do współtworzenia doktryny po-

przez publikację glos i artykułów o tematyce prawnej.
 F. Stworzenie platform wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy adwokatami.
 G.  Inspirowanie badań oraz publikacji dotyczących szeroko pojętego „warsztatu adwo-

kata”, taktyki adwokackiej, wymowy prawniczej, piśmiennictwa prawniczego, logiki, 
socjologii, psychologii.

2. Rozwijanie aktywności Adwokatury w dziedzinie sportu i rekreacji. 
3.  Dalszy rozwój kulturotwórczej roli Adwokatury i promowanie postaw kulturotwórczych 

wśród aplikantów.
4.  Dbałość o integrację środowiska przez organizację przedsięwzięć artystycznych i spor-

towych.
5.  Współpraca ze stowarzyszeniami i towarzystwami naukowymi, kulturalnymi i sportowymi.

IV. Podsumowanie

W ocenie Wyższej Komisji Rewizyjnej aktualna sytuacja finansowa Naczelnej Rady Adwo-
kackiej jest stabilna, natomiast w przeciwieństwie do lat poprzednich trudno jednoznacznie 
wskazać, że w dającej się przewidzieć przyszłości brak jest istotnych zagrożeń dla kontynu-
acji przez Naczelną Radę Adwokacką spokojnej, merytorycznej działalności z pożytkiem dla 
Adwokatury i całego środowiska. Nauczeni bowiem doświadczeniem tego roku już wiemy, 
że w sposób niespodziewany mogą się pojawić zjawiska takie jak pandemia, które w sposób 
absolutnie destrukcyjny wpływają na działalność nie tylko takich podmiotów jak Naczelna 
Rada Adwokacka, czy w ogóle nasz samorząd, ale i mają wpływ na funkcjonowanie całego 
kraju i wszystkich jego obywateli we wszystkich płaszczyznach i dziedzinach życia. Inne 
zagrożenia mogą się z kolei pojawić ze strony tych sił politycznych, które są przeciwne funk-
cjonowaniu samorządów. Niemniej jednak ocena ta i potencjalne zagrożenia absolutnie nie 
zwalniają Naczelnej Rady Adwokackiej i osób odpowiedzialnych za jej finanse z prowadzenia, 
szczególnie w zakresie wydatków, wyważonej i maksymalnie racjonalnej polityki finansowej 
tak jeszcze w roku 2020, jak i w latach przyszłych – tym bardziej, co podkreślali wszyscy C
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członkowie Wyższej Komisji Rewizyjnej w tej kadencji, że jest to bardzo trudny czas dla 
środowiska adwokackiego także w kontekście wyraźnej jego pauperyzacji. 

Sygnały i głosy o pogłębiającej się pauperyzacji dużej części środowiska dochodzą prak-
tycznie ze wszystkich regionów Polski. I nie są to głosy na wyrost czy mające charakter 
asekuracyjny. Głosy te potwierdza także po części przeprowadzona w tym roku z inicjatywy 
Prezydium NRA ankieta internetowa dotycząca tego, jaki był „Wpływ pandemii COVID-19 na 
pracę adwokatów i ich kancelarii”. Można różne wnioski wyprowadzić z wyników tej ankiety, 
ale jednym z nich jest to, że sytuacja związana z COVID-19 najbardziej negatywnie wpłynęła 
na indywidualne kancelarie adwokackie i tzw. adwokatów sądowych. 

Członkowie Wyższej Komisji Rewizyjnej, jak i Przewodniczący Komisji zawsze podkreśla-
li, że środki, którymi dysponuje Naczelna Rada Adwokacka na swoją działalność ustawową są 
przede wszystkim środkami powierzonymi i przekazanymi przez poszczególnych adwokatów 
tworzących samorząd. Także i tych adwokatów, których sytuacja finansowa jest coraz trud-
niejsza. Już wiemy, że kadencja ta była szczególnie trudna w zakresie funkcjonowania samo-
rządu adwokackiego, a Naczelna Rada Adwokacka, jak i jej Prezydium działało w wyjątkowo 
trudnych i niesprzyjających warunkach i okolicznościach. Także w tej kadencji dochodziło do 
ataków na środowisko adwokackie. Permanentnie, z różnym skutkiem, podejmowane są próby 
wprowadzania nowych uregulowań prawnych mających w gruncie rzeczy na celu ograniczanie 
lub utrudnienie sfery działania samorządu adwokackiego.

W czasie trwania tej kadencji doszło w Polsce w sposób ewidentny do naruszenia trójpodziału 
władzy. Niektóre ważne dla funkcjonowania Państwa instytucje nabrały charakteru fasadowe-
go. Tzw. reforma systemu wymiaru sprawiedliwości doprowadziła w dużym stopniu do jego 
chaosu i niekiedy wręcz paraliżu, co ma także oczywiście negatywny wpływ na pracę nie tylko 
adwokatów, ale i samorządu na różnych jego poziomach. Niestety, jako poszczególni adwokaci 
i jako samorząd byliśmy świadkami naruszenia przepisów Konstytucji RP. Dostrzegane to było 
zarówno w kraju, jak i przez organy UE oraz inne demokratyczne państwa i działające w tych 
państwach, jak i na forum szerszym, organizacje międzynarodowe, w tym także prawnicze. 
Swoją drogą w tym kontekście należy wspomnieć o konieczności współpracy nie tylko z pol-
skimi, ale i zagranicznymi samorządami i organizacjami prawniczymi. W czasie tej kadencji 
taka współpraca z podmiotami zagranicznymi miała miejsce. Mogliśmy liczyć na wsparcie 
i popieranie naszego stanowiska przez tak znaczące organizacje jak CCBE (w tej kadencji udział 
naszego przedstawiciela był wyjątkowo aktywny i owocny) oraz UIA, ABA, IBA lub FBE.

Z uwagi na postawę Ministerstwa Sprawiedliwości praktycznie nie było możliwości pro-
wadzenia z tą instytucją poważnego, pełnego dialogu w sprawach wymiaru sprawiedliwości 
i w sprawach dla Adwokatury ważnych. Minister Sprawiedliwości ignorował wystosowywane 
do niego zaproszenia na organizowane przez samorząd ważne wydarzenia. Podejmowane kon-
takty z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawach Adwokatury i samorządu 
nie z winy Prezydium NRA były bardzo mocno ograniczone. W czasie trwania tej kadencji 
w jeszcze większym stopniu niż poprzednio pogłębiała się w Polsce centralizacja i następowało 
odchodzenie od społeczeństwa obywatelskiego. Nie ma wątpliwości, że przy takiej filozofii 
władz centralnych samorządy, w tym samorządy zawodowe, takie jak nasz, nie są podmiotami 
mile widzianymi i takimi, które mogą liczyć na wsparcie. 

Nadal wyzwaniem dla samorządu w tej kadencji było, a także w następnych kadencjach 
zapewne będzie, wzrost stanu osobowego adwokatów i aplikantów adwokackich oraz związane 
z tym implikacje, w tym także coraz bardziej dostrzegalna wspomniana wyżej pauperyzacja 
środowiska. Wyzwaniem także już jest, a i będzie w najbliższej przyszłości, konieczność C
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zwiększenia udziału adwokatów w dostępie do rynku usług prawniczych i bycie w sposób 
maksymalny beneficjentem tego rynku. 

Zjawiskiem, które wymaga oddzielnego omówienia w podsumowaniu tej kadencji, był kry-
zys  związany z pandemią COVID-19. Wcześniej wspomniano, jakie działania zostały podjęte 
przez NRA i Prezydium NRA. W ocenie WKR organy Adwokatury sprostały temu trudnemu 
wyzwaniu w tak trudnym czasie, działając w sposób rozważny i roztropny i nie ulegając przy 
tym panice i populizmowi. Niemniej jednak nie ma wątpliwości, że także czas najbliższy bę-
dzie czasem recesji związanej ze skutkami pandemii. Konsekwencje tego stanu rzeczy dotkną 
tak poszczególnych adwokatów, jak i nasz samorząd na wszystkich jego poziomach.

W tej kadencji zasługą Prezydium NRA i wchodzącemu w skład tego gremium Skarbniko-
wi było utrzymanie stabilności finansowej NRA, a także realizacja zadań ustawowych NRA 
mimo zmniejszonego de facto budżetu. Bez wątpienia zasługą była także pomoc Izbom przy 
bardzo wyjątkowym i racjonalnym sięganiu do rezerw budżetowych z zachowaniem środków 
potrzebnych do bieżącego funkcjonowania NRA i realizacji zadań na przyszłość.

Wyższa Komisja Rewizyjna stwierdza także, że uchwały ostatniego Krajowego Zjazdu 
Adwokatury zostały wykonane w zakresie przedstawionym w niniejszym sprawozdaniu oraz 
że działalność gospodarczo-finansowa Naczelnej Rady Adwokackiej nie budzi takich zasadni-
czych zastrzeżeń, które nie pozwalałyby na udzielenie temu gremium (organowi) absolutorium. 

Mając powyższe na uwadze Wyższa Komisja Rewizyjna na chwilę obecną zapowiada zło-
żenie wniosku o zatwierdzenie dokonanych zamknięć rachunkowych i udzielenie Naczelnej 
Radzie Adwokackiej absolutorium za okres upływającej kadencji.

Na koniec chciałbym serdecznie podziękować pozostałym członkom i zastępcy członka Ko-
misji za wspólną pracę w tej kadencji. Należy także podziękować Prezydium NRA i Skarbni-
kowi, Dyrektorowi Biura NRA za współpracę i wsparcie. Dziękujemy także wszystkim Paniom 
z Działu Księgowego i pracownikom Biura NRA.

Adw. Sławomir Ciemny
Przewodniczący

Wyższej Komisji Rewizyjnej
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5. UZUPEŁNIENIE SPRAWOZDANIA 
KADENCYJNEGO WYŻSZEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

I. Sprawy ogólne

Zasadnicze sprawozdanie kadencyjne Wyższej Komisji Rewizyjnej (zwanej dalej także 
WKR) dotyczyło okresu od początku kadencji w 2016 roku do końca czerwca 2020 roku. 
Niniejsze uzupełnienie zasadniczego sprawozdania dotyczy okresu od 1 lipca 2020 roku do, 
praktycznie rzecz biorąc, 30 września 2020 roku, a w przypadku oceny realizacji uchwał 
XII Krajowego Zjazdu Adwokatury (KZA) obejmuje okres do 15 listopada 2020 roku. Ko-
nieczność uzupełnienia sprawozdania WKR wynika w szczególności z decyzji o przesunięciu 
terminu Krajowego Zjazdu Adwokatury. Zgodnie z uchwałą nr 98/2020 NRA z 22 września 
2020 roku ustalono bowiem nowy termin KZA, który ma się odbyć w dniach 19–21 mara 
2021 roku w Bydgoszczy.

Już w tym miejscu należy zauważyć, że w związku ze zmianą terminu KZA i zbliżającym 
się upływem kadencji, także organów naczelnych adwokatury, pojawiły się w dyskursie śro-
dowiskowym głosy, czy po upływie kadencji będzie możliwe i uprawnione funkcjonowanie 
organów adwokatury, a w tym czy np. możliwe będzie zarządzanie jej majątkiem. Rozpatrując 
tę kwestię, WKR stoi na stanowisku, że taka możliwość będzie istniała. Do takiego poglądu 
upoważnia bowiem treść przepisu art. 11 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze, który stanowi, 
że: „Kadencja organów adwokatury, organów izb adwokackich i zespołów adwokackich trwa 
cztery lata, jednakże są one obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych 
organów”. Mimo upływu kadencji wcześniej wybrane organy naczelne adwokatury i ich człon-
kowie będą posiadali mandat do działania i sprawowania swoich funkcji. Mandat ten będzie 
ważny i będzie upoważniał do działania aż do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych 
organów. Co więcej, zdaniem WKR, wcześniej wybrane organy i ich członkowie nie tylko mają 
prawo do działania, ale i obowiązek działania. Oczywistym jest przy tym, że także w zakresie 
polityki finansowej i gospodarowania majątkiem Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA). Swoją 
drogą także i WKR dostrzega, że będzie to sytuacja ekstraordynaryjna i niespotykana dotych-
czas w historii samorządu, także na poziomie NRA. Dlatego też WKR podziela pogląd, że do 
wyboru nowych władz powinno dojść tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Jednak powinno 
to nastąpić przy oczywistym uwzględnieniu potrzeb ochrony zdrowia członków samorządu 
i przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z obowiązujących regulacji prawnych.

Powołana wyżej uchwała NRA w sprawie zmiany terminu KZA podjęta została w warun-
kach i na skutek występującej także w Polsce pandemii wynikającej z rozprzestrzeniania się 
koronawirusowej choroby COVID-19. Pandemia ta począwszy od marca 2020 roku determi-
nuje funkcjonowanie wielu sfer życia i wymusza odmienne od dotychczasowych zachowania. C
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Wpływa również w sposób znaczący na funkcjonowanie samorządu adwokackiego i jego 
organów zarówno tych naczelnych, jak i izbowych. 

Warto między innymi wskazać, że w omawianym okresie:
−�  posiedzenia plenarne NRA i posiedzenia Prezydium NRA odbywają się tylko w formie 

zdalnej przy użyciu dostępnych komunikatorów;
−�  komunikacja pomiędzy członkami WKR także odbywała się w tym okresie się w formie 

zdalnej;
−�  zakłócona została w sposób zasadniczy organizacja zgromadzeń sprawozdawczo-wybor-

czych Izb Adwokackich;
−� zmienione zostały akcenty w gospodarce finansowej NRA;
−� pewnej modyfikacji uległa formuła realizacji uchwał ostatniego KZA; 
−�  można zauważyć, iż Prezydium NRA, a także sama NRA nadal niekiedy pracuje na 

zasadach „sztabu kryzysowego”;
−�  praca biura NRA odbywa się w dużej mierze w trybie zdalnym, a ostatnio nawet w sys-

temie dwuzmianowym.
Są to przykładowe nowe sposoby funkcjonowania. Warto jednak przy tym pokusić się o pew-

ną uwagę. Otóż zdaniem WKR uznać należy, że niektóre z tych sposobów i modeli funkcjonowa-
nia ze względu na swoje cechy i właściwości powinny być wykorzystywane także po powrocie 
do „normalności”. Choć bowiem zgodzić się należy z poglądem, że nic nie zastąpi osobistego 
spotkania członków poszczególnych gremiów, to jednak zdaniem Komisji absolutnie można 
i należy rozważyć np. przeprowadzenie niektórych posiedzeń w formule zdalnej, także po zakoń-
czeniu pandemii. Dotyczy to zarówno posiedzeń plenarnych NRA, posiedzeń Prezydium NRA, 
WKR czy też Komisji afiliowanych przy NRA. Takie posiedzenia przy wykorzystaniu komuni-
katorów są po prostu znacznie tańsze, a dotychczas wydatki na przejazdy i organizację tego typu 
spotkań pochłaniały znaczne środki finansowe. Ponadto wszyscy coraz bardziej „oswajamy się” 
z dostępnymi komunikatorami i innymi narzędziami informatycznymi, co pozwala w sposób 
bardziej efektywny uczestniczyć w posiedzeniach i zebraniach prowadzonych zdalnie.

Podobnie jak w poprzednim okresie, także i w tym Przewodniczący Wyższej Komisji Re-
wizyjnej był zapraszany i uczestniczył z głosem doradczym w posiedzeniach Prezydium NRA 
oraz uczestniczył we wszystkich posiedzeniach plenarnych NRA, obserwując na bieżąco prace 
tych organów i kiedy to było potrzebne przedstawiając stanowisko WKR. Zaznaczyć przy tym 
także należy, że wszystkie istotne dla pozostałych członków WKR informacje były i są im prze-
kazywane na bieżąco. W tym roku planowane są jeszcze posiedzenia WKR w trybie zdalnym.

II. Gospodarka i sprawy finansowe w omawianym okresie

W okresie objętym sprawozdaniem uzupełniającym Przewodniczący WKR był w stałym 
kontakcie ze Skarbnikiem NRA i pracownikami działu księgowego biura NRA. Z przedstawio-
nego WKR wykonania preliminarza budżetowego według jego stanu na dzień 10 października 
2020 roku wynika kilka okoliczności i spostrzeżeń.

W sposób oczywisty zmniejszyły się wydatki na posiedzenia Prezydium NRA i posiedze-
nia plenarne NRA, w tym koszty przejazdów działaczy samorządowych. To ewidentny efekt 
pandemii i zmiany sposobu funkcjonowania tych organów. Natomiast w sposób z pozoru 
nieoczywisty już w tej dacie został przekroczony budżet na „Reprezentację adwokatury w kraju 
i zagranicą”. Jednak jak się wydaje przyczyną tego stanu rzeczy są poniesione jeszcze na 
początku roku 2020 roku dosyć znaczące koszty spotkania noworocznego adwokatury. Ten C
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wydatek wyczerpał dużą część preliminowanego budżetu w tym zakresie. Swoją drogą należy 
zauważyć, że adwokatura jest reprezentowana tak w Polsce, jak i poza naszym krajem, ale 
odbywa się to ze względów oczywistych w dużej mierze bez fizycznego przemieszczania się 
reprezentantów naszego środowiska. Także Komisje afiliowane przy NRA siłą rzeczy ograni-
czyły swoje wydatki. Było to antycypowane przez Skarbnika i NRA. Decyzją ze wszech miar 
słuszną w tym specyficznym roku budżetowym przy ostatecznym zatwierdzaniu preliminarza 
budżetowego było przyznanie tymże Komisjom środków w znacząco mniejszym wymiarze niż 
w latach poprzednich, jednak przy zachowaniu rezerwy budżetowej na wydatki, gdyby to było 
konieczne. Przy tych „okrojonych budżetach” praktycznie tylko dwie Komisje wydatkowały 
w pełni preliminowane środki – Komisja ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej” 
oraz Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki. W wypadku pierwszej 
Komisji wynika to z realizacji wcześniej zaplanowanych i realizowanych wydarzeń reali-
zowanych przy pomocy profesjonalnych podmiotów zewnętrznych. Mowa o opracowanych 
i przyjętych dokumentach: „Strategii zarządzania kryzysowego” i „Strategii marki Adwokat”. 
W przypadku drugiej Komisji to, mimo sytuacji pandemii, dzięki staraniom organizatorów, 
doszło do realizacji trzech dużych przedsięwzięć, które były współfinansowane z budżetu tej 
Komisji. Chodzi o Mistrzostwa Polski Adwokatów w Tenisie, Mistrzostwa Polski Adwokatów 
w Żeglarstwie oraz o Mistrzostwa Polski Adwokatów w Golfie – Toga Golf.

W związku ze wspomnianą na początku zmianą terminu KZA już wiadomo, że w tym roku 
nie będzie wydatków NRA na organizację tego wydarzenia. Przeznaczona na ten cel kwota 
w wysokości 800 000 zł nie będzie jednak stanowiła „oszczędności” w budżecie, a zostanie 
przeniesiona do preliminarza przyszłego w roku. W omawianym okresie zmniejszone zostały 
koszty wydawania i dystrybucji „Palestry”. Dostrzec można znacząco mniejsze zapotrzebo-
wanie na „Palestrę” w formie papierowej. Wynika to oczywiście z sytuacji pandemicznej, 
ale też i ze zmiany pokoleniowej w naszym środowisku. Ta skądinąd słuszna tendencja, aby 
wydawnictwo było głównie w formie cyfrowej wydaje się być już nieodwracalna. Zmniejszono 
planowane wydatki na budowę systemu informatycznego SOA i mniej niż w latach ubiegłych 
będzie kosztować jego administracja. Z przedstawionych WKR rachunków i zestawień wynika, 
że w ramach umowy zawartej z firmą BERMAR na łączną kwotę 380 070 zł, jako wynagrodze-
nie za budowę i wdrażanie systemu, pozostało do zapłaty jeszcze 98 707,50 zł. Sama budowa 
systemu i jego modułów jest na ukończeniu. 

Odnośnie płatności przez Izby składek. Z uzyskanych informacji wynika, że obciążenia Izb 
z tytułu ich udziału w pokrywaniu potrzeb budżetowych NRA (składki) praktycznie rzecz bio-
rąc pokrywane są na bieżąco. W tym miejscu warto także zasygnalizować, że pomiędzy NRA 
a Izbą warszawską w sierpniu 2020 roku wypracowano i podpisano porozumienie w sprawie 
kwestii związanych z dochodzeniem od adwokatów tej Izby zaległości z tytułu opłaty skła-
dek OC. Sprawa ta przez pewien okres czasu rodziła niepotrzebne kontrowersje i była także 
przedmiotem zainteresowania WKR.

Stan zgromadzonych rezerw finansowych. Jeśli chodzi o stan środków pieniężnych będących do 
dyspozycji NRA na lokatach i rachunkach bankowych, to na dzień 30 września 2020 roku stan ten 
wynosił ok. 12 950 000 zł, z czego 10 000 000 zł na 3 lokatach terminowych w różnych bankach.

W omawianym okresie praktycznie zakończony został proces remontu i adaptacji lokalu nr 34 
zakupionego przez NRA jeszcze w poprzedniej kadencji w budynku przy ulicy Świętojerskiej 16. 
Preliminowana w tym zakresie na podstawie kosztorysu inwestorskiego kwota w wysokości 
650 000 zł nie zostanie przekroczona. Z przedstawionego WKR zestawienia wynika, że w 2020 
roku do końca października wydatkowano na ten cel kwotę 408 715,92 zł. Trwają końcowe C
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rozliczenia tej inwestycji. Wcześniej planowany termin zakończenia remontu został przesunięty 
z uwagi na COVID-19 i pewne niespodziewane trudności formalne przy ubieganiu się o potrzeb-
ne do realizacji decyzje. Oddanie do użytku tego lokalu bez wątpienia poprawi komfort pracy 
nie tylko biura NRA, ale i innych jednostek, które korzystają z lokali przy ul. Świętojerskiej 16, 
w tym między innymi Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i Muzeum Adwokatury. 

Oceniając wydatki w ramach funkcjonowania NRA należy wskazać, że realizacja niektó-
rych przedsięwzięć finansowana jest z pozostawionego do dyspozycji NRA funduszu ubez-
pieczyciela (STU Ergo Hestia), z którym łączy nas umowa ubezpieczeniowa o charakterze 
generalnym. W roku 2019 z tego funduszu NRA wydatkowała na różne przedsięwzięcia kwotę 
567 303,66 zł. Z kolei do tej pory w 2020 roku wydatkowano łącznie 292 815,65 zł. Wydatki 
dotyczyły m.in.: nowego programu SOA realizowanego przez firmę BERMAR, informatyzacji 
wydawnictwa „Palestra”, Centrum Mediacyjnego przy NRA. Odnośnie kwestii ubezpieczenia 
OC, to z posiadanych informacji wynika, że zapewne jeszcze w tym roku zostaną podjęte 
wstępne rozmowy na temat wyboru ubezpieczyciela i podpisania nowej umowy generalnej 
w zakresie OC. Już dzisiaj wiadomo, że pewne kwestie związane z ubezpieczeniem obowiąz-
kowym OC adwokatów będą wymagały modyfikacji i zmian modelowych.

Pomoc finansowa z budżetu NRA dla Izb w ramach pandemii. Jak wspomniano w zasad-
niczej części sprawozdania kadencyjnego WKR, nastąpiła zmiana zasad udzielania pożyczek 
przez NRA, z których mogą korzystać Izby przy zaciąganiu pożyczek. Zmiana poszła w takim 
kierunku, aby istniała możliwość łatwiejszego pozyskania pożyczek w związku z kryzysem 
i aby te pożyczki były jak najniżej oprocentowane, a w niektórych wypadkach, aby mogły być 
nawet umarzane. Zmodyfikowane zasady pozwalają także na zmniejszenie wysokości oprocen-
towania pożyczek już udzielonych. Na warunkach zmodyfikowanego regulaminu z pożyczki 
w wysokości 40 000 zł skorzystała Izba Adwokacka w Opolu. 

Raz jeszcze należy podkreślić i docenić z perspektywy czasu, że bardzo realną pomocą 
ze strony NRA dla Izb były decyzje dotyczące modyfikacji określenia sposobu i terminów 
opłacania udziału Izb w pokrywaniu potrzeb budżetowych NRA (składki). Warto także od-
notować, że poza pomocą finansową ze strony NRA Izby uzyskały także konkretne wsparcie 
„legislacyjne” ze strony Prezydium NRA, np. poprzez pomoc w zmianie przepisów odnośnie 
terminów zatwierdzania sprawozdań finansowych Izb.

III. Wykonanie uchwał XII Krajowego Zjazdu Adwokatury

Stan pandemii i przesunięcie terminu KZA spowodowały, że NRA i Prezydium NRA zyskały 
więcej czasu na realizację uchwał ostatniego KZA. Jak wspomniano na początku tego sprawoz-
dania uzupełniającego, obejmuje ono co do zasady okres do 30 września 2020 roku, natomiast 
sprawozdanie w zakresie wykonania uchwał KZA obejmuje okres do dnia 15 listopada 2020 
roku. Wynika to w dużej mierze z faktu, że dnia 14 listopada 2020 r. jednym z punktów porządku 
obrad posiedzenia plenarnego NRA, także na prośbę Przewodniczącego WKR, była dokona-
na przez adw. Anisę Gniacikowską (Zastępcę Sekretarza NRA), prezentacja stanu wykonania 
uchwał KZA. Z przedstawionych informacji wynika, że w omawianym w tym sprawozdaniu 
uzupełniającym WKR okresie nastąpiły pewne postępy w zakresie wykonania uchwał KZA. 
W sprawozdaniu uzupełniającym WKR należy odnieść się do następujących uchwał:

Odnośnie do uchwały nr 15: przejawem realizacji tej uchwały dotyczącej tajemnicy adwo-
kackiej poza wcześniej wspomnianą uchwałą NRA nr 53/2018 z 24 listopada 2018 roku są 
np. nowe propozycje i zapisy w treści opracowanego na nowo „Regulaminu wykonywania C
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zawodu adwokata” (zob. § 8 projektu „Regulaminu wykonywania zawodu adwokata” w jego 
wersji z dnia 24 sierpnia 2020 roku). 

Odnośnie do uchwały nr 17: uchwała ta dotyczy ustanowienia przez NRA „Fundacji Ad-
wokatów i Adwokatury Polskiej”. Poza samą decyzją NRA o tym, że w ramach realizacji tej 
uchwały należy powołać Fundację Adwokatów i Adwokatury Polskiej (zob. Uchwała NRA 
nr 93/2020 z dnia 6 czerwca 2020 roku), został także przygotowany i omówiony projekt 
statutu tejże fundacji. W celu pełnej realizacji tej uchwały KZA zadaniem Prezydium NRA 
do wykonania, być może jeszcze w tym roku, będzie wszczęcie postępowania o powołaniu 
i zarejestrowaniu fundacji. 

Odnośnie do uchwały nr 19: przedmiotem tej uchwały KZA jest „Dostęp do sądu, system 
pomocy prawnej gwarantowanej przez Państwo, zwrot kosztów pomocy prawnej świadczonej 
z wyboru”. Pewien problem z oceną realizacji tej uchwały jest taki, że ma ona w dużej mierze 
charakter zarówno postulatywno-życzeniowy, jak i formę pewnego apelu kierowanego do 
władz Rzeczypospolitej Polskiej. Stąd trudno jednoznacznie wskazać, co stanowi realizację 
tej uchwały. Przejawami realizacji tej uchwały w czasie mijającej kadencji wydają się być:
1.  Uchwała NRA nr 62/2019 z dnia 15 czerwca 2019 roku obejmująca wniosek do Ministra 

Sprawiedliwości o dokonanie zmian rozporządzenia MS z dnia 3 października 2016 roku 
w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzie-
lonej przez adwokata z urzędu i przedstawienie autorskiego projektu legislacyjnego. 
Należy jednak zauważyć, że niestety Ministerstwo Sprawiedliwości jak dotychczas nie 
uwzględniło tych propozycji NRA przy zmianie przepisów. 

2.  Komisja ds. Praktyki Adwokackiej opracowała wstępnie zagadnienie przygotowania 
propozycji zmian legislacyjnych dotyczących reformy przepisów o opłatach sądowych 
poprzez dostosowanie ich poziomu do poziomu zamożności społeczeństwa w sposób 
umożliwiający uprawnionym realizację swojego prawa do sądu. Należy jednak wskazać, 
że nie mamy do tej pory opracowanego pełnego projektu reformy tych przepisów, a tym 
bardziej nie doczekaliśmy się oczekiwanej w tym zakresie zmiany legislacyjnej.

3.  Uchwała Prezydium NRA z dnia 21 stycznia 2020 roku zawierająca postulaty dokonania 
gruntownej reformy systemu dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, pomocy prawnej 
świadczonej z urzędu w postepowaniach sądowych oraz zasad zwalniania z kosztów 
sądowych.

Odnośnie do uchwały nr 20: uchwała ta dotyczy wykonywania zawodu. Przejawami reali-
zacji tej uchwały w czasie mijającej kadencji wydają się być:
1.  Komisja ds. Praktyki Adwokackiej przygotowała projekt nowego „Regulaminu wykony-

wania zawodu adwokata”. 
2.  Nadal „zawieszone” są prace dotyczące opracowania i realizacji projektu ustawy 

„O świadczeniu usług prawniczych”. NRA i Prezydium NRA powinny podjąć decyzję 
co do tego, czy nadal prowadzić prace dotyczące tej kwestii.

3.  Prezydium NRA prowadziło prace w związku z senackim projektem ustawy o świadcze-
niu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

4.  Komisja ds. Praktyki Adwokackiej przeprowadziła analizę dotyczącą zagadnienia ewentu-
alnych zmian legislacyjnych dotyczących umożliwienia wykonywania zawodu adwokata 
w formie adwokackiej spółki kapitałowej. Stanowisko w tym zakresie jest nadal takie, aby 
nie rekomendować tego kierunku zmian. Natomiast warto zauważyć, że bez wątpienia 
w ostatnim okresie rozgorzała na nowo ze zwiększoną intensywnością dyskusja o tym, czy 
adwokat mógłby wykonywać zawód na podstawie umowy o pracę. O potrzebie rozważe-C
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nia przyjęcia takiego rozwiązania świadczy także ankieta przeprowadzona w największej 
Izbie w Polsce, Izbie Warszawskiej. Jednoznaczne rozstrzygnięcie tej sprawy wydaje się 
być konieczne w przewidywalnej przyszłości. 

5.  Niestety do tej pory nie zlikwidowano „wymogów przedstawiania przez adwokatów 
zaświadczenia od lekarza sądowego w przypadku choroby”, a taki postulat zawierała 
omawiana uchwała KZA.

6.  Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązał Naczelną Radę Adwokacką do podjęcia działań 
zmierzających do: 

 a)  ograniczenia możliwości świadczenia pomocy prawnej przez podmioty nielegity-
mujące się stosownymi uprawnieniami zawodowymi; 

 b) zwalczania przejawów nieuczciwej konkurencji na rynku usług prawnych oraz 
 c)  zwiększenia zakresu obligatoryjnego zastępstwa procesowego i obrony oraz wyłącz-

ności na reprezentację adwokatów i radców prawnych w postępowaniach sądowych 
i szeroko rozumianych postępowaniach administracyjnych.

  Zdaniem WKR, nawet jeśli takie działania zostały podjęte i uchwała w sferze „podjęcia 
działań” została zrealizowana (o czym więcej w zasadniczym sprawozdaniu WKR), to 
jednak bez widocznego rezultatu i wyraźnych efektów.

7.  Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązał Naczelną Radę Adwokacką do podjęcia działań, 
które doprowadzą do uelastycznienia form współpracy pomiędzy adwokatami a kancela-
riami i spółkami z udziałem adwokatów oraz uregulowania zasad zatrudniania lub współ-
pracy z aplikantami adwokackimi. O ile była dyskusja i przyjęte stanowisko w zakresie 
zasad zatrudniania lub współpracy z aplikantami adwokackimi (zob. Uchwała nr 31/2018 
NRA z dnia 25 lutego 2018 roku), o tyle, jak się wydaje, trudno dostrzec na etapie wdro-
żenia nowe rozwiązania i regulacje odnośnie „uelastycznienia form współpracy pomiędzy 
adwokatami a kancelariami i spółkami z udziałem adwokatów”.

8.  Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzegł potrzebę uregulowania kwestii prawa do urlopów 
adwokackich, które byłyby podstawą do zniesienia terminu lub odroczenia rozprawy. 
Zdaniem WKR, nawet jeśli takie działania zostały podjęte (o czym więcej w zasadniczym 
sprawozdaniu WKR), to jednak bez widocznego rezultatu i oczekiwanych efektów.

9.  Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzegł potrzebę przyznania adwokatom uprawnień w za-
kresie dostępu do rejestrów państwowych, w szczególności bazy PESEL, szerokiego 
dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych oraz rejestrów związanych z po-
świadczaniem dziedziczeń i stwierdzeniem nabycia spadku. Mimo dostrzeżenia takiej 
potrzeby, trudno uznać, aby uchwała ta została spełniona w takim zakresie, jak zdawał 
się oczekiwać tego KZA.

10.  Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzegł potrzebę uelastycznienia zasad wynagradzania ad-
wokatów w zależności od wyniku sprawy oraz wypracowania zasad dotyczących pozyski-
wania środków zewnętrznych na pokrycie kosztów postępowania. Kwestia ta była ostatnio 
omawiana, a właściwie zasygnalizowana przez Przewodniczącego Komisji ds. Praktyki 
Adwokackiej na posiedzeniu plenarnym NRA dnia 14 listopada 2020 roku przy okazji 
wystąpienia w sprawie przygotowanego projektu „Regulaminu wykonywania zawodu 
adwokata”. Świadomie zostało użyte słowo „zasygnalizowana”, albowiem nie doszło do 
bardziej pogłębionej dyskusji na temat projektu tego regulaminu. Z informacji uzyskanej od 
Przewodniczącego Komisji wynika, że postuluje się odejście od aktualnie obowiązującego 
zakazu oparcia wynagrodzenia wyłącznie na instytucji success fee. Odnośnie zaś zagad-
nienia pozyskiwania finansowania ze środków zewnętrznych na koszty postępowania, to C
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zdaniem wspomnianej Komisji nie wymaga to wprowadzania nowych zasad. Dostrzeżono 
natomiast potrzebę spojrzenia na to zagadnienie przez pryzmat zasad adwokackich już 
istniejących, to jest tajemnicy adwokackiej i zakazu konfliktu interesów. Dlatego też pewne 
rozwiązania zaproponowano w projekcie „Regulaminu wykonywania zawodu adwokata”.

11.  Przejawem realizacji w ostatnim okresie czasu uchwały nr 20 KZA jest podjęcie przez 
NRA uchwały nr 94/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku, na podstawie której adwokaci mają 
możliwość wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego również poprzez udział 
w e-learningu polegającym na uczestniczeniu w wykładzie, seminariach, webinariach 
lub w doskonaleniu opartym na weryfikowanej lekturze tekstu, organizowanych przez 
samorząd zawodowy adwokatury. Możliwości te zapewnia między innymi redakcja „Pa-
lestry”, która opracowała i udostępnia mechanizm weryfikacji lektury artykułów oraz 
nagrań wideo. Na platformie e-Palestry zamieszczono także zapisy wideo z konferencji 
oraz szkolenia w ramach „Adwokackiej Akademii Przedsiębiorczości”.

Odnośnie do uchwały nr 21: uchwała ta dotyczy wizerunku. Poza innymi przejawami 
wykonania tej uchwały, opisanymi w zasadniczym sprawozdaniu WKR, należy wskazać, że 
w ostatnim czasie opracowano i przyjęto na posiedzeniu plenarnym NRA w dniu 14 listopada 
2020 roku dokument o nazwie „Strategia marki Adwokat”. 

Odnośnie do uchwały nr 22 i 26: uchwały te dotyczą Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i God-
ności Zawodu oraz „Regulaminu wykonywania zawodu adwokata”. Przejawami realizacji tej 
uchwały w czasie mijającej kadencji wydają się być:
1.  Zakończenie konsultacji związanych z treścią Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i God-

ności Zawodu. Wydaje się, że oddźwięk na ogłoszenie możliwości dyskusji i konsultacji 
w zakresie Zbioru był mniejszy niż się spodziewano. To pewien paradoks, bo kwestia 
tego, jak ma wyglądać nowy Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu zawsze 
wywoływała dyskusje i emocje w naszym środowisku. Sam Zbiór w nowej treści jest 
przygotowany, ale nie został do tej pory zaprezentowany Naczelnej Radzie Adwokac-
kiej, ani tym bardziej nie został przyjęty przez NRA. Wydaje się przy tym, że nadal są 
rozważane dwie koncepcje, jak postąpić w tej sprawie. Jedna jest taka, aby wykonując 
uchwałę ostatniego KZA, przedstawić treść nowego Zbioru na specjalnym posiedzeniu 
plenarnym NRA i głosować nad jego przyjęciem. Druga koncepcja, która się pojawiła 
w dyskusji środowiskowej jest taka, aby treść nowego Zbioru była przedstawiona i przy-
jęta na planowanym na marzec 2021 roku Krajowym Zjeździe Adwokatury.

2.  Jak wspomniano wyżej, przy omawianiu stanu realizacji uchwały nr 20, Komisja ds. Prak-
tyki Adwokackiej przygotowała projekt nowego Regulaminu wykonywania zawodu ad-
wokata. Jak wspomniano wyżej, ogólne założenia tego projektu i jego „filozofia” zostały 
przedstawione przez Przewodniczącego tej Komisji na posiedzeniu plenarnym NRA dnia 
14 listopada 2020 roku. Nie sposób się nie zgodzić z tezą Przewodniczącego Komisji, że 
budowa i opracowanie nowego Regulaminu wykonywania zawodu adwokata jest inte-
gralnie powiązana z opracowaniem nowego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności 
Zawodu. Projekt nowego Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w jego ostatecz-
nym kształcie wymaga zatwierdzenia przez NRA.

Odnośnie do uchwały nr 23: uchwała ta dotyczy „narzędzi informatycznych”. Według prze-
kazanych WKR informacji na ukończeniu jest, w ramach systemu SOA, wdrożenie modułu 
serwisu umożliwiającego generowanie i utrzymywanie stron www przez adwokatów oraz 
wdrożenie instrumentu umożliwiającego generowanie przez adwokatów druków papieru fir-
mowego czy wizytówek. C
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W tym miejscu zasadna jest uwaga o bardziej ogólnym charakterze Jeśli jakieś uchwały 
KZA nie zostały w ogóle omówione w niniejszym sprawozdaniu uzupełniającym WKR albo 
nie zostały omówione w sposób bardziej pogłębiony, to znaczy, że nie było takiej potrzeby, bo 
wystarczające były uwagi przekazane w zasadniczym sprawozdaniu WKR.

IV. Podsumowanie

W ocenie Wyższej Komisji Rewizyjnej aktualna sytuacja finansowa Naczelnej Rady Adwo-
kackiej nadal jest stabilna i to mimo pogłębiającego się kryzysu praktycznie we wszystkich 
dziedzinach życia związanego z pandemią COVID-19. WKR podtrzymuje swoją dotychcza-
sową ocenę, że w zakresie gospodarki finansowej organy adwokatury sprostały wyzwaniom 
w tak trudnym czasie, działając w sposób rozważny i roztropny i nie ulegając przy tym panice 
i populizmowi. Zdaniem WKR także w trosce o czasy przyszłe warto było być asertywnym 
i nie przeznaczać znacznych, bo wielomilionowych środków z zasobów NRA, na wątpliwe 
z punktu widzenia NRA w swoim końcowym efekcie kampanie i cele związane z pandemią. 
Ogromna w tym zasługa Skarbnika NRA adw. Henryka Stabli, który w sposób rozważny czuwa 
nad środkami finansowymi i gospodarką finansową NRA, dostrzegając przy tym konieczność 
szerszej perspektywy działania.

Wyższa Komisja Rewizyjna, obserwując aktualną sytuację związaną z pandemią i jej skutka-
mi nadal podtrzymuje swoją ocenę odnośnie do tego, iż nie ma wątpliwości, że także czas naj-
bliższy, a i późniejszy, będzie czasem recesji związanej ze skutkami pandemii, a konsekwencje 
tego stanu rzeczy dotkną tak poszczególnych adwokatów, jak i samorząd na wszystkich jego 
poziomach. Stąd też między innymi apel o kontynuowanie roztropnej, racjonalnej i rozważnej 
gospodarki finansowej. 

WKR stwierdza również, że uchwały ostatniego Krajowego Zjazdu Adwokatury zostały 
wykonane w zakresie przedstawionym w sprawozdaniu zasadniczym, jak i w niniejszym spra-
wozdaniu uzupełniającym. Potrzebna jest w tym miejscu jednak pewna uwaga o charakterze 
ogólniejszym. Otóż część uchwał KZA, nadających się do oceny przez WKR, ma charakter 
zadaniowy i zobowiązuje NRA „do podjęcia określonych działań” i mamy niekiedy do czy-
nienia z sytuacją, że działania rzeczywiście zostały podjęte, a dana uchwała KZA została 
nawet formalnie rzecz biorąc w całości lub części zrealizowana. Niemniej jednak pewien 
paradoks polega na tym, że nie widać efektów tej realizacji, albowiem pożądany efekt mogłyby 
wywołać praktycznie rzecz biorąc jedynie zmiany przepisów prawnych w danym zakresie 
objętym uchwałą. A niestety, jak dowodzi i ta kadencja NRA, samorząd ma bardzo niewielki 
wpływ na prace parlamentu i zmiany przepisów w pożądanym kierunku. Dopóki to się nie 
zmieni, to niestety można przypuszczać, że będzie trwał dysonans pomiędzy postulatami KZA 
zawartymi w uchwałach a rzeczywistymi efektami podejmowanych uchwał. Mając na wzglę-
dzie powyższe uwagi odnośnie do kwestii gospodarczo-finansowych i stanu realizacji uchwał 
KZA, Wyższa Komisja Rewizyjna także na chwilę obecną zapowiada złożenie wniosku o za-
twierdzenie dokonanych zamknięć rachunkowych i udzielenie Naczelnej Radzie Adwokackiej 
absolutorium za okres upływającej kadencji.

Adw. Sławomir Ciemny
Przewodniczący

Wyższej Komisji RewizyjnejC
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6. SPRAWOZDANIE KADENCYJNE
SKARBNIKA NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

A. UWAGI OGÓLNE

I.  W okresie sprawozdawczym1 pełnienie obowiązków Skarbnika Naczelnej Rady Adwo-
kackiej powierzone zostało adw. Henrykowi Stabli – Uchwałą nr 1/2016 Naczelnej Rady 
Adwokackiej z dnia 3 grudnia 2016 roku.

II.  Sprawozdanie niżej przedstawione obejmuje lata: 2016 (rok, który jedynie częściowo 
objęty został sprawozdaniem z kadencji poprzedniej), 2017, 2018 i 2019 oraz cześć roku 
2020. Za ostatni rok, zważywszy na termin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz termin, 
w którym należy przygotować sprawozdanie, możliwe jest przedstawienie jedynie peł-
nych danych za okres do 31 października. Dane za rok 2020 w tej dacie wskazują, że nie 
powinno nastąpić naruszenie równowagi budżetowej, mimo że zważywszy na stan epide-
mii wpływy z Izb zostały zredukowane o 25% w efekcie decyzji podjętych przez NRA na 
posiedzeniu plenarnym w dniu 5 maja 2020 roku w ramach programu pomocowego dla 
Izb, a w dalszej kolejności adwokatów – członków Izb (zmniejszenie wpłat z Izb o kwotę 
2 396 490 zł). Przy założeniu, że przewidziano uzupełnienie środków bieżących środkami 
z nadwyżek lat poprzednich równowaga budżetowa w żaden sposób nie jest zagrożona, 
a jest możliwe nawet jej utrzymanie bez użycia wspomnianych nadwyżek w związku ze 
znaczącymi oszczędnościami w innych segmentach bieżącej działalności.

 III.  W załączeniu sprawozdania przedstawione zostaną dokumenty finansowe dotyczące lat 
wskazanych wyżej, w blokach rocznych, które obejmują:

 a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
 b) bilans i rachunek wyników,
 c) informację dodatkową,
 d) wykonanie preliminarza budżetowego (za rok 2020 według stanu na 31.10.2020 r.), 
 e) opinię biegłego rewidenta,
 f)  uchwałę Wyższej Komisji Rewizyjnej w przedmiocie oceny sprawozdania Prezy-

dium NRA, 
 g)  uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego.

1  Stan na 31 października 2020 roku.C
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B. UWAGI SZCZEGÓŁOWE

W związku z tym, że wskazane powyżej dokumenty nie oddają w pełni realiów pracy Pre-
zydium i całej Naczelnej Rady Adwokackiej w okresie sprawozdawczym, zamieszczam niżej 
dodatkowe wyjaśnienia dotyczące najistotniejszych w mojej ocenie spraw, w szczególności 
tych, co do których wskazania wynikały z uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury przyjętych 
w roku 2016.

I. Informacje dotyczące źródeł pochodzenia środków pozostających w dyspozycji 
Naczelnej Rady Adwokackiej:
1.  Generalnie stwierdzić należy, że środki finansowe pozostające na rachunkach bieżących 

oraz rachunkach lokat to wynik wielu lat. Obecnie stwierdzić można, że racjonalna poli-
tyka finansowa prowadzona w poprzednich kadencjach, a zwłaszcza w obecnej kadencji 
Naczelnej Rady Adwokackiej (mimo sukcesywnie obniżanej składki od Izb na poczet 
udziału w budżecie NRA w wysokościach opisanych niżej), daje możliwości dostoso-
wania planów budżetowych adekwatnych do potrzeb samorządu adwokackiego, a także 
sytuacji kryzysowych (w szczególności kryzysu związanego ze stanem epidemii z roku 
2020). Stan środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach lokat w niżej wskazanych 
latach (na dzień 31 grudnia) wynosił:

 a) 11 925 373,23 zł – rok 2013;
 b) 13 586 543,38 zł – rok 2014;
 c) 14 111 350,75 zł – rok 2015;
 d) 12 327 689,34 zł – rok 2016;
 e) 13 076 873,02 zł – rok 2017;
 f) 13 205 663,36 zł – rok 2018;
 g) 13 860 490,55 zł – rok 2019.
2.  Jak wynika z przedstawionego wyżej zestawienia, stan środków finansowych pozosta-

jących do dyspozycji samorządu nie zmniejszał się, mimo sukcesywnego zmniejszania 
obciążeń Izb z tytułu udziału w pokrywaniu potrzeb budżetowych NRA:

 A.  W roku poprzedzającym obecną kadencję Naczelnej Rady Adwokackiej, tj. 2016, 
podstawowa stawka naliczeń udziału Izb w budżecie NRA wynosiła 50 zł od adwo-
kata wykonującego zawód, zaś już w roku 2017 stawka ta obniżona została o 5 zł, 
a zatem o 10%. Gdyby stawka została utrzymana na poprzednim poziomie, to wpły-
wy od Izb stanowiłyby kwotę wyższą o 10%, kwotę około 930 000 zł i taka kwota 
pozostała do dyspozycji Izb i ich członków.

 B.  W kolejnym roku 2018 stawka naliczeń ponownie została obniżona o 5 zł, a zatem 
o ponad 10% w stosunku do roku 2017 – do dyspozycji Izb pozostała również kwota 
rzędu 930 000 zł.

 C.  Rok 2019 to rok, w którym po raz pierwszy przyjęto stałe naliczenia udziału Izb 
według stanu osobowego adwokatów na dzień 30 listopada 2018 roku, wobec czego 
również cześć środków pozostała w Izbach w związku ze wzrostem liczby adwoka-
tów w ciągu roku, a to z tej przyczyny, że nie zwiększała się z tego powodu kwota 
udziału Izb w budżecie NRA (poziom wpłat Izb w roku 2018 kształtował się na 
poziomie wpłat z roku 2017 – kwota około 9 300 000 zł). 

 D.  W roku 2020, Uchwałą nr 79/2020 z dnia 18 stycznia, Naczelna Rada Adwokacka 
zaakceptowała propozycję Prezydium ukształtowania budżetu NRA na tych samych C
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zasadach, jak w roku 2019 (wyliczenia obciążeń Izb według stanu osobowego ad-
wokatów na dzień 30 listopada 2019 roku i przy przyjęciu stawki bazowej naliczeń 
po raz kolejny obniżonej do poziomu 37 zł).

3.  Od roku 2017, mimo zmniejszenia obciążeń Izb, praktycznie każdy rok z wyjątkiem roku 
2018 zamykał się dodatnim wynikiem finansowym (w roku 2018 ujemny wynik w kwocie 
378 191,65 zł spowodowany był m.in. znaczącym udziałem w wydatkach dotyczących 
obchodów 100-lecia Adwokatury, które to wydatki wyniosły ponad 1 000 000 zł – jest to 
suma kosztów obchodów centralnych oraz na poziomie Izb). Wyniki te ilustrują kwoty 
w latach:

 1) wynik dodatni w kwocie 810 189,35 zł w roku 2017;
 2) wynik ujemny w kwocie 378 191,65 zł w roku 2018;
 3) wynik dodatni w kwocie 703 550,99 zł w roku 2019.

II. Na wynikach przedstawionych powyżej zaważyły, mimo obniżania obciążeń Izb, 
następujące działania:
1.  W roku 2017 dokonano analizy finansowej funkcjonowania „Palestry”, co skutkowało 

w roku 2018 obniżeniem wydatków z kwoty 1 761 103,21 zł z roku 2017 do kwoty 
851 540,15 zł. W roku 2019 wydatki te, mimo że „Palestra” w całości (w wyniku podję-
tych przez Prezydium decyzji) nieodpłatnie trafiała do adwokatów i aplikantów, zostały 
obniżone do kwoty 708 116,83 zł. Rok 2020 winien przynieść kolejne oszczędności, 
między innymi związane z informatyzacją i powszechnym dostępem internetowym. 
(według stanu na 31 października 2020 roku koszty te przedstawia kwota 237 747,36 zł, 
przy czym stwierdzić należy, że w związku ze stanem epidemii oraz coraz szerszym 
dostępem do wersji elektronicznej ograniczona została liczba egzemplarzy drukowa-
nych). W ramach przygotowań do ukształtowania budżetu na rok 2021 wystąpiono do 
Izb o ponowne zweryfikowanie potrzeb środowiska na wersję drukowaną, zważywszy 
na dostęp elektroniczny nie tylko do egzemplarzy bieżących, ale również archiwalnych 
(takie przygotowania jako Skarbnik NRA musiałem podjąć w związku ze stanem epidemii 
i opóźnieniem terminu Krajowego Zjazdu Adwokatury).

2.  Rozwiązanie umowy z firmą CONFIDO, której administrowanie Systemem Obsługi 
Adwokatury w roku 2017 i 2018 oraz latach poprzednich generowało koszt 372 000 zł 
rocznie, w roku przejściowym 2019 już tylko 334 000 zł, zaś na rok 2020 nie powinna 
przekroczyć kwoty 100 000 zł (obsługa systemu przez inny podmiot).

3.  Rozwiązanie umowy z firmą świadczącą usługi medialne, która jeszcze w roku 2017 
generowała koszt 265 680 zł, a od roku 2019 koszt ten już nie występuje.

4.  Przyjęcie Uchwałą nr 60/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 marca 2019 roku 
zasad finansowania i współfinansowania przedsięwzięć, których celem jest realizacja 
zadań Adwokatury. Stosownie do tych zasad, wnioskujący o finansowanie bądź współfi-
nansowanie projektu z budżetu NRA winien uzasadniać poniesienie kosztów przez NRA 
oraz ich związek z realizacją ustawowych zadań Adwokatury. Uchwała i przyjęte w jej 
treści zasady zostały pozytywnie ocenione przez Wyższą Komisję Rewizyjną.

5.  Już na początku kadencji przyjęto nowe, jednolite zasady w przedmiocie rozliczania 
i zwrotu kosztów poniesionych przez adwokatów przy wykonywaniu powierzonych im 
zadań w oparciu o wnioski potwierdzone przez Przewodniczących Komisji bądź inne 
jednostki organizacyjne Adwokatury. W ramach tych zmian przejęte zostały przez budżet 
NRA koszty udziału dziekanów w posiedzeniach plenarnych NRA bądź przy wykony-C
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waniu innych zadań NRA, odciążając w ten sposób Izby z ponoszenia tych wydatków, 
należących niewątpliwie do zadań NRA.

6.  Na realizację zadań Adwokatury pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych, w ramach 
współpracy z STU ERGO Hestia S.A. w ramach prewencji ubezpieczeniowej. Dzięki 
temu możliwe było sfinansowanie, bez obciążeń dla budżetu NRA, takich zadań, jak na 
przykład budowa nowego systemu informatycznego „Palestry” czy nowego informa-
tycznego Systemu Obsługi Adwokatury. Budowa tych systemów w znaczącej mierze 
pozwala z kolei na obniżenie kosztów związanych z obsługą systemu, o których mowa 
wyżej w pkt 2 oraz kosztów związanych z dystrybucją „Palestry”.

7.  W roku 2017 podjęte zostały czynności związane z negocjacją warunków nowej umowy 
generalnej dotyczącej ubezpieczeń zawodowych OC adwokatów przy znaczącym udziale 
Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej, w szczególności Przewodni-
czącego tej Komisji adw. Romana Kusza. W wyniku zebranych przez brokera, tj. firmę 
Marsh Sp. z o.o., ofert wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na lata od 2018 do 2021 
ze STU ERGO Hestia S.A., w ramach której uzyskano znacząco obniżone stawki składek. 
Spółka Marsh dokonała oceny wszystkich zebranych ofert i rekomendowała Prezydium 
NRA przyjęcie oferty STU ERGO Hestia SA. W podstawowych zakresach, np. przy 
sumie ubezpieczenia 50 000 euro, składki zostały obniżone z kwoty 21 zł do 10 zł, a przy 
sumie ubezpieczenia 100 000 euro z kwoty 28 zł do 19 zł miesięcznie. W ramach składki 
miesięcznej mieści się również ubezpieczenie adwokata przy czynnościach kuratora czy 
mediatora do sumy ubezpieczenia 25 000 zł. Podkreślenia wymaga również to, że ochrona 
ubezpieczeniowa obejmuje także sytuację, gdy roszczenie kierowane jest do spółki bądź 
zespołu, których adwokat jest członkiem, a które nie mają własnej ochrony ubezpiecze-
niowej, zaś za powstałą szkodę ponosi odpowiedzialność wyłącznie adwokat będący 
wspólnikiem bądź członkiem zespołu. Taki zakres ubezpieczenia był kwestionowany 
przez ubezpieczycieli w poprzednich okresach. 

Wszystkie opisane wyżej procesy stały się częścią działań podejmowanych w celu realizacji 
Uchwały nr 24 Krajowego Zjazdu Adwokatury, niezależnie od działań związanych z racjona-
lizacją w zakresie dotyczącym udziału Izb w budżecie Naczelnej Rady Adwokackiej. Obni-
żeniu ulegały nie tylko obciążenia Izb, ale i koszty realizacji zadań Adwokatury w zakresach 
opisanych powyżej i to bez uszczerbku dla stopnia ich realizacji.

III. Strategia postępowania w 2020 roku – działania związane ze skutkami wywołanym 
stanem epidemii:
1.  Uwzględniając kryzysową sytuację wywołaną stanem epidemii, Prezydium NRA zde-

cydowało o zmianach, w efekcie których nastąpiłoby zmniejszenie obciążeń z tytułu 
udziału w pokrywaniu potrzeb budżetowych NRA przyjętych uchwałą Naczelnej Rady 
Adwokackiej z dnia 18 stycznia 2020 roku. Ostatecznie, na posiedzeniu plenarnym w dniu 
4 maja, przyjęta została Uchwała nr 85/2020, w wyniku której obciążenia Izb z tytułu 
udziału w pokrywaniu potrzeb budżetowych NRA zostały na rok 2020 zmniejszone o 25% 
(łączna kwota, która pozostała do dyspozycji Izb i ich członków to 2 396 490 zł – o taką 
też kwotę pomniejszony został budżet NRA na rok 2020). Naczelna Rada Adwokacka 
uznała, że w zaistniałej sytuacji to Izby znalazły się na pierwszej linii pomocy, której 
trzeba będzie w różnej formie udzielać adwokatom, których dotknęły skutki wywołane 
epidemią i to niezależnie od pomocy udzielonej z mocy przyjętych rozwiązań w ustawach 
kryzysowych. C
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2.  Przyjęta została zmiana regulaminu udzielania przez Naczelną Radę Adwokacką Izbom 
pożyczek poprzez wskazanie, że dotyczy to również wsparcia w przypadku trudnej sytu-
acji Izby wywołanej kryzysem związanym ze stanem epidemii i w innych przypadkach 
losowych (projekt zaakceptowany na posiedzeniu plenarnym w dniu 4 maja 2020 roku 
– Uchwała nr 87/2020). Mocą przywołanej Uchwały dokonano jednocześnie obniżenia 
oprocentowania udzielanych przez NRA pożyczek do 0,2% w skali rocznej, dostosowując 
oprocentowanie do realiów obowiązujących na rynkach finansowych. 

3.  Zaplanowano uruchomienie systemu pomocy bezpośredniej, w szczególności dla ad-
wokatów i aplikantów oraz członków ich rodzin. Plany powołania fundacji przez NRA 
(przewidziane w porządku obrad posiedzenia, które miało się odbyć w dniu 21 marca br.) 
nie zostały zrealizowane z uwagi na konieczność odwołania tego posiedzenia w związku 
ze stanem epidemii. Ostatecznie projekt statutu przedstawiony przeze mnie w materiałach 
na posiedzenie z marca został poddany ponownej analizie, a zakres działań pomocowych 
przewidzianych w zadaniach fundacji poszerzony również o działania pomocowe kiero-
wane do aplikantów (pomoc w ponoszeniu kosztów w okresie aplikacji). Na posiedzeniu 
w dniu 6 czerwca 2020 roku Naczelna Rada Adwokacka w drodze uchwały określiła 
podstawowe założenia statutu fundacji, a projekt uwzględniający te założenia przygo-
towany przeze mnie, jako Skarbnika Naczelnej Rady Adwokackiej, oraz adw. Marka 
Mikołajczyka zostanie przedstawiony do oceny członkom Naczelnej Rady Adwokackiej. 
Projekt ten uwzględnił również wskazania wynikające z Uchwały nr 17 Krajowego Zjazdu 
Adwokatury. Projekt został zaakceptowany przez Naczelną Radę Adwokacką i oczekuje 
na finalizację w formie przyjęcia statutu i rejestracji fundacji.

4.  Zaplanowano obniżenie kosztów funkcjonowania Naczelnej Rady Adwokackiej w tych 
zakresach, które nie mają wpływu na wypełnianie podstawowych zadań Adwokatury 
– dotyczy to znaczącej części pierwotnych planów Komisji, Ośrodka Badawczego Ad-
wokatury, Centrum Mediacji oraz „Palestry”.

5.  Przyjęta strategia pomocowa wywołała konieczność zaplanowania, że uruchomione zo-
staną w razie potrzeby środki wypracowane w latach poprzednich w kwocie 2 000 000 zł 
(działania pomocowe za pośrednictwem fundacji, wsparcie pożyczkowe itp.).

IV. Inne działania Naczelnej Rady Adwokackiej z udziałem Skarbnika NRA w okresie 
sprawozdawczym:
1.  W latach 2019 i 2020 przygotowałem projekt niezbędnych dla prawidłowego funkcjo-

nowania samorządu zmian ustawy – Prawo o adwokaturze oraz projekt statutu fundacji, 
w której fundatorem byłaby Naczelna Rada Adwokacka. Projekt zmian ustawowych zmie-
rza w szczególności do usprawnienia funkcjonowania organów samorządu na poziomie 
Izb oraz Naczelnej Rady Adwokackiej. Projekt wraz z uzasadnieniem został zaakcepto-
wany na posiedzeniu plenarnym NRA w czerwcu 2020 roku i Naczelna Rada upoważni-
ła Prezydium NRA do podejmowania dalszych działań celem zainicjowania procedury 
legislacyjnej związanej z projektem. Uruchomienie tych inicjatyw jest konieczne, a to 
z następujących przyczyn:

 A.  Potrzeba powołania fundacji to nie tylko kwestia wykonania uchwały Krajowego 
Zjazdu Adwokatury, ale konieczne uzupełnienie działań samorządu adwokackiego 
na rzecz społeczności adwokackiej. Okres związany ze stanem epidemii dodatkowo 
uzasadnił konieczność przyśpieszenia prac związanych z ustanowieniem fundacji.C
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 B.  Zmiany ustawy – Prawo o adwokaturze są między innymi odpowiedzią na sygnały 
płynące z Izb, a także sumą doświadczeń z pracy samorządowej koleżanek i kolegów. 
Oczywistym jest, że ustawa, stanowiąca wielkie osiągnięcie Adwokatury w roku 
jej stanowienia, wymaga szeregu zmian dostosowujących do zmieniającego się po-
rządku prawnego po roku 1989, a także w związku ze zmianą samej Adwokatury. 
Za wszystkie uwagi zgłaszane w toku kadencji przez członków Okręgowych Rad 
Adwokackich oraz pracowników Izb dziękuję, jako że bez ich udziału nie byłoby 
możliwe opracowanie tych rozwiązań. 

2.  W okresie sprawozdawczym Naczelna Rada Adwokacka podejmowała działania związane 
z remontem lokalu zakupionego jeszcze w poprzedniej kadencji. Preliminowana w tym 
zakresie kwota 650 000 zł na podstawie kosztorysu inwestorskiego nie powinna zostać 
przekroczona, a remont jest w fazie końcowej. Z planowanej kwoty, która miała być wy-
datkowana z nadwyżki lat poprzednich, trzeba było sięgnąć jedynie w roku 2018 w kwocie 
29 972,30 zł, ale jak już wyżej wskazano był to rok szczególny i jedyny, w którym nie 
udało się wypracować nadwyżki finansowej zważywszy na koszty związane z obchodami 
100-lecia Adwokatury. W pozostałych latach koszty remontu wyniosły:

 a) 2017 – kwota 94 645,25 zł, 
 b) 2019 – kwota 184 548,51 zł. 
  W zakresie dotyczącym lokali w roku 2020 zostały zaplanowane do zapłaty i uiszczone 

kwoty należne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo wła-
sności w odniesieniu do dwóch lokali biura NRA.

3.  W okresie sprawozdawczym ustalone zostały warunki nowej umowy generalnej w zakre-
sie ubezpieczenia OC adwokatów – umowa na lata 2018–2020 zawarta została w dniu 
5 grudnia 2017 roku z ubezpieczycielem STU ERGO Hestia SA. W wyniku negocjacji 
prowadzonych z moim udziałem oraz adwokata Romana Kusza, Dziekana Izby Adwokac-
kiej w Katowicach oraz Przewodniczącego Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony 
Prawnej NRA uzyskano znaczące obniżenie wysokości składek oraz poszerzenie zakresu 
ubezpieczenia w ramach składki podstawowej (kuratorzy, mediatorzy). Obecnie prowa-
dzone są przygotowania do rozpoczęcia procesu wyboru ubezpieczyciela oraz ustalenia 
warunków nowej umowy na kolejne lata po roku 2021. Kwestia ubezpieczeń OC adwo-
katów opisana została szerzej w sprawozdaniu z wykonania uchwał Krajowego Zjazdu 
Adwokatury z roku 2016.

V. Wnioski końcowe
Działania Prezydium oraz całej Naczelnej Rady Adwokackiej w okresie kadencji w zakre-

sie spraw finansowych były poddawane kontroli biegłego rewidenta oraz Wyższej Komisji 
Rewizyjnej w każdym roku objętym sprawozdaniem i zarówno biegły, jak i WKR nie wnieśli 
żadnych zastrzeżeń, co niewątpliwie jest zasługą całego pionu finansowo-księgowego NRA 
pod kierownictwem Głównej Księgowej – Pani Haliny Bieńkowskiej oraz wspierających ją: 
Pani Martyny Górnik oraz Pani Aleksandry Dybowskiej. 

Całemu zespołowi dziękuję za pracę, cierpliwość oraz to, że wielu rzeczy miałem okazję 
nauczyć się korzystając z ich wiedzy.

W imieniu własnym oraz całego Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej dziękuję wszystkim, 
którzy wspierali mnie oraz Prezydium w procesie zmian omówionych wyżej. Podziękowania 
te w szczególności kieruję do wszystkich członków Naczelnej Rady Adwokackiej, Przewod-C
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niczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz wszystkich członków Komisji za twórczy wkład 
w wypracowanie najlepszych z możliwych rozwiązań związanych z zarządem majątkiem Adwo-
katury, a w tym za konstruktywną krytykę, bez której zmiany opisane wyżej nie byłyby możliwe. 

Dziękuję w sposób szczególny wszystkim pracownikom Naczelnej Rady Adwokackiej pod kie-
rownictwem Pana Dyrektora Łukasza Tkacza za dobre przyjęcie w pierwszym okresie kadencji 
i za pomoc oraz współpracę na dalszym jej etapie, jako że bez ich wsparcia, pomocy i zaanga-
żowania nie można byłoby zrealizować wszystkich opisanych wyżej projektów i zmian, które 
mam nadzieję zostaną pozytywnie ocenione przez społeczność adwokacką, a która poprzez 
udzielenie mi mandatu do sprawowania funkcji Skarbnika powierzyła mi sprawy finansowe 
Adwokatury.

Podziękowania kieruję również do wszystkich Izb, członków Okręgowych Rad Adwokackich 
i ich pracowników, a w szczególności skarbników i pracowników zajmujących się sprawami 
finansowymi Izb za równie twórczy wkład, zwłaszcza przy okazji corocznych spotkań i szkoleń 
z ich udziałem, które w moim przekonaniu winny być kontynuowanie w następnych kadencjach.

Adw. Henryk Stabla
Skarbnik Naczelnej Rady Adwokackiej
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1. 3. 4. 5. 

1. Wpłaty Izb na pokrycie wydatków budżetowych NRA 7 189 470,00 5 100 025,00 70,94%

2. Inne wpływy (inne niż w pkt 1): 400 000,00 420 943,49 105,24%

a) odsetki bankowe 50 000,00 60 174,42 120,35%

b) wpływy ze sprzedaży Palestry  i innych wydawnictw 50 000,00 29 355,28 58,71%

c) pozostałe 300 000,00 331 413,79 110,47%

3. Finansowanie z nadwyżki lat ubiegłych - remont lokali 400 000,00 408 715,92 102,18%

4. Finansowanie z nadwyżki lat ubiegłych: 3 870 000,00 409 392,92 10,58%

a) budowa systemu informatycznego (SOA i system wydawnictwa Palestra ) 1 070 000,00 318 050,12 29,72%

b) prowadzenie akcji pomocowych w związku z epidemią COVID-19 oraz 
inicjatyw ustawodawczych 2 000 000,00 90 000,00 4,50%

c) organizacja KZA 800 000,00 1 342,80 0,17%

1. Wynagrodzenie i fundusze 2 473 000,00 1 906 457,17 77,09%

a) wynagrodzenia pracowników 1 800 000,00 1 509 798,07 83,88%

b) fundusz nagród 180 000,00 56 450,00 31,36%

c) świadczenia urlopowe 23 000,00 21 500,00 93,48%

d) składki ZUS + PPK 15 000,- 380 000,00 287 659,10 75,70%

e) prace zlecone (w tym wynagrodzenia autorskie) 90 000,00 31 050,00 34,50%

2. Wydatki rzeczowe 2 310 000,00 1 735 454,06 75,13%

a) materiały (artykuły biurowe, gospodarcze, spożywcze, wyposażenie) 230 000,00 128 294,05 55,78%

b) lokal (czynsz, energia) 80 000,00 66 411,71 83,01%

c) usługi obce (telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, naprawy itp.) 600 000,00 515 327,66 85,89%
d) inne (podatek od nieruch., użytkowanie wiecz., podatki inne, opłata za 
przekształcenie użytkowania wieczystego) 200 000,00 25 287,54 12,64%

e) administracja SOA 100 000,00 0,00 0,00%

f) druk i kolportaż Palestry i innych wydawnictw 400 000,00 273 366,06 68,34%

 *   Palestra 360 000,00 237 747,36 66,04%

 **  Młoda Palestra 10 000,00 11 618,70 116,19%

Preliminarz budżetowy NRA na 2020

 (z podziałem na administrację, działalność samorządową, wydawniczą i OBA)

55,04%

76,14%

%

53,45%

6 527 669,17

3 641 911,23

6 339 077,33 

Lp. Plan na 2020

11 859 470,00 

11 859 470,00

Tytuł planu finansowego

WPŁYWY

2.

WYDATKIII.

I.

A. 4 783 000,00

Naczelna Rada Adwokacka
ul. Świętojerska 16
00-202 Warszawa
NIP: 526 00 34 369

Administracja

Wykonanie 
na dzień

31/10//2020
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*** inne wydawnictwa 30 000,00 24 000,00 80,00%

g) remont lokali 400 000,00 408 716,92 102,18%

h) budowa nowego systemu informatycznego (SOA i Palestra ) 300 000,00 318 050,12 106,02%

1. Składki członkowskie - organizacje międzynarodowe 220 000,00 216 561,81 98,44%

2. Diety samorządowe: 1 662 000,00 1 382 000,00 83,15%

a) diety Prezydium NRA 870 000,00 725 000,00 83,33%

b) inne diety wg uchwał NRA 792 000,00 657 000,00 82,95%

3. Diety zadaniowe 200 000,00 179 000,00 89,50%

4. Przejazdy Prezydium NRA, Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, Prezesa 
WSD, Przewodniczącego WKR 150 000,00 28 222,65 18,82%

5. Przejazdy członków NRA i innych 70 000,00 6 234,59 8,91%

6. Posiedzenia Plenarne i Prezydium NRA 200 000,00 113 150,51 56,58%

7. Reprezentacja adwokatury w kraju i zagranicą 150 000,00 165 281,82 110,19%

8. Usługi medialne

9. Monitoring prasy 60 000,00 35 680,54 59,47%

10. Komisje: 430 000,00 203 392,42 47,30%

a) ochrona praworządności obywatelskiej; ochrona praw człowieka

Komisja praw człowieka

b) kształtowanie i stosowanie prawa

Komisja legislacyjna

c) doskonalenie zawodowe adwokatów

Komisja doskonalenia zawodowego

d) kształcenie aplikantów adwokackich

Komisja kształcenia aplikantów adwokackich

e) ustalanie i krzewienie zasad etyki zawodowej

Komisja etyki

f) działania w zakresie dotyczącym nieodpłatnej pomocy prawnej i 
obywatelskiej oraz edukacji prawnej
Komisja edukacji prawnej

g) tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury, 
w zakresie integracji środowiskowej

Komisja integracji środowiskowej, kultury, sportu i turystyki 

h) tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury, 
w zakresie wsparcia informatycznego

Komisja ds. informatyzacji

i)  tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury, 
w zakresie działalności arbitrażowej

Komisja ds. arbitrażu

j) tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury, 
w zakresie wspierania praktyki adwokackiej
Komisja ds. praktyki adwokackiej

k) wizerunek zewnętrzny i ochrona praw Adwokatury

Komisja wizerunku zewnętrznego i ochrony prawnej

11. Zespół ds. kobiet 10 000,00 3 756,96 37,57%

12. Wyższa Komisja Rewizyjna 5 000,00 800,60 16,01%

98,13%

7,21%

103,75%

0,00%

0,00%

0,00%

2,46%

49,20%

34,50%

5,36%

60,00%

40,17%

13 801,78

2 678,00

2 750 115,40

1 970,38

2 460,00

9 000,00

88 320,22

2 162,02

83 000,02

0,00

0,00

0,00

80 000,00

B. 6 845 370,00

90 000,00

5 000,00

40 000,00

50 000,00

15 000,00

30 000,00

10 000,00

10 000,00

80 000,00

20 000,00

Działalność samorządowa
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13. Wyższy Sąd Dyscyplinarny i diety Sędziów 180 000,00 101 926,33 56,63%

14. Rzecznik Dyscyplinarny i diety Zastępców Rzecznika 100 000,00 11 569,13 11,57%

15. Centrum Mediacji i Sąd Polubowny 100 000,00 70 282,57 70,28%

16. Centralny Zespół Wizytatorów 10 000,00 0,00 0,00%

17. Organizacj KZA 800 000,00 1 342,80 0,17%

18. Inne zadaniowe, a w tym na prowadzenie akcji pomocowych w związku z 
epidemią COVID-19 oraz incjatyw ustawodawczych (2 000 000,00 zł) 2 498 370,00 230 912,67 9,24%

1. Administracja 129 100,00 76 438,88 59,21%

A. Wynagrodzenia i fundusze 109 100,00 75 757,88 69,44%
a) wynagrodzenia pracowników 82 000,00 62 788,37 76,57%
b) fundusz nagród 8 000,00 1 000,00 12,50%
c) świadczenia urlopowe 1 500,00 1 250,00 83,33%
d) składki ZUS + PPK 600,- 17 600,00 10 719,51 60,91%

B. Wydatki rzeczowe 20 000,00 681,00 3,41%

a) materiały (artykuły biurowe, gospodarcze, spożywcze, wyposażenie) 10 000,00 600,00 6,00%

b) usługi obce 10 000,00 81,00 0,81%

2. Działalność samorządowa 102 000,00 59 203,66 58,04%

a) Muzeum Adwokatury 10 000,00 3 507,00 35,07%

b) biblioteka (książki, czasopisma, katalogi, oprawa itp.) 15 000,00 14 909,00 99,39%

c) dzialalność wydawnicza 55 000,00 38 407,90 69,83%

d) konferencje naukowe i szkolenia 20 000,00 2 379,76 11,90%

e) Fundusz Prezesa OBA 2 000,00 0,00 0,00%

58,69%135 642,54Ośrodek Badawczy Adwokatury

Adw. Henryk Stabla

Główna księgowa NRA

231 100,00C.

tel. 22 505 25 05

Sporządzono dnia 13/11/2020

Skarbnik NRA

Halina Bieńkowska
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7. SPRAWOZDANIE KADENCYJNE  
RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO ADWOKATURY1

Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, nadała Rzecz-
nikowi Dyscyplinarnemu Adwokatury oraz rzecznikom dyscyplinarnym Izb Adwokackich 
status organów – Adwokatury i Izb Adwokackich.

XII Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 25 listopada 2016 r. wybrał na czteroletnią kaden-
cję Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, a pełnienie tej funkcji powierzono adw. Ewie 
Krasowskiej.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwałą Nr 3/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. po-
wołało Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury:
1) adw. Maria Adamska-Kolupa
2) adw. Grzegorz Fertak
3) adw. Marcin Komar
4) adw. Janusz Ramos
5) adw. Adam Sadziński
6) adw. Ewa Szpejewska-Skorek
7) adw. Anna Ślęzak
8) adw. Diana Walczanow

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwałą Nr 11/2016 z dnia 20.12.2016 r. powołało 
na Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury adw. prof. dr. hab. Piotra Kruszyńskiego

W związku z nowelizacją ustawy – Prawo o adwokaturze z 2014 r. Naczelna Rada Ad-
wokacka uchwaliła pod koniec listopada 2018 roku nowy „Regulamin działania rzeczników 
dyscyplinarnych i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru”. 
Regulamin został dostosowany do nowych regulacji prawnych. Postanowienia regulaminu 
wprowadziły rozwiązania przyśpieszające prowadzenie postępowań dyscyplinarnych. Zobo-
wiązano rzeczników dyscyplinarnych Izb do częstszego monitorowania terminowości pro-
wadzonych postępowań dyscyplinarnych i składania półrocznych sprawozdań Rzecznikowi 
Dyscyplinarnemu Adwokatury.

Kadencja 2016–2020 jest pierwszą kadencją, w której rzecznicy dyscyplinarni Izb Adwo-
kackich są organami niezależnymi od innych organów samorządu adwokackiego. Nie wchodzą 
już w skład Okręgowych Rad Adwokackich, uczestniczą jednak w posiedzeniach Rad i ich 
prezydiów na zasadzie § 8 ust. 3 „Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad 
adwokackich” – Uchwała NRA Nr 55/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. (ze zmianami).

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury dopiero od daty uchwalenia „Regulaminu działania 
rzeczników dyscyplinarnych i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich 
1  Stan na 30 września 2020 roku.C
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wyboru”, tj. od 24 listopada 2018 r. (Uchwała NRA Nr 50/2018) bierze udział w posiedzeniach 
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zgodnie z § 39 ust. 4.

W czasie trwania kadencji 2016–2020 zostały zorganizowane przez Rzecznika Dyscypli-
narnego Adwokatury następujące narady, szkolenia i konferencje:
1) 5 luty 2017 r. w Warszawie – narada rzeczników dyscyplinarnych Izb Adwokackich;
2) 12–13 maja 2017 r. w Otwocku – narada rzeczników dyscyplinarnych Izb Adwokackich;
3)  21 października 2017 r. w Warszawie – konferencja Sędziów Wyższego Sądu Dyscypli-

narnego, Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i jego Zastępców, prezesów sądów 
dyscyplinarnych Izb Adwokackich oraz rzeczników dyscyplinarnych Izb Adwokackich;

4)  9 grudnia 2017 r. w Warszawie – szkolenie rzeczników dyscyplinarnych Izb Adwokackich;
5)  1 grudnia 2018 r. w Warszawie – szkolenie rzeczników dyscyplinarnych Izb Adwokackich;
6)  24–26 maja 2019 r. w Mrągowie – konferencja Sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarne-

go, Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i jego Zastępców, prezesów sądów dyscy-
plinarnych Izb Adwokackich oraz rzeczników dyscyplinarnych Izb Adwokackich;

7) 30 listopada 2019 r. w Warszawie – narada rzeczników dyscyplinarnych Izb Adwokackich.
Spotkania z przedstawicielami pionu dyscyplinarnego Izb Adwokackich poświęcone były 

przede wszystkim omówieniu bieżącej pracy rzeczników, ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na sprawność, szybkość postępowań i dbałość o to, by sprawy dyscyplinarne nie ulegały 
przedawnieniu. Omawiano też orzecznictwo dyscyplinarne Wyższego Sądu Dyscyplinarne-
go oraz Sądu Najwyższego. Rzecznicy podkreślali konieczność nowelizacji kodeksu etyki 
adwokackiej oraz regulaminu wykonywania zawodu adwokata, która dostosowałaby funk-
cjonowanie adwokatów do zmieniającej się rzeczywistości. Przeprowadzono szkolenia rzecz-
ników w zakresie mediacji w postępowaniach dyscyplinarnych, tajemnicy adwokackiej oraz 
odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów dot. reklamy.

W kadencji 2016–2020 zostały przeprowadzone wizytacje Izb Adwokackich w zakresie 
czynności dyscyplinarnych pionu rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej. Nie stwier-
dzono uchybień w działalności rzeczników, a weryfikacja prowadzonych spraw świadczy o du-
żym zaangażowaniu i poświęceniu przedstawicieli pionu dyscyplinarnego w wykonywaniu 
pracy samorządowej.

W okresie sprawozdawczym, na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, 
rozprawy kasacyjne adwokatów zaczęły być rozpoznawane przez nową Izbę Dyscyplinarną 
Sądu Najwyższego. W związku z postanowieniem Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie C-791/19 (Komisja Europejska versus 
Rzeczpospolita Polska), Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury skierował do Pierwszej Prezes 
Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf pismo, w którym zaznaczono, że przy-
wołane postanowienie skierowane jest do wszystkich organów władzy publicznej w Polsce, 
które w zakresie swojej właściwości mogą stosować wymienione w tym postanowieniu prze-
pisy oraz, że przytoczone w tym postanowieniu uniwersalne tezy (vide pkt 35 postanowie-
nia) wskazują na konieczność zapewnienia przez każde państwo członkowskie, na podstawie 
art. 19 TUE, by system środków dyscyplinarnych należących do ustanowionego przez to 
państwo systemu środków odwoławczych w dziedzinach objętych prawem Unii przestrzegał 
zasady niezawisłości sędziowskiej, także poprzez zagwarantowanie, by orzeczenia wydawane 
w postępowaniach dyscyplinarnych podlegały kontroli organu, który sam spełnia wymogi 
nieodłącznie związane ze skuteczną ochroną sądową, w tym wymóg niezależności; także w po-
stępowaniach dyscyplinarnych dotyczących członków Adwokatury realizacja prawa do sądu, 
w rozumieniu art. 45 Konstytucji RP, art. 6 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka C
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i podstawowych wolności i art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, następuje 
na etapie Sądu Najwyższego. W związku z powyższym skierowany został wniosek o dekre-
towanie spraw kasacyjnych adwokatów do rozpoznania do Izby Karnej Sądu Najwyższego. 
W odpowiedzi na ww. pismo Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego poinformowała, że w dniu 
20 kwietnia 2020 r. wydała zarządzenie nr 48/2020 w sprawie przejściowych rozwiązań organi-
zacyjnych służących wykonaniu postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
z dnia 8 kwietnia 2020 r. o zastosowaniu środków tymczasowych w sprawie C-791/19, na 
mocy którego postulat Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury został uwzględniony i sprawy 
kasacyjne adwokatów miała rozpoznawać Izba Karna Sądu Najwyższego. Niestety zarządzenie 
to zostało cofnięte przez nowego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

W latach 2016–2020 do rzeczników dyscyplinarnych Izb Adwokackich wpłynęło łącznie 
4995 spraw. Nastąpił wzrost liczby spraw w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdaw-
czego. Wiąże się to zarówno z wydłużeniem kadencji organów adwokatury z 3 do 4 lat, jak 
również ze wzrostem liczebności adwokatów i aplikantów zasilających szeregi Adwokatury. 
W rezultacie zwiększył się nakład pracy rzeczników dyscyplinarnych.

W okresie sprawozdawczym do Biura Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury wpłynęło 
10 690 pism, skarg, postanowień – średni miesięczny wpływ to ok. 220 pism. Porównawczo 
stwierdzić należy, iż w stosunku do okresu sprawozdawczego z poprzedniej kadencji wpływ 
ww. pism do Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury wzrósł o ok. 90 pism miesięcznie.

Okres sprawozdawczy 1.10.–31.12.
2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 1.01.–30.09.

2020 r. Razem

Łączna liczba spraw 
wpływających do RDA 578 2655 2575 2782 2100 10 690

Liczba spraw wpływająca 
do RDA dot. członków Izb 
Adwokackich

56 213 180 182 90 721

Liczba spraw wpływająca do 
RDA dot. członków organów 
Adwokatury i organów Izb 
Adwokackich

28 97 95 130 109 459

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury uczestniczył w 122 sesjach Wyższego Sądu Dyscypli-
narnego. Występował przed Sądem Najwyższym w 83 rozprawach kasacyjnych w sprawach 
adwokatów oraz złożył 2 kasacje od wydanych orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego 
do Sądu Najwyższego.

Na posiedzeniach plenarnych NRA zostały przedstawione roczne sprawozdania z działal-
ności Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury oraz działalności rzeczników Izb Adwokac-
kich. Członkowie NRA byli na bieżąco informowani o problemach w wykonywaniu pracy 
samorządowej zarówno przez Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, jak i rzeczników Izb 
Adwokackich.

Serdecznie dziękuję Państwu – wszystkim, z którymi miałam zaszczyt i przyjemność współ-
pracować przez 4 lata tej kadencji.

Adw. Ewa Krasowska
Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury
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SPRAWOZDANIE
dotyczące spraw dyscyplinarnych

za okres od 1.10.2016 r. do 31.5.2020 r.

I.
RZECZNICY DYSCYPLINARNI IZB ADWOKACKICH

Liczba spraw 
pozostałych  

z poprzedniego 
okresu

Wpływ spraw  
w okresie 

sprawozdawczym

W tym spraw 
zalegających 

powyżej  
3 miesięcy

Razem 
spraw do 

załatwienia 
(1+2)

Sprawy załatwione Pozostaje 
do 

załatwienia 
4 (5+6)

aktem 
oskarżenia

w inny 
sposób

1 2 3 4 5 6 7

655 4995 2775 5650 1058 3295 1297

Dane dotyczące postępowań sprawdzających

Liczba spraw  
w postępowaniu 
wyjaśniającym  
z poprzedniego 

okresu

Wpływ spraw  
w okresie 

sprawozdawczym

W tym 
zalegających 

powyżej 
1 miesiąca

Razem do 
załatwienia 

(1+2)

Sprawy załatwione Pozostaje 
do 

załatwienia  
4 (5+6+7)

przekazane 
do RD

w inny 
sposób bezzasadne

1 2 3 4 5 6 7 8

257 4716 2306 4973 1750 548 2128 547

II.
POSTĘPOWANIA PRZED DZIEKANAMI ORA

Liczba spraw skierowanych przez rzecznika IA do dziekana ORA o udzielenie upomnienia 
dziekańskiego 438
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8. SPRAWOZDANIE KADENCYJNE 
WYŻSZEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO

(dane obejmują okres od 1.10.2016 r. do 30.9.2020 r.)

W okresie sprawozdawczym do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wpłynęło 715 spraw. 
Odbyło się 126 sesji sądu i 68 posiedzeń bez udziału stron. Wyższy Sąd Dyscyplinarny wydał 
420 orzeczenia i 341 postanowień.

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpoznaje 
jako sąd drugiej instancji sprawy rozpoznawane w pierwszej instancji przez sądy dyscyplinarne 
Izb Adwokackich, jako sąd pierwszej instancji sprawy dyscyplinarne członków Naczelnej Rady 
Adwokackiej i Okręgowych Rad Adwokackich oraz inne sprawy przewidziane przepisami 
ustawy. 

Wyższy Sąd Dyscyplinarny jako sąd II instancji
I. Utrzymano w mocy postanowienie SD/orzeczenie SD – 239.
II. Uchylono i przekazano do ponownego rozpoznania – 93.
III. Zmieniono – 82:
 • uniewinniono – 19 (także od części zarzutów),
 • złagodzono karę – 35,
 • orzeczono karę surowszą – 28.
IV. Umorzono – 59:
 • wobec przedawnienia karalności – 40 (w tym 3 w części),
 • wobec skreślenia z listy adwokatów/aplikantów adwokackich – 10,
 • jako przypadek mniejszej wagi – 5,
 • wobec cofnięcia środka odwoławczego umorzono postępowanie odwoławcze – 4.
V. Utrzymano w mocy tymczasowe zawieszenie – 16.
VI. Uchylono tymczasowe zawieszenie – 8.
VII.  Uchylono postanowienie SD w całości – 6 (nie dot. tymczasowego zawieszenia w czyn-

nościach zawodowych).
VIII.  W części utrzymano w mocy, w części uchylono i przekazano do ponownego rozpo-

znania – 5.
IX. W części utrzymano w mocy, w części umorzono – 5.
X. Wyznaczono inny sąd do rozpoznania sprawy – 91.
XI. Wniosku o wyłączenie sędziów SD/WSD/RDA/biegłego nie uwzględniono – 21.
XII. Wniosek o wyłączenie RDA uwzględniono – 3.
XIII. Utrzymano w mocy zarządzenie/postanowienie prezesa SD Izby Adwokackiej – 35.C
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XIV. Uchylono zarządzenie prezesa SD Izby Adwokackiej – 2.
XV. Pozostawiono odwołanie bez rozpoznania – 15.
XVI. Wniosku o wznowienie postępowania pozostawiono bez rozpoznania/oddalono – 1/2.
XVII. Zawieszono postępowanie dyscyplinarne – 4.
XVIII. Wniosku o zawieszenie postępowania nie uwzględniono – 1.
XIX.  Wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego nie uwzględ-

niono – 3.

Pozostałe rozstrzygnięcia dotyczyły m.in. zmiany postanowienia SD Izby Adwokackiej 
w zakresie wysokości kosztów postępowania, w zakresie przyznania pełnomocnika/obrońcy 
z urzędu, zwrotu akt w celu uzupełnienia uzasadnienia, sprostowania oczywistych omyłek.

Orzeczone kary:
−� wydalenie z adwokatury  –15,
−� kara zawieszenia w czynnościach zawodowych – 48,
−� kara pieniężna – 73,
−� nagana – 69,
−� upomnienie – 56.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny jako sąd I instancji
Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzekał w sprawach członków Okręgowych Rad Adwokac-

kich i Naczelnej Rady Adwokackiej (na podst. art. 91 ust. 3 pkt. 2 Prawa o adwokaturze) 
w 28 sprawach. W 16 z nich utrzymał w mocy postanowienie rzecznika dyscyplinarnego, 
3 postanowienia rzecznika dyscyplinarnego uchylił i przekazał sprawę do ponownego rozpo-
znania. W 3 sprawach umorzył postępowanie (w 2 wobec przedawnienia karalności, w 1 wobec 
przedawnienia ścigania). W 3 sprawach ukarał obwinionego karą pieniężną, w 2 sprawach 
– karą upomnienia. W 1 sprawie zwrócono wniosek o wszczęcie postępowania w celu uzu-
pełnienia dochodzenia.

Kasacje
W okresie sprawozdawczym do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wpłynęły 144 kasacje 

oraz 5 skarg do Sądu Najwyższego. Z poprzedniego okresu sprawozdawczego pozostało do 
rozpoznania 12 kasacji. 

Sąd Najwyższy:
−� oddalił 96 kasacji (w tym 69 jako oczywiście bezzasadnych),
−� uchylił i przekazał do ponownego rozpoznania 12 orzeczeń WSD,
−� uchylił 1 orzeczenie WSD i uniewinnił adwokata,
−� uchylił 1 orzeczenie WSD i umorzył postępowanie,
−� 3 kasacje pozostawił bez rozpoznania,
−� oddalił 3 skargi,
−� utrzymał w mocy 1 zarządzenie Prezesa WSD o pozostawieniu skargi bez biegu.

Adw. Jacek Ziobrowski
Prezes 
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8.1. SPRAWOZDANIE SĄDÓW DYSCYPLINARNYCH IZB 
ADWOKACKICH

za okres od 1.10.2016 r. do 31.5.2020 r.

Sądy dyscyplinarne jako I instancja

Liczba spraw do załatwienia
R
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 d
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orzeczenia

prawomocne nieprawomocne
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Wpływ spraw 
w okresie 

sprawozdawczym

W
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y Umorzenie 

postępowania 137 17

Uniewinnienie 51 12

Liczba
Upomnienie 165 33
Nagana 181 40
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Kary pieniężne 21 48
Zawieszenie 
w czynnościach 
zawodowych

76 16

Wydalenie 
z adwokatury 22 15

Zakaz 
patronatu 83 32

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.* 11. 12. 13.

151 1158 51 4 338 1364 Liczba spraw 
rozpoznanych 741 194 100 252 329

w 4 sprawach 
dodatkowo SD 
nakazał przepro-
szenie pokrzyw-
dzonego

10.*

a Zwrócono do uzupełnienia dochodzeń 24 e
Zawieszono postępowanie z jednoczesnym 
tymczasowym zawieszeniem obwinionego 
adwokata

0

b Oddalono wnioski o tymczasowe 
zawieszenie 6

f

Skierowano na posiedzenie 
(zawieszono postępowanie, umorzono 
postępowanie, połączono do wspólnego 
rozpoznania z inną sprawą, przekazano do NRA 
celem wyznaczenia innej Izby do rozpoznania 
aktu oskarżenia)

38
c Zawieszono tymczasowo 31

d Oddalono wnioski o wznowienie 
postępowania 0 g Umorzenie postępowanie w sprawie 

tymczasowego zawieszenia 1
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8.2. SPRAWOZDANIE SĄDÓW DYSCYPLINARNYCH IZB 
ADWOKACKICH

za okres od 1.10.2016 r. do 31.5.2020 r.

Sądy dyscyplinarne jako II instancja z odwołań od postanowień 
RD IA o odmowie wszczęcia dochodzenia lub umorzenia dochodzenia 

dyscyplinarnego

Pozostałe 
z poprzedniego 

okresu

Wpływ w okresie 
sprawozdawczym

Razem do 
załatwienia

Utrzymano 
w mocy

Zwrot do RD 
do ponownego 

rozpoznania

Załatwiono 
w inny sposób

Pozostało do 
załatwienia

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
47 1307 1354 803 316 96 139

Sądy dyscyplinarne jako II instancja od upomnienia dziekana ORA

Liczba 
odwołań

Utrzymane 
w mocy Uniewinnienie Uchylone Załatwiono w inny 

sposób
Pozostało 

do załatwienia

46 17 0

uchylono 6

4 11

uchylono 
i umorzono 
postępowanie

0

uchylono 
i przekazano RD 
do rozpoznania

8

Razem: 14
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8.3. SPRAWOZDANIE SĄDÓW DYSCYPLINARNYCH IZB 
ADWOKACKICH

za okres od 1.10.2016 r. do 31.5.2020 r.

Sprawozdanie rodzajowe

Wyszczególnienie
U

ni
ew

in
ni

en
ie

U
m

or
ze

ni
e

U
po

m
ni

en
ie

N
ag

an
a

K
ar

a 
pi

en
ię

żn
a

Zawieszenie w czynnościach 
zawodowych

W
yd

al
en

ie
 

z 
ad

w
ok

at
ur

y

Pr
ze

sł
an

o 
do

 II
 in

st
an

cj
i

3 
m

ie
s.

3–
6 

m
ie

s.

6–
12

 m
ie

s.

po
na

d 
12

 m
ie

s.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Naruszenie obowiązku 
zawodowego w zakresie 
prawa procesowego 
(niestawiennictwo na 
rozprawie, uchybienie 
terminom procesowym)

16 68 79 101 68 9 7 10 24 10 71

Naruszenie wolności słowa 
(na sali sądowej i w pismach 
procesowych)

2 16 15 8 16 2 1 15

Sprawy samorządowe 
(niepłacenie składek na rzecz 
organów samorządowych, 
niewykonywanie poleceń 
organów samorządowych 
i in.)

5 34 40 31 22 5 3 5 8 11 13

Naruszenie godności zawodu 41 60 85 93 77 4 9 10 20 22 139
Inne 7 8 16 17 24 5 9 6 12 9 43
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9. SPRAWOZDANIE REFERATU SKARG

9.1. SPRAWOZDANIE KADENCYJNE REFERATU SKARG NRA

W okresie kadencyjnym1 do Referatu Skarg Naczelnej Rady Adwokackiej wpłynę-
ło 1036 skarg w trybie odwoławczym od rozstrzygnięć Okręgowych Rad Adwokackich 
i 193 skargi na członków adwokatury, które rozpatrywane były według właściwości bezpośred-
nio przez Naczelną Radę Adwokacką. W tym czasie do Naczelnej Rady Adwokackiej wpłynęło 
676 skarg, które zgodnie z właściwością zostały przekazane do właściwych rad adwokackich. 
Kierowanie tych skarg bezpośrednio do NRA lub do wysokich urzędów państwowych należy 
tłumaczyć nie tylko niewiedzą skarżących o właściwym adresacie, lecz przede wszystkim 
przekonaniem, że naczelny organ adwokatury lub dane ministerstwo najkorzystniej dla nich 
owe skargi rozstrzygnie. Najliczniejsza grupa skarg pochodziła od klientów żalących się na 
zbyt małą – ich zdaniem – aktywność procesową lub troską o ich interes materialny, a także 
czasem za przyczynienie się do przewlekłości postępowania sądowego oraz od przeciwników 
procesowych.

Z ww. liczby 1036 skarg 69 okazało się zasadnych. Stanowiły one 6,6% ogółu skarg.
Skargi bezzasadne najczęściej dotyczyły odmowy sporządzenia skargi kasacyjnej w postę-

powaniach cywilnych, administracyjnych, kasacji bądź wniosków o wznowienie postepowania 
w sprawach karnych przez adwokata wyznaczonego z urzędu, skutkujące wnioskiem o zmianę 
pełnomocnika.

Uznawszy skargę za zasadną przekazywano ją rzecznikowi dyscyplinarnemu do postę-
powania dyscyplinarnego. Zarzuty zawarte w skargach uznanych za zasadne to: naruszanie 
obowiązków zawodowych, które wystąpiły w 35 przypadkach (51%), naruszenie zasad etyki 
adwokackiej w 28 przypadkach (41%) oraz rozliczeń z klientem w 5 przypadkach (8%)

W skargach odwoławczych zgłaszano w szczególności – obok merytorycznych argumentów 
zawartych w samych skargach – przewlekłość w jej załatwianiu, zbyt ogólne sformułowania 
mające dowieść niezasadności skargi oraz brak w zasadzie konfrontacji z dowodami danej 
sprawy sądowej.

Przedstawione wyżej dane ilustruje tabela analityczna zamieszczona na następnej stronie.

1  Stan na 30 września 2020 roku.C
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9.2. LICZBY SPRAW ZAREJESTROWANYCH I ZAŁATWIONYCH  
W REFERACIE SKARG NRA 

w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2020 r.
Wpływające do NRA 1.10–31.12.2016 2017 2018 2019 1.1–30.9.2020 RAZEM
Przekazano wg właściwości 33 157 137 170 122 676
Rozpoznano w trybie 
odwoławczym 48 240 308 264 114 1036

Załatwiono w inny sposób 39 132 111 101 272 861
RAZEM 120 529 556 535 510 2250
W tym skargi na członków 
organów adwokatury 14 50 47 54 28 193

Zasadnych 5 24 16 19 5 69
Dotyczących:
 rozliczenia z klientem – 2 1 2 – 5
 naruszenia obowiązków  
 zawodowych 1 15 10 7 2 35

 naruszenia etyki adwokackiej 4 7 5 10 2 28

Analiza skarg i zażaleń 
w 24 Okręgowych Radach Adwokackich

w okresie od 1 października 2016 r. do 31 maja 2020 r.

O
R

A

Z
al

eg
łe

 
z 

po
pr

ze
dn

ie
go

 
ok

re
su

W
pł

yw
 sp

ra
w

 
w

 o
kr

es
ie

 
sp

ra
w

oz
da

w
cz

ym

O
gó

łe
m

 sp
ra

w
 d
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za

ła
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ni

a 
(2

+3
) Załatwiono 

Pozostało 
niezałatwionych 

spraw  
4 – (5+6+7+8)

skierowano 
do rzecznika 

dyscyplinarnego

przekazano 
do dziekana

załatwiono 
w inny 
sposób

nie 
dopatrzono 

się 
uchybień

1 2 3 4 5 6 7 8 9

x 24 408 11 213 11 621 2155 216 1534 6880 836

Charakterystyka spraw załatwionych

naruszenie obowiązków zawodowych naruszenie etyki rozliczenie nadużywanie wolności słowa różne

3944 5724 431 85 601
 

Źródło skargi

sądy, władze i urzędy klienci organy samorządu adw. Ministerstwo Sprawiedliwości adwokaci

2110 9098 27 70 159
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10. SPRAWOZDANIE KADENCYJNE 
CENTRALNEGO ZESPOŁU WIZYTATORÓW1

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uchwałą nr 4/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r., 
powołało adw. Mirosławę Pietkiewicz na funkcję przewodniczącej Centralnego Zespołu Wi-
zytatorów. W okresie od grudnia 2016 r. do stycznia 2017 r. nastąpiło formowanie się składu 
Centralnego Zespołu Wizytatorów, przy czym kandydaci byli zgłaszani przez poszczególnych 
dziekanów bądź przez Przewodniczącą Centralnego Zespołu Wizytatorów. W konsekwencji 
do składu Centralnego Zespołu Wizytatorów zostali powołani:
 1.  Adw. Mirosława Pietkiewicz – przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, Izba 

Adwokacka w Olsztynie.
 2. Adw. Ewa Czerska – Izba Adwokacka w Bydgoszczy.
 3. Adw. Joanna Kowalska – Izba Adwokacka w Gdańsku.
 4. Adw. Joanna Kaczorowska – Izba Adwokacka w Płocku.
 5. Adw. Anna Ślęzak – Izba Adwokacka we Wrocławiu.
 6. Adw. Danuta Wronka – Izba Adwokacka w Olsztynie.
 7. Adw. Elżbieta Nowak – Izba Adwokacka w Koszalinie.
 8. Adw. Maria Kapsa – Izba Adwokacka w Koszalinie.
 9. Adw. Marek Brudnicki – Izba Adwokacka w Płocku.
10. Adw. Remigiusz Fabiański – Izba Adwokacka w Białymstoku.
11. Adw. Bartosz Wojda – Izba Adwokacka w Białymstoku.
12. Adw. Tomasz Głuszek – Izba Adwokacka w Toruniu.
13. Adw. Andrzej Herman – Izba Adwokacka w Bielsku-Białej.

Początkowo w składzie Centralnego Zespołu Wizytatorów była również adw. Jadwiga Ma-
giera z Izby Adwokackiej w Radomiu, która w maju 2017 r. zrezygnowała z członkostwa 
z uwagi na stan zdrowia.

W okresie kadencji 2016–2020 członkowie Centralnego Zespołu Wizytatorów na czele 
z Przewodniczącą ustalili, że przez pierwsze 2 lata kadencji, tj. 2017 r. i 2018 r., zostaną zwi-
zytowane wszystkie Izby, po 12 Izb w każdym roku. Natomiast w latach 2019 i 2020 te Izby, 
które zdaniem Przewodniczącej Centralnego Zespołu Wizytatorów powinny być w jakiejś 
określonej kwestii dodatkowo zwizytowane.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem w 2017 r. odbyły się wizytacje w Okręgowych Ra-
dach Adwokackich w: Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Koszalinie, Opolu, Płocku, 
Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze, zaś w 2018 r. w: Biel-

1  Stan na 31 października 2020 roku.C
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sku Białej, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Radomiu, 
Siedlcach, Szczecinie i w Wałbrzychu.

Plan wizytacji przewidziany na te lata został wykonany w stu procentach.
Ogólnie należy stwierdzić, że w wizytowanych Radach Adwokackich nie było większych 

nieprawidłowości, a ewentualne problemy dotyczyły ściągalności składek od adwokatów, nie-
terminowego przesyłania protokołów z posiedzeń Okręgowych Rad Adwokackich do Naczel-
nej Rady Adwokackiej czy pobieraniem opłat tzw. wpisowego od wpisu na listę adwokatów. 

Rady Adwokackie, które otrzymały zalecenia powizytacyjne wykonały te zalecenia w ter-
minach zakreślonych przez Przewodniczącą Centralnego Zespołu Wizytatorów, nadsyłając 
informacje dotyczące wykonanych zaleceń.

W 2019 r. zostały zwizytowane Okręgowe Rady Adwokackie w: Lublinie, Poznaniu, Toru-
niu, Warszawie, Bydgoszczy i Częstochowie. Wizytatorzy nie stwierdzili poważnych uchy-
bień w funkcjonowaniu tych Izb Adwokackich, w związku z czym nie były w większości 
Izb wydawane zalecenia, za wyjątkiem tych uchybień, które dotyczyły ściągalności składek 
adwokackich i braku terminowego przesyłania protokołów z posiedzeń Okręgowych Rad Ad-
wokackich do Naczelnej Rady Adwokackiej.

Na rok 2020 zostało przewidzianych do wizytacji również 6 Izb, lecz z uwagi na pandemię 
koronawirusa wszystkie wizytacje zostały wstrzymane aż do chwili obecnej. Obecna sytuacja 
zdrowotna w kraju nie daje podstaw do możliwości przewidzenia odbycia wizytacji jeszcze 
w tym roku. O ile będzie to możliwe, takie wizytacje się odbędą jeszcze we wrześniu, paź-
dzierniku i listopadzie.

Ponadto należy podkreślić, że niezależnie od działania Centralnego Zespołu Wizytatorów, 
Przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów nadzorowała również pion wizytacji 
w poszczególnych Izbach Adwokackich. Przewodniczący zespołów wizytatorów po upływie 
każdego roku składali sprawozdania do Naczelnej Rady Adwokackiej w zakresie wizytacji 
wykonanych w kancelariach adwokackich.

Należy również podkreślić, że organizowane były spotkania członków Centralnego Ze-
społu Wizytatorów oraz przewodniczących zespołu wizytatorów przy Okręgowych Radach 
Adwokackich, które odbywały się w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. 
Na spotkaniach tych omawiano bieżące problemy związane z wizytacjami, jak również z ini-
cjatywy członków Centralnego Zespołu Wizytatorów NRA zmieniała „Regulamin w sprawie 
zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów”, w szczególności dodano możliwość 
wizytacji filii kancelarii adwokackich w innych Izbach (uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej 
nr 27/2017 z 16.9.2017 r.), jak również sprecyzowano odrębną uchwałą zakres kontroli przez 
wizytatorów Centralnego Zespołu Wizytatorów pionu dyscyplinarnego w poszczególnych Ra-
dach Adwokackich (uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 42/2018 z 9.6.2018 r.). W związ-
ku z przepisami RODO zaszła konieczność zmiany regulaminu w zakresie przesyłania do NRA 
kopii sprawozdań z wizytacji wszystkich kancelarii adwokackich, jakie odbyły się w danym 
roku. Obowiązek ten został uchylony uchwałą  Naczelnej Rady Adwokackiej nr 69/2019 z dnia 
21 września 2019 r. 

Na rok 2020, jako ostatni już w tej kadencji, zostało zaplanowanych kilka wizytacji Okręgo-
wych Rad Adwokackich, a na jesień spotkanie wszystkich wizytatorów CZW i przewodniczą-
cych zespołów wizytatorów przy ORA. Wszystkie Okręgowe Rady Adwokackie zaplanowały 
przeprowadzenie wizytacji w kancelariach adwokackich, w szczególności w tych kancelariach, 
które działają od roku czasu od ich rejestracji. Niestety, co należy z przykrością stwierdzić, 
z uwagi na specyficzny rok 2020 i stan pandemii z powodu koronawirusa, odstąpiono od prze-C
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prowadzenia wizytacji ORA przez wizytatorów CZW, jak również od organizacji wspólnego 
spotkania wizytatorów. Początkowo wizytacje zostały przełożone na jesień 2020 roku, jednak 
również jesienią nie można było ich przeprowadzić, jak również w większości wykonać pla-
nu wizytacji kancelarii adwokackich przez wizytatorów Izbowych. Załączona poniżej tabela 
zawiera wykaz odbytych wizytacji w poszczególnych Izbach.

Lp.

Wizytacje w kancelariach adwokackich

Przewodniczący 
Zespołu 

Wizytatorów 
przy ORA

ORA

Liczba 
przeprowadzonych 

wizytacji 
w kancelariach 
adwokackich 

w 2020 r.

Liczba wizytacji 
w KA do 

przeprowadzenia 
w 2020 r.

Uwagi

1 2 3 4 5 6

1. Białystok 4 10 adw. Janusz 
Kramer 

2. Bielsko- 
-Biała 23 47 adw. Andrzej 

Herman

3. Bydgoszcz 7 2

Ze względu na sceptyczne na-
stawienie kolegów adwokatów 
naszej Izby do wszelkich przeja-
wów „zbędnej obecności” przed-
stawicieli samorządu w  lokalach 
kancelaryjnych w tym szczegól-
nym okresie

adw. Andrzej 
Biliński

4. Częstochowa 6

24 
(wg założonego 

planu), zleconych 
na pierwsze 
półrocze: 12

Ze względu na bezpieczeństwo 
wizytatorów oraz wizytowanych, 
wizytacje zostały wstrzymane do 
odwołania

adw. Jacek 
Kalinowski

5. Gdańsk 0 0

Wizytacje zostaną 
przeprowadzone po ustaniu 
pandemii (rocznie jest to 
przeciętnie około 80 wizytacji)

adw. Marek 
Karczmarzyk

6. Katowice 0 0 adw. Marek 
Kozielski

7. Kielce 10 4

W IV kwartale br. zaplanowane 
jest przeprowadzenie wizytacji 
w 4 kancelariach adwokackich, 
oraz w filiach kancelarii ad-
wokackich, mających siedzibę 
główną poza terenem naszej 
Izby, jednakże z uwagi na obecną 
sytuację dotyczącą rozprzestrze-
nienia się wirusa COVID-19, 
przeprowadzenie tych wizytacji 
zostało odłożone. Jeżeli w mie-
siącu grudniu br. sytuacja doty-
cząca pandemii pozwoli na ich 
przeprowadzenie, to wizytacje te 
zostaną wykonane.

adw. Alicja 
Brzezińska
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1 2 3 4 5 6

8. Koszalin 19 10 BRAK adw. Maria 
Kapsa 

9. Kraków 31 130

Zespół Wizytatorów ORA 
Kraków dostrzega koniecz-
ność ochrony przed infekcją 
 COVID-19 obu stron czynności 
wizytacji. Podejmuje jednak 
Zespół rozmowy z kandydatami 
do wizytacji, w celu ustalenia ta-
kich osób, które, z zachowaniem 
wszelkich reżimów sanitarnych 
zabezpieczających obie strony, 
wyrażą zgodę na przeprowadze-
nie wizytacji. Stan takich uzgod-
nień trwał będzie zapewne do 
czasu ustabilizowania sytuacji, 
w szczególności do ustalenia się 
istotnego trendu spadkowego, 
jeśli chodzi o liczbę zakażeń 
wirusowych. Okoliczności te 
spowodują, co pewne, spadek 
przeprowadzonych wizytacji. 
Jednak Zespół Wizytatorów ORA 
Kraków nie przewiduje całkowi-
tego lockdownu na tym polu.

adw. Władysław 
Pociej

10. Lublin 0 0

11. Łódź 26 22 Zaplanowanych było 51 
wizytacji, 3 zostały uchylone

adw. Jarosław 
Wyrwas

12. Olsztyn 0 0 adw. Jacek 
Klonowski 

13. Opole 15 0
adw. Lidia 
Jakubiak- 
-Romanowicz 

14. Płock 0 28 adw. Jakub 
Rosiak

15. Poznań 98 20

Łącznie ORA Poznań wyzna-
czyła 122 wizytacje, 4 wizytacje 
nie odbyły się z powodu urlopu 
macierzyńskiego/wychowaw-
czego (tu wizytacje odbędą się 
w terminie późniejszym), 1 wizy-
tacja nie odbyła się z powodu 
przeniesienia siedziby wizytowa-
nego do innej ORA

adw. Wojciech 
Celichowski 

16. Radom 0 21
adw. Sylwia 
Zarachowicz- 
-Woś

17. Rzeszów 34 24 adw. Mirosław 
Włoch

18. Siedlce 15 4 4 wizytacje w toku adw. Andrzej 
MurekC
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1 2 3 4 5 6

19. Szczecin 0 0

Mamy nadzieję, że w grudniu 
spadnie dobowa liczba zakażeń 
i będzie możliwe przeprowadze-
nie wizytacji, wówczas wizytato-
rzy przeprowadzą – przynajmniej 
w części – wizytacje objęte 
planem

adw. Igor 
Frydrykiewicz

20. Toruń 0 0 adw. Dariusz 
Kłos

21. Wałbrzych 36 19 adw. Wojciech 
Biegański 

22. Warszawa 20 39
adw.  Luka 
Aleksander 
Szaranowicz

23. Wrocław 1 48 adw. Maciej 
Eisermann

24. Zielona 
Góra 21 0

Wizytatorzy deklarują 
przeprowadzenie zaplanowanych 
wizytacji do końca roku

adw. Ewa 
Gryczyńska-
Łagoda

Suma 366 428

Jak wynika z powyższego, jedynie niewielka liczba Okręgowych Rad Adwokackich zdołała 
wykonać częściowo plany wizytacyjne.

Serdecznie dziękuję wszystkim członkom Centralnego Zespołu Wizytatorów, jak i Wizytato-
rom przy Okręgowych Radach Adwokackich, na czele z ich Przewodniczącymi za bardzo dobrą 
współpracę i czas poświęcony na omawianie problemów i wizytacje w Izbach i Kancelariach.

Dziękuję również pracownikowi Biura Naczelnej Rady Adwokackiej, pani Agnieszce Ja-
błońskiej za stałą pomoc biurową związaną z działaniem Centralnego Zespołu Wizytatorów.

Adw. Mirosława Pietkiewicz
Przewodnicząca 

Centralnego Zespołu Wizytatorów
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11. SPRAWOZDANIE KADENCYJNE 
OŚRODKA BADAWCZEGO ADWOKATURY 

IM. ADW. WITOLDA BAYERA

1. Działalność organizacyjna Ośrodka Badawczego Adwokatury
Organy OBA

Prezesem OBA w omawianym okresie był adw. Andrzej Zwara (uchwała Prezydium Na-
czelnej Rady Adwokackiej nr 8/2016).

W skład Rady Programowej OBA wchodzili:
Redaktor Naczelny Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra”:
Adwokat Czesław Jaworski – do 1 września 2018 r., adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski – od 

16 października 2018 r.
Członkowie Rady Programowej:

1.  Adwokat Stanisław Estreich – od 28 lutego 2017 r. (uchwała Prezydium Naczelnej Rady 
Adwokackiej nr 31/2017).

2.  Adwokat prof. dr hab. Maciej Gutowski – od 28 lutego 2017 r. (uchwała Prezydium 
Naczelnej Rady Adwokackiej nr 31/2017) do 22 stycznia 2019 r. (uchwała Prezydium 
Naczelnej Rady Adwokackiej nr 104/2019).

3.  Adwokat prof. dr hab. Piotr Kardas – od 28 lutego 2017 r. (uchwała Prezydium Naczelnej 
Rady Adwokackiej nr 31/2017).

4.  Adwokat Marek Mikołajczyk – od 28 lutego 2017 r. (uchwała Prezydium Naczelnej Rady 
Adwokackiej nr 31/2017).

5.  Adwokat Jerzy Zięba – od 22 stycznia 2019 r. (uchwała Prezydium Naczelnej Rady 
Adwokackiej nr 104/2019). 

Pracownicy etatowi:
1. Doktor Andrzej Stoga (Muzeum Adwokatury).
2. Iwona Usak-Bulikowska (sekretariat OBA i Biblioteka Adwokatury).

2. Biblioteka Adwokatury
W omawianym okresie1 zbiory Biblioteki liczyły przeszło 4000 woluminów. Obecnie gro-

madzone są wyłącznie publikacje, których przedmiotem jest Adwokatura. Z księgozbioru 
oraz informatorium korzystali pracownicy i członkowie NRA, Okręgowe Rady Adwokackie, 
adwokaci, aplikanci adwokaccy oraz pracownicy naukowi. Oprócz obsługi czytelników w Bi-

1  Stan na 31 października 2020 roku.C
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bliotece prowadzono prace stałe: kwerendy dotyczące informacji o biografiach i działalności 
adwokatów, pozyskiwanie książek i czasopism, porządkowanie i aktualizację katalogu.

3. Muzeum Adwokatury
W związku z przypadającym w 2018 r. jubileuszem 100-lecia polskiej adwokatury Ośrodek 

Badawczy Adwokatury zarekomendował Prezydium NRA, a następnie wraz z Muzeum Ad-
wokatury współorganizował wystawę czasową „Adwokaci w służbie Ojczyźnie” w Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku. Celem wystawy było ukazanie roli oraz wkładu adwokatury 
w odbudowę państwa polskiego, walkę z okupantem w czasie II wojny światowej, straty 
adwokatury w okresie wojennym, sprzeciw adwokatury wobec narzuconego ustroju komuni-
stycznego, a także przybliżenie sylwetek niezłomnych adwokatów, którzy dobro Ojczyzny oraz 
walkę z wrogami Polski stawiali wyżej niż własne dobro, a nawet życie. Ekspozycja wystawy 
„Adwokaci w służbie Ojczyźnie” trwała od 9 czerwca do 31 października 2018 roku. 

4. Działalność wydawnicza i informacyjna OBA
Publikacje książkowe

Działalność wydawniczą Ośrodek rozpoczął powołaniem serii wydawniczej „Biblioteka 
Palestry”. Seria obejmie trzy działy tematyczne: Historia Adwokatury, Horyzonty Filozofii 
Prawa i Metodyka Pracy Adwokata.

W omawianym okresie w cyklu Historia Adwokatury wydano następujące tytuły:
 1. Fernand Payen, O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej.
 2. Tomasz J. Kotliński, Historia Krakowskiej Izby Adwokackiej (1862–1939).
 3. Andrzej Zajda, Sala sądowa i nie tylko. Wspomnienie o adw. Romanie Łyczywku.
 4.  Lech Krzyżanowski, Witold Okniński, Temida wyemancypowana. Słownik biograficzny 

kobiet – sędziów i asesorów w międzywojennym sądownictwie polskim.
 5. Naprawdę trzeba było coś zrobić – z Jackiem Taylorem rozmawia Anna Machcewicz.
 6. Rafał Guzik, Zarys historii Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
 7. Marian Jagielski, Historia adwokatury polskiej na Śląsku Opolskim 1945–2018.
 8. Tadeusz Piziewicz, Od Lwowa do Bydgoszczy. Wspomnienia.
 9.  Cezary Nowakowski, Tomasz Ziński, Izba Adwokacka w Poznaniu. Wprowadzenie do 

historii Izby.
10.  Ewa Stawicka, Adwokat z Nowego Światu. O Leonie Nowodworskim z Hanną Nowo-

dworską-Grohman.
W omawianym okresie w cyklu Horyzonty Filozofii Prawa wydano następujące tytuły:

 1. Tomasz Widłak, Fuller.
 2. Monika Zalewska, Kelsen.
 3. Grzegorz Wierczyński, Pound.
 4. Mateusz Stępień, Frank.
 5. Jerzy Zajadło, Kaufmann.
 6. Kamil Zeidler, Ewa Tecław, Perelman.
 7. Jerzy Zajadło, Kantorowicz.
 8. Tomasz Snarski, Wróblewski.

W omawianym okresie w cyklu Metodyka Pracy Adwokata wydano:
 Roman Łyczywek, Olgierd Missuna, Sztuka wymowy sądowej.C
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Poza cyklami wydano następujące publikacje:
1. Jerzy Zajadło, Nieposłuszny obywatel RP.
2. Jerzy Zajadło, Minima Iuridica.
3. Komisja Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej, red. Marcin Derlacz.
4. Włodzimierz Łyczywek, Podróże od A do Z.

Łącznie w okresie od stycznia 2017 roku do listopada 2020 roku w serii „Biblioteka Pale-
stry” ukazały się 23 tytuły.

Ponadto pod patronatem „Biblioteki Palestry” ukazały się następujące tytuły:
1.  Janusz Kutta, Dzieje adwokatury w Wielkopolsce i na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 

1772–1945.
2. Ewa Bajkowska, Wierni. Opowieść rodzinna.
3.  Rocznik Towarzystwa Prawniczego w Lublinie: zeszyt historyczno-wspomnieniowy, 

2019 z okazji 100-lecia Izby Lubelskiej.
4.  Wolność człowieka – problemy filozoficzne i prawne, materiały z  Konferencji Izby 

Adwokackiej w Bydgoszczy.
Pod patronatem „Biblioteki Palestry” i we współpracy z wydawnictwem C.H. Beck wydane 

zostały następujące publikacje:
1.  RODO. Przewodnik dla adwokatów i aplikantów adwokackich, red. A. Mednis, M. Pisz, 

A. Zwara.
2. Prawo administracyjne. Podręcznik dla aplikantów, red. A. Ringwelska, A. Zwara.
3. Prawo gospodarcze. Podręcznik dla aplikantów, red. S. Grzybowska, M. Derlacz.
4. Francis L. Wellman, The Art of Cross-Examination.
5. Natalia Szok, Prawo spadkowe.
6. Kamil Gorzelnik, Kazusy dla aplikantów adwokackich i radcowskich.
7. Zbigniew Kapiński, Apelacje karne.
8. Dominika Wetoszka, Marcin Derlacz, Apelacje z prawa cywilnego.
9. Przemysław Rybiński, Leksykon retoryki prawniczej. 

5. Informacje na temat działalności OBA
W okresie od grudnia 2018 r. do marca 2019 r. trwały prace nad rozszerzeniem strony inter-

netowej palestra.pl. o zakładkę zawierającą informacje dotyczące Ośrodka, co umożliwiło stałą 
aktualizację informacji o bieżącej działalności OBA. Staraniem OBA do serwisu internetowego 
palestra.pl wprowadzono treści książek wydanych w cyklu Horyzonty Filozofii Prawa w serii 
„Biblioteka Palestry”.

6. Współpraca, konferencje i patronaty OBA

6.1. Współpraca Ośrodka z Fundacją Adwokatury Polskiej 

W latach 2017–2018 Ośrodek współdziałał z Fundacją Adwokatury Polskiej w organizacji 
cyklu wykładów Seminarium wymowy prawniczej, wygłaszanych dla studentów prawa na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2017 r. Ośrodek udzielił 
pomocy w przygotowaniu przez Fundację, we współpracy z Academy of European Law (ERA), 
szkolenia Applying EU Anti-Discrimination Law (Europejskie prawo antydyskryminacyjne 
w praktyce), które odbyło się 27 stycznia 2017 r., w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Warszawie. Uczestnictwo w tym szkoleniu stanowiło formę doskonalenia zawodowego C
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w rozumieniu § 4 pkt. b) Uchwały nr 57/2011 NRA z dnia 19 listopada 2011 r. (z późn. zm.) 
dotyczącej  doskonalenia  zawodowego i zapewniało uzyskanie 9 punktów szkoleniowych.

6.2. Współpraca Ośrodka z Wolters Kluwer

W drugim kwartale 2020 r. OBA współdziałał z Wydawnictwem Wolters Kluwer w organi-
zacji szkoleń z cyklu „Technologia w pracy prawnika”. Szkolenia odbyły się w:
1.  Pomorskiej Izbie Adwokackiej, 9 kwietnia 2020 r. – szkolenie dla aplikantów (I blok 

szkoleniowy – skuteczny research prawny, II blok szkoleniowy – pogłębiona analiza 
przepisów prawnych).

2.  Izbie Adwokackiej w Warszawie, 8 i 15 maja 2020 r.– szkolenie dla aplikantów (I blok 
szkoleniowy – skuteczny research prawny, II blok szkoleniowy – pogłębiona analiza 
przepisów prawnych); 22 i 27 maja 2020 r.– szkolenie dla adwokatów (I blok szkoleniowy 
– jak sprawnie przygotować się do prowadzonej sprawy, II blok szkoleniowy – pogłębiona 
analiza przepisów prawnych).

3.  Izbie Adwokackiej w Katowicach, 20 czerwca 2020 r.– szkolenie łączone dla adwokatów 
i aplikantów (I blok szkoleniowy – jak sprawnie przygotować się do prowadzonej sprawy 
z elementami researchu, II blok szkoleniowy – pogłębiona analiza przepisów prawnych).

4.  Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, 3 czerwca, 17 czerwca – szkolenia dla aplikantów 
(I blok szkoleniowy – skuteczny research prawny, II blok szkoleniowy – pogłębiona 
analiza przepisów prawnych); 17 czerwca – szkolenia dla adwokatów (I blok szkoleniowy 
– jak sprawnie przygotować się do prowadzonej sprawy, II blok szkoleniowy – pogłębiona 
analiza przepisów prawnych).

5.  Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, 1 lipca – szkolenia dla aplikantów (I blok szkolenio-
wy – skuteczny research prawny; II blok szkoleniowy – pogłębiona analiza przepisów 
prawnych); 1 lipca – szkolenia dla adwokatów (I blok szkoleniowy – jak sprawnie przy-
gotować się do prowadzonej sprawy, II blok szkoleniowy – pogłębiona analiza przepisów 
prawnych).

6.3. Konferencje OBA

Konferencje na bazie publikacji z serii „Biblioteka Palestry”, które odbywały się podczas 
środowiskowych imprez sportowych:
1. W roku 2018:
� −�  Konferencja naukowa dla uczestników Spływu Kajakowego Brdą im. adw. Romana 

Latosa, 3 sierpnia, podczas której wykład wygłosił prof. dr hab. Jerzy Zjadło, autor 
wydanej w serii „Biblioteka Palestry” publikacji pt. Nieposłuszny obywatel RP.

� −�  Konferencja naukowa dla uczestników XI Bieszczadzkiego Rajdu, 13 października, 
podczas której wykład wygłosił adw. Andrzej Zajda, autor wydanej w serii „Biblio-
teka Palestry” publikacji pt. Sala sądowa i nie tylko. Wspomnienie o adw. Romanie 
Łyczywku.

2. W roku 2019:
� −�  Konferencja naukowa dla uczestników XXIX Rejsu Adwokackiego im. adw. Marii 

Budzanowskiej po Jezioraku, 8 czerwca, podczas której wykład wygłosił dr hab. 
Mateusz Stępień, prof. UJ, autor wydanej w serii „Biblioteka Palestry” publikacji 
pt. Frank. C
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� −�  Konferencja naukowa dla uczestników Spływu Kajakowego Brdą im. adw. Romana 
Latosa, 27 lipca, podczas której wykład wygłosił dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG, 
autor wydanej w serii „Biblioteka Palestry” publikacji pt. Perelman.

� −�  Konferencja naukowa dla uczestników XII Bieszczadzkiego Rajdu, 14 października, 
podczas której wykład wygłosił dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ, autor wydanej 
w serii „Biblioteka Palestry” publikacji pt. Frank. 

3. W roku 2020:
� −�  Konferencja naukowa dla uczestników Spływu Kajakowego Brdą im. adw. Romana 

Latosa, 30 lipca, podczas której wykład „Zasady prowadzenia kancelarii prawnej” 
wygłosił adw. Andrzej Zwara.

Konferencje na bazie publikacji z serii „Biblioteka Palestry” podczas Dni Kultury Adwo-
katury w Krakowie:
1. W roku 2018:
� −�  Konferencja naukowa dla uczestników VIII Dni Kultury Adwokatury, 25 październi-

ka, podczas której wykład wygłosił prof. dr hab. Jerzy Zjadło, autor wydanej w serii 
„Biblioteka Palestry” publikacji pt. Nieposłuszny obywatel RP.

2. W roku 2019:
� −�  Konferencja naukowa dla uczestników IX Dni Kultury Adwokatury, podczas której 

wykład „Estetyka prawa – teoria czy rzeczywistość prawników” wygłosił dr hab. 
Kamil Zeidler, prof. UG, autor wydanej w serii „Biblioteka Palestry” publikacji 
pt. Perelman.

Spotkania autorskie promujące  publikacje wydane w serii „Biblioteka Palestry”:
1. W roku 2019:
� −�  Spotkanie promujące wydaną w serii „Biblioteka Palestry” książkę adw. dr Rafała 

Guzika pt. Zarys historii Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej, podczas otwarcia Izby 
Pamięci Adwokatury Bielskiej – Bielsko-Biała, 12 lutego.

� −�  Spotkanie promujące wydaną w serii „Biblioteka Palestry” książkę adw. Tadeusza 
Piziewicza pt. Od Lwowa do Bydgoszczy. Wspomnienia – Bydgoszcz, 23 maja.

� −�  Spotkanie promujące wydaną w serii „Biblioteka Palestry” książkę adw. Ewy Sta-
wickiej pt. Adwokat z Nowego Światu – o Leonie Nowodworskim z Hanną Nowo-
dworską-Grohman – Warszawa, 4 grudnia. 

6.4. Patronaty OBA

W 2018 roku OBA objął patronat nad spotkaniem z prof. Philippe Sandsem, wybitnym 
uczonym (profesorem University College London) i adwokatem (barrister), od 2014 r. człon-
kiem zagranicznym Kolegium Redakcyjnego „Palestry”, autorem książki pt. Powrót do Lwo-
wa. O genezie „ludobójstwa” i „zbrodni przeciw ludzkości”, które odbyło się w Warszawie 
w dniach 9–10 maja; patronat nad V Ogólnopolskim Seminarium Prawa Ochrony Zabytków 
im. prof. J. Pruszyńskiego, które odbyło się w Lubostroniu w dniach 17–19 września; patronat 
nad uroczystościami poświęconymi postaci abp Józefa Życińskiego, które odbyły się w Kra-
kowie 20 września.

W 2019 roku OBA objął patronat nad Ogólnopolską Konferencją „Odpowiedzialność 
karna podmiotów zbiorowych w świetle najnowszych zmian legislacyjnych”, która odbyła C
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się we Wrocławiu 19 września; patronat nad Forum Aplikantów Adwokackich w Gdańsku 
11 października; patronat nad  II Konkursem Orzeczniczym Ratio Decidendi, który odbył się 
w Warszawie 15 listopada.

7. Prace w toku, prace planowane

7.1. Działalność wydawnicza

Tytuły zapowiadane i w przygotowywaniu:
−�  E. Łętowska, J. Zajadło, Wygaszanie państwa prawa. Wybór felietonów.
−�  E. Stawicka, Smuga światła – opowieść biograficzna o adw. Andrzeju Rościszewskim 

(w cyklu Historia Adwokatury).
−� K. Zeidler, Schopenhauer dla prawników (tytuł roboczy).
−�  Wymiar Sprawiedliwości w państwie prawa. Wybrane zagadnienia problemowe, praca 

zbiorowa pod red. adw. dr K. Gajowniczek-Pruszyńskiej.
Pod patronatem serii „Biblioteka Palestry”:

−�  Metodyka postępowania obrońcy (adwokata i radcy prawnego) w sprawach przestępstw 
karno-skarbowych i karuzelowych.

−�  A. Bułat, Udział obrońcy w zawieraniu porozumień procesowych w polskim postępowa-
niu karnym.

7.2. Konferencje naukowe i szkolenia

−�  We współpracy z Wydawnictwem Wolters Kluwer planowane jest szkolenie z cyklu 
„Technologia w pracy prawnika” w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, 1 lipca – szkolenia 
dla aplikantów (I blok szkoleniowy – skuteczny research prawny, II blok szkoleniowy – 
pogłębiona analiza przepisów prawnych); szkolenia dla adwokatów (I blok szkoleniowy 
– jak sprawnie przygotować się do prowadzonej sprawy, II blok szkoleniowy – pogłębiona 
analiza przepisów prawnych). W Izbie Adwokackiej w Szczecinie i Świętokrzyskiej Izbie 
Adwokackiej – po 17 sierpnia.

−�  W czasie Spływu Kajakowego Brdą im. adw. Romana Latosa planowana jest konferencja 
„Zasady prowadzenia kancelarii prawnej”, Bydgoszcz, 29 lipca–2 sierpnia 2020 r.

−�  W czasie XIII Bieszczadzkiego Rajdu planowana jest konferencja na bazie wydanej przez 
OBA publikacji z cyklu Historia Adwokatury, Rzeszów, 8–10 października 2020 r.

−�  W czasie X Dni Kultury Adwokatury planowane jest spotkanie z autorem książki wydanej 
w serii „Biblioteka Palestry” i wykład na bazie wydanej przez OBA publikacji z cyklu 
Historia Adwokatury lub Horyzonty Filozofii Prawa, Kraków, 22–25 października 2020 r.

7.3. Biblioteka Adwokatury

W 2020 roku planowana jest przeprowadzka biblioteki i archiwum OBA oraz sekretariatu 
do nowego lokalu w biurze NRA. Przeprowadzce będzie towarzyszyło skontrum zbiorów 
bibliotecznych, aktualizacja katalogu książek i teczek archiwalnych.
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12. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
REDAKCYJNO-WYDAWNICZEJ  
MIESIĘCZNIKA „PALESTRA”1

Zmiany redakcyjne w „Palestrze”
Rok 2018 nie był łaskawy dla redakcji „Palestry”. Przyszło nam pożegnać wybitnego Ad-

wokata i Nestora Adwokatury Warszawskiej Mecenasa Czesława Jaworskiego, Redaktora 
Naczelnego miesięcznika „Palestra” i wieloletniego Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. 
W związku z zakończeniem współpracy z zastępcą redaktora naczelnego dr. hab. Adamem 
Redzikiem, a także rezygnacją z pracy redaktora Macieja Kwieka, konieczne było powołanie 
nowego zespołu redakcyjnego miesięcznika. Uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokac-
kiej z 16 października 2018 r. funkcję nowego redaktora naczelnego „Palestry” objął adw. 
prof. dr hab. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu, a na stanowisko sekretarza redakcji 
Prezydium NRA powołało red. Klaudiusza Kaletę.

Zmodyfikowany i rozbudowany został skład zespołu Kolegium Redakcyjnego miesięcz-
nika, by jeszcze bardziej dostosować do potrzeb i wzmocnić planowany rozwój czasopisma 
Naczelnej Rady Adwokackiej, mającego nadal dobrze służyć samorządowi adwokackiemu, 
być elementem tożsamości, edukacji i rozwoju adwokatów i aplikantów adwokackich.

W skład Prezydium Kolegium Redakcyjnego wchodzą obecnie: adw. prof. dr hab. Piotr 
Kardas (przewodniczący), adw. prof. dr hab. Jacek Giezek (wiceprzewodniczący), adw. Ma-
ciej Łaszczuk (wiceprzewodniczący). Członkami Kolegium Redakcyjnego są: Stanislav Balik, 
Zbigniew Banaszczyk, Andrzej Bąkowski , Monika Florczak-Wątor, Lech Gardocki, Joseph 
Hoffmann, Aleksander Kappes, Jan Kuklewicz, Katalin Ligeti, Erik Luna, Elwira Marszał-
kowska-Krześ, Marek Mikołajczyk, Andrzej Mączyński, Frank Meyer, Marek Antoni Nowicki, 
Adam Olejniczak, Lech K. Paprzycki, Krzysztof Piesiewicz, Krzysztof Pietrzykowski, Jerzy 
Pisuliński, Stanisław Rymar, Philippe Sands, Piotr Sendecki, Tomasz Siemiątkowski, Tomasz 
Sójka, Ewa Stawicka, Stephen C. Thaman, Andrzej Tomaszek, Paweł Wiliński, Witold Wo-
łodkiewicz, Józef Wójcikiewicz, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Włodzimierz Wróbel, 
Małgorzata Wrzołek-Romańczuk, Stanisław Zabłocki, Jerzy Zajadło, Robert Zawłocki, Piotr 
Zientarski, Jerzy Zięba.

Z ogromnym żalem pożegnaliśmy w 2020 r. adwokata Andrzeja Bąkowskiego (1927–2020), 
Członka Kolegium Redakcyjnego „Palestry” i jej autora od ponad 30 lat. Człowieka oddanego 
Adwokaturze, głęboko zaangażowanego w działalność publiczną i samorządową, pełniącego 
w samorządzie adwokackim wiele zaszczytnych funkcji: sędziego i wiceprezesa Wyższego 
Sądu Dyscyplinarnego, wieloletniego Rzecznika Dyscyplinarnego, współpracownika Komisji 
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Etyki Adwokackiej. Mecenas Andrzej Bąkowski zasłynął jako odważny obrońca w procesach 
politycznych. Dwukrotnie był sędzią Trybunału Stanu – w latach 1991–1993 i 1997–2001. 
Odszedł wielki humanista, otwarty na innych, ciekawy świata, patriota, pasjonat historii, cie-
szący się szacunkiem całego środowiska.

Po 100 latach funkcjonowania na rynku wydawniczym miesięcznik „Palestra” został w stycz-
niu 2019 r. formalnie zgłoszony przez redakcję i zarejestrowany przez sąd w rejestrze dzien-
ników i czasopism, dzięki czemu otrzymał prawną ochronę tytułu prasowego oraz Wydawcy.

Zmiany organizacyjne i oszczędności
Już w pierwszych miesiącach funkcjonowania nowej redakcji zmiany organizacyjne oraz 

techniczne pozwoliły na wygenerowanie oszczędności finansowych związanych z wydawa-
niem miesięcznika.

Ograniczenie liczebności osób zatrudnionych w redakcji pozwoliło poczynić oszczędności 
na wynagrodzeniach. Ujednolicony został nakład czasopisma na poziomie ok. 10 000 egz. oraz 
ustandaryzowano objętość numerów (standardowy numer ma objętość 144 s. + okładki). Wcze-
śniej zarówno nakład, jak i objętość cały czas się zmieniały, powodując nieprzewidywalne wa-
hania kosztów składu, korekty, druku i kolportażu. Ustandaryzowane i zryczałtowane zostały 
również honoraria autorskie, dzięki czemu łatwiej przewidywać i planować koszty związane 
z wydawaniem miesięcznika. Artykuł – 300 zł, glosa – 200 zł, stałe rubryki (300–500 zł).
Wprowadzone zostały również wynagrodzenia dla recenzentów artykułów (ryczałtowo 100 zł 
za recenzję).

Dokonane zmiany w zasadach funkcjonowania „Palestry” skutkowały w roku 2018 obniże-
niem wydatków z kwoty 1 761 103,21 zł w roku 2017 do kwoty 851 540,15 zł. W roku 2019 
wydatki te, mimo że „Palestra” w całości (w wyniku podjętych przez Prezydium NRA decyzji) 
nieodpłatnie trafiała do adwokatów i aplikantów, zostały obniżone do kwoty 708 116,83 zł. 
Rok 2020 powinien przynieść kolejne oszczędności, między innymi związane z informatyzacją 
i powszechnym dostępem internetowym do materiałów publikowanych na łamach „Palestry”. 

„Palestra” ukazuje się jako miesięcznik. W ciągu roku zasadniczo ukazują się 2 numery 
łączone. Zazwyczaj numery 1–2 i 7–8 mają co najmniej podwójną objętość. Prócz standar-
dowych, różnorodnych tematycznie numerów, redakcja inicjuje powstawanie numerów tema-
tycznych dotyczących szczególnie aktualnych problemów ważnych dla praktyki adwokatów 
i – szerzej – całego środowiska prawniczego. W 2019 r. zostały opublikowane dwa tematyczne 
numery. Jeden dotyczący tajemnicy adwokackiej („Palestra” 2019/7–8), drugi odnoszący się 
do zmian w Kodeksie postępowania cywilnego („Palestra” 2019/11–12). Również w pierwszej 
połowie 2020 r. ukazały się już dwa numery tematyczne. Poświęcone one zostały: problema-
tyce znaczenia, konsekwencji i wpływu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
z 19.11.2019 r. w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18, C-625/18 na reguły prawa 
polskiego („Palestra” 2020/5) oraz prawnokarnym aspektom odpowiedzialności za działania 
podejmowane w dobie COVID-19 („Palestra” 2020/6).

Na początku 2020 r. Prezydium NRA ukształtowało nowe zasady i ceny dotyczące zakupu 
drukowanych egzemplarzy „Palestry”. Egzemplarze takie otrzymują adwokaci, którzy zade-
klarowali taką chęć w swoich Izbach. Pozostali adwokaci oraz aplikanci adwokaccy otrzymują 
dostęp do elektronicznych wersji numerów „Palestry”. Cena drukowanego numeru pojedyn-
czego dla zewnętrznych odbiorców (kolporterów, księgarni, instytucji publicznych) wzrosła do 
poziomu bardziej zbliżonego do cen innych czasopism naukowych funkcjonujących na rynku 
– z 22,68 zł brutto do 45,36 zł brutto, natomiast cena numeru podwójnego wzrosła z 45,36 zł do C
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86,40 zł brutto. Przy zamówieniach rzędu 200–300 tego typu zamówień miesięcznie przychody 
wzrastają w skali roku o ok. 55 000–81 000 zł brutto.

Stopniowo redakcja także uruchamia i buduje inicjatywy dotyczące współpracy reklamowej 
w czasopiśmie i na portalu „Palestry”. W 2019 r. wpływ z reklamy wyniósł 10 000 zł.

Z uwagi na zagrożenie COVID-19 i konieczność ograniczenia kontaktów związanych 
z dystrybucją, decyzją Prezydium NRA numery 3, 4, 6, 7–8 z 2020 r. zostały wydrukowane 
w nakładzie 500 egz., a numer 5/2020 (jako numer tematyczny) w nakładzie 1000 egzem-
plarzy. W listopadzie 2020 r. Prezydium NRA podjęło decyzję o druku kolejnych numerów 
„Palestry” w nakładzie ograniczonym do 1000 egz. – aż do momentu poprawy sytuacji epi-
demiologicznej.

Budowanie pozycji pisma i kwestie związane z punktacją MNiSW 
Wiosną 2019 r. redakcja „Palestry” rozpoczęła procedurę aplikowania w imieniu Naczelnej 

Rady Adwokackiej w celu otrzymania formalnego statusu Wydawnictwa NRA. Ostatecznie, 
po półrocznych działaniach, Wydawnictwo NRA otrzymało status wydawnictwa naukowego 
i – zgodnie z nowym Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.12.2019 r. 
w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – znalazło 
się na nowej liście wydawnictw naukowych (Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa – 43200). 
Dzięki tej inicjatywie każdy autor recenzowanej monografii prawniczej opublikowanej w Wy-
dawnictwie NRA otrzymuje 80 pkt w ewaluacji jednostek naukowych. Daje to Wydawnictwu 
możliwość przyciągania najlepszych autorów i publikowania ich monografii prawniczych na 
takich samych warunkach i zasadach, jak największe i najbardziej prestiżowe działające w Pol-
sce wydawnictwa prawnicze (np. Wolters Kluwer, C.H. Beck).

Od początku jednym z priorytetów redaktora naczelnego oraz zespołu redakcyjnego było 
zadbanie o to, żeby „Palestra” została doceniona nie tylko jako czasopismo środowiska ad-
wokackiego, ale również jako punktowane czasopismo naukowe. Wiązało się to jednak z ko-
niecznością zmodyfikowania czasopisma pod kątem wymogów punktacji. Sporządzenie list 
czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które miało miejsce 
w 2018 r., objęło tytuły czasopism naukowych wpisanych do międzynarodowych baz danych 
oraz tych, które zgłosiły się do ministerialnego programu „Wsparcie dla czasopism”. Żadne 
polskie czasopismo z dyscypliny nauk prawnych nie znajdowało się wówczas w takich bazach, 
jak SCOPUS, ERIH Plus czy Web of Science, więc praktycznie na liście znalazły się wyłącznie 
czasopisma z programu „Wsparcie dla czasopism”. Nabór wniosków do programu pomocy 
de minimis „Wsparcie dla czasopism” trwał natomiast od 2 do 16 października 2018 r., czyli 
zakończył się, zanim redakcję objął nowy redaktor naczelny „Palestry”.

Od stycznia 2019 r. wprowadzone zostały w „Palestrze” pierwsze zmiany i modyfikacje 
dotyczące m.in. dostosowania się do wymogów międzynarodowych baz danych agregujących 
czasopisma naukowe. Prócz zmiany szaty graficznej, czcionek, interlinii i sposobu łamania, 
ujednolicone zostały zasady dotyczące zapisów cytowań oraz standardy redakcyjne i korek-
torskie, a także rozbudowane i uporządkowane zostały wszystkie formalne i merytoryczne 
elementy niezbędne do tego, by czasopismo naukowe mogło się ubiegać o wpisanie do polskich 
oraz międzynarodowych baz referencyjnych i naukowych (m.in. polskie i angielskie wersje 
notek autorskich, słów kluczowych i abstraktów, numery ORCID naukowców, afiliacje oraz 
adresy e-mail wszystkich Autorów). Artykuły są opiniowane zgodnie z procedurami opisanymi 
na stronie „Palestry”. Przestrzegamy również wszystkich wytycznych rekomendowanych przez 
Committee on Publication Ethics (COPE) i oczywiście od zawsze spełniamy wszystkie for-C
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malne kryteria kolejnych rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących 
sporządzania wykazów czasopism naukowych.

Modyfikacji uległa struktura działów, zmniejszona została liczba stałych rubryk oraz zwięk-
szona liczba publikowanych naukowych artykułów, glos i przeglądów orzecznictwa. Inaczej 
zostały rozłożone akcenty tematyczne publikowanych artykułów oraz zakres weryfikacji mery-
torycznej publikacji. „Palestra” realizuje jednak nadal cele wytyczone jeszcze w 1910 i 1924 r., 
dostosowując publikowany materiał do aktualnych potrzeb i doskonalenia zawodowego, dążąc 
do tego, aby być istotnym głosem w dyskursie publicznym, w dyskusjach nad prawem i nad 
legislacją.

W 2019 r. roku opracowany został nowoczesny program dostępowy „Palestry” zawierający 
wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania czasopisma w naukowym obiegu międzyna-
rodowym oraz w bazach indeksujących czasopisma naukowe, oparty na responsywnej stronie 
internetowej. Stworzony został zarazem model powszechnego dostępu do wszystkich treści 
publikowanych w czasopiśmie w formie elektronicznej (open access). „Palestra” udostępnia 
nieodpłatnie pełne wersje wszystkich artykułów w publicznym dostępie od razu po wydaniu 
numeru, podczas gdy większość czasopism korzystających z pomocy de minimis najczęściej 
udostępnia swoje treści z półrocznym opóźnieniem. Nowa strona internetowa stała się również 
podwalinami do budowy portalu „Palestry”, mającego kumulować wiedzę naukową i prak-
tyczne publikacje ważne dla środowiska adwokackiego.

Przez ostatnie 2 lata kilkakrotnie wnioskowaliśmy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego o dopisanie miesięcznika „Palestra” do wykazu czasopism naukowych i recenzo-
wanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów, jako 
czasopisma o dużej tradycji i niewątpliwej renomie w środowisku prawniczym:
−� �w marcu 2019 r. – wniosek o uwzględnienie „Palestry” na tworzonej liście czasopism 

naukowych;
−� �w maju 2019 r. – podobny wniosek do Przewodniczącego Zespołu Oceniającego czaso-

pisma naukowe z dziedziny prawa;
−� �we wrześniu 2019 r. – wniosek o dopisanie Wydawnictwa NRA do listy wydawnictw 

naukowych rekomendowanych przez MNiSW;
−� �w lutym 2020 r. – pismo z informacją o wpisaniu „Palestry” do międzynarodowej bazy 

European Reference Index for the Humanities (ERIH Plus) i prośbą o uwzględnienie tego 
faktu przez dopisanie do listy czasopism naukowych.

Z odpowiedzi ministerstwa wynika jednak, że kolejna formalna szansa na aspirowanie do 
tego wykazu formalnie pojawi się dopiero podczas kolejnej ewaluacji czasopism naukowych. 
Obecność „Palestry” w ERIH Plus, publikowanie w ramach otwartego dostępu (open access), 
pozycja „Palestry” na rynku czasopism prawniczych powodują, że „Palestra” spełnia wszelkie 
wymogi wpisu na listę punktowanych czasopism naukowych. Ostatecznie jednak o wpisie 
na tę listę decyduje ministerstwo właściwe do spraw nauki (od 1 stycznia 2021 roku jest to 
Ministerstwo Edukacji i Nauki).

W tej chwili za publikację na łamach czasopisma „Palestra” autorzy otrzymują 5 pkt do 
ewaluacji w jednostkach naukowych, ale liczymy, że już niebawem liczba ta będzie wyższa.

HUB informacyjny i kompleksowa platforma wiedzy dla adwokatów
Przygotowując się do wzmocnienia pozycji naukowej czasopisma „Palestra”, dbamy, 

by cały czas współpracować z różnymi bazami indeksacyjnymi promującymi czasopisma 
naukowe. „Palestra” jest obecnie indeksowana w bazach BazHum, Index Copernicus oraz C
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 CEEOL. Sukcesem zakończył się również ponad półroczny proces aspirowania „Palestry” do 
międzynarodowej bazy European Reference Index for the Humanities (ERIH Plus). Proces 
rozpoczęty w połowie 2019 r. został zakończony 10 stycznia 2020 r. wpisaniem „Palestry” na 
listę czasopism indeksowanych w ERIH Plus, co jest jednym z wymogów otrzymania punktacji 
w ministerialnym wykazie.

Na początku 2020 r. zgłosiliśmy do rejestru dzienników i czasopism czasopismo „e-Pale-
stra”, które ma przede wszystkim bieżącą wersję elektroniczną, dającą możliwość szybkiego 
publikowania aktualnych, ważnych dla środowiska publikacji, które następnie będą się po-
jawiać w formie drukowanego rocznika, kolportowanego do bibliotek, wybranych sądów, 
uczelni, ważnych instytucji administracji. W założeniu rocznik „e-Palestra” również będzie 
aspirował do stania się punktowanym czasopismem naukowym.

Redakcja „Palestry” od początku zmian zainicjowanych w redakcji w 2018 r. rozpoczę-
ła intensywne prace nad kilkoma projektami mającymi na celu upowszechnienie informacji 
merytorycznych i praktycznych dla adwokatów i aplikantów adwokackich oraz zapewnienie 
możliwie szerokiego dostępu do merytorycznych treści z miesięcznika „Palestra” w wersji 
elektronicznej.

Podstawowym efektem, który jest zwieńczeniem tych prac, jest uruchomiony na początku 
2020 r. portal „Palestry”. Został on całkowicie sfinansowany z pozyskanych środków zewnętrz-
nych, jako element doskonalenia zawodowego. Daje on obecnie możliwość publikacji autorom 
w jednym z trzech modułów:
−� „Aktualności”,
−� rocznik „e-Palestra”,
−� miesięcznik „Palestra”.

Moduły te prezentują przydatną dla adwokatów i aplikantów adwokackich wiedzę prawniczą 
we wszystkich aspektach – zarówno bardziej teoretycznym, służącym pogłębionej analizie 
omawianych przez autorów rozwiązań, jak i bliższym praktycznemu ujęciu omawianych ak-
tualnych problemów orzeczniczych czy wykładniczych.

Portal jest jednym z najbardziej nowoczesnych rozwiązań internetowych w Polsce, z jakich 
korzystają czasopisma prawnicze. Wykonany w nowej technologii Progresywnej Aplikacji 
Webowej jest w pełni responsywny, dostosowując się do dowolnego urządzenia, na którym 
jest wyświetlany. Jest przyjazny osobom z niepełnosprawnościami, oferuje możliwość czy-
tania artykułów i wybranych książek, posiada integrację z mediami społecznościowymi oraz 
zapewnia bieżącą informację na temat istotnych dla środowiska adwokackiego inicjatyw. Pod 
adresem www.palestra.pl działa nowa, zmieniona strona internetowa „Palestry”, na której 
prezentowane są w nowoczesnej formie: 
−� pełne treści z numerów miesięcznika „Palestra”,
−� pełne treści z numerów rocznika „e-Palestra”,
−� pełne treści wybranych publikacji z oferty książkowej „Biblioteki Palestry”,
−� treści z kwartalnika „Młoda Palestra” – Czasopisma Aplikantów Adwokackich, 
−� „Aktualności” związane ze środowiskiem adwokackim oraz prawniczym.

Na portalu „Palestry” wszystkie artykuły z numerów miesięcznika „Palestra”, rocznika 
„e-Palestra” oraz publikacje z „Biblioteki Palestry” można czytać zarówno w wersji pdf, jak 
i w wersji edytowalnej tekstów. Pełnotekstowe, kontekstowe wyszukiwanie pozwala znaleźć 
artykuły, które zawierają w treści szukaną przez użytkowników frazę lub wyrazy. Wielkość 
czcionki i ułożenie tekstu dopasowuje się do każdego rodzaju urządzenia, z którego korzy-
stamy – od komputerów stacjonarnych, po telefony komórkowe. Możliwość zainstalowania C
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na swoich urządzeniach ikony „Palestry” ułatwia szybki dostęp do portalu w każdej chwili 
i dowolnym miejscu. Wersja desktopowa, wyposażona w skrypt ułatwiający cytowanie frag-
mentów tekstu, umożliwia błyskawiczne zaznaczenie fragmentu artykułu i przeniesienie go 
do swoich dokumentów na trzy różne sposoby – jako czysty tekst, informację bibliograficzną 
lub też jako tekst wraz z pełnym źródłem, czyli informacją bibliograficzną oraz oznaczeniem 
strony, na której znajduje się cytowany fragment w oryginalnym numerze czasopisma. Do-
datkowo w czasie czytania zawartości poszczególnych numerów dostępna jest dla czytelnika 
informacja o procentowym statusie przeczytanego artykułu, wraz z informacją, na jakiej stronie 
z wersji papierowej się on aktualnie znajduje oraz intuicyjnymi, edytowalnymi przypisami, 
rozwijającymi się i chowanymi w miejscu, w którym czytamy, co powoduje, że nie tracimy 
wątku i nie musimy przewijać ciągle tekstu, by sprawdzić przypisy. Jak wspomniano powyżej, 
portal „Palestry” jest przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Daje – zarówno w wersji 
desktopowej, jak i mobilnej – możliwość zmiany wielkości tekstu strony, a także włączania 
wersji kontrastowej, co jest ważne szczególnie dla osób niedowidzących.

Zgodnie z propozycją redakcji „Palestry” Naczelna Rada Adwokacka podjęła 9 lipca 2020 r. 
uchwałę wprowadzającą możliwość uzyskania punktów w ramach doskonalenia zawodowego 
za udział w e-learningu polegającym na uczestniczeniu w wykładach, seminariach, webinariach 
lub w doskonaleniu opartym na weryfikowanej lekturze artykułów. Możliwości te zapewnia 
między innymi redakcja „Palestry”, która posiada mechanizm weryfikacji lektury artykułów 
oraz nagrań wideo. Za zweryfikowane uczestnictwo w wybranym wykładzie czy konferencji 
dostępnych na stronie https://palestra.pl/pl/e-palestra/wszystkie/1 – za każdą pełną godzinę 
uczestnik otrzymuje 1 punkt, a za udział w doskonaleniu opartym na weryfikowanej lekturze 
artykułów dostępnych na https://palestra.pl/pl/czasopismo – za artykuł o objętości 10–20 stron 
otrzymuje 0,5 punktu, a za publikację o objętości 20–30 stron – 1 punkt.

Przez niespełna pół roku (do początku 2021 r.) adwokaci pobrali ponad 10 000 certyfikatów 
potwierdzających otrzymanie punktów szkoleniowych.

Istnieje również możliwość otrzymania punktów za opublikowanie artykułu na łamach 
„Palestry” oraz „e-Palestry”. Za publikację zgodnego z wymaganiami obu czasopism utworu, 
zaopiniowanego i zaakceptowanego przez Recenzentów, o objętości do 20 stron – Autor otrzy-
ma 6 punktów, natomiast za utwór o objętości powyżej 20 stron – 12 punktów.

Adwokaci i aplikanci adwokaccy mogą założyć na portalu „Palestry” swoje konta, które 
umożliwią im m.in. dostęp do zbiorów dedykowanych wyłącznie dla nich. Na początek przy-
gotowana została mobilna wersja książki z serii Horyzonty Filozofii Prawa, mająca takie same 
funkcjonalności, jak opisywane wyżej artykuły w „Palestrze”. Zachęcamy do zalogowania się 
i lektury książki Kamila Zeidlera i Ewy Tecław pt. Perelman (https://palestra.pl/pl/biblioteka-
-palestry/horyzonty-filozofii-prawa/perelman).

Rubryka „Aktualności” na portalu „Palestry” to nie tylko newsy ze środowiska prawniczego. 
To również miejsce na informacje z życia środowiska, zapowiedzi i sprawozdania dotyczące or-
ganizowanych w całej Polsce konferencji naukowych, szkoleń i imprez sportowych oraz integra-
cyjnych dla środowiska adwokackiego, których patronem medialnym jest „Palestra”. To również 
miejsce na wspomnienia z życia zawodowego i towarzyskiego, opowiadania o historii, lżejsze 
w formie praktyczne artykuły dotyczące analizy bieżących problemów prawnych, felietony i ko-
mentarze. Zachęcamy wszystkich do przesyłania tego typu materiałów do redakcji „Palestry”.

Całość jest uzupełniona przez „Newsletter” rozsyłany do wszystkich adwokatów i aplikan-
tów adwokackich oraz informacje publikowane na stronie „Palestry” na portalu Facebook, 
prowadzonej przez redakcję.C
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Dodatkowe inicjatywy
W związku z przejęciem przez NRA od ORA w Warszawie praw do wydawania kwartalnika 

„Młoda Palestra” na początku 2019 r. dokonane zostały w rejestrze prasy stosowne zmiany 
dotyczące „Młodej Palestry”. Przedstawicielom redakcji „Młodej Palestry” na przełomie 2018 
i 2019 r. przedstawione zostały przez Redaktora Naczelnego i Przewodniczącego Prezydium 
Kolegium Redakcyjnego „Palestry” wytyczne, założenia i oczekiwania dotyczące modyfikacji 
i zmian w tytule, których należałoby dokonać, żeby przywrócić charakter aplikancki tego 
tytułu.

Wszelkie inicjatywy dotyczące publikacji książkowych zostały przekazane z redakcji „Pa-
lestry” do Ośrodka Badawczego Adwokatury. Na zlecenie OBA opracowane zostały elektro-
niczne wersje książek z serii Horyzonty Filozofii Prawa w sposób pozwalający adwokatom 
i aplikantom adwokackim na korzystanie ze wszystkich funkcjonalności tych tekstów, jakie są 
dostępne na portalu „Palestry” dla zalogowanych, uprawnionych Czytelników.

Na platformie „e-Palestry” zamieszczono merytoryczne wideowykłady – w tym wykłady 
przygotowane specjalnie w tym celu przez redaktora naczelnego „Palestry” – zapisy konfe-
rencji oraz szkolenia z Adwokackiej Akademii Przedsiębiorczości.

Liczba użytkowników portalu „Palestry” po pierwszym kwartale od uruchomienia wynosiła 
40 000 osób. Na początku grudnia 2020 r. liczba użytkowników wyniosła ponad 177 000 osób.

Adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski
Redaktor Naczelny „Palestry”
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13. SPRAWOZDANIE KADENCYJNE  
Z DZIAŁALNOŚCI BIURA PRASOWEGO NRA1

W skład biura prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej wchodzą: Joanna Sędek (szefowa 
biura prasowego), Izabela Matjasik oraz Roma Sarzyńska-Przeciechowska (doradczynie me-
dialne). W maju 2018 roku Naczelna Rada Adwokacka zakończyła współpracę z agencją PR 
„High Profile Strategic Advisors Sp. z o.o.”. Od października 2018 roku biuro prasowe działa 
wraz z doradcą medialnym Romą Sarzyńską-Przeciechowską. 

Do zadań biura prasowego należą:
• �informowanie o działaniach Naczelnej Rady Adwokackiej (komunikacja wewnętrzna 

i zewnętrzna);
• przygotowywanie komunikatów prasowych i organizacja konferencji prasowych;
• bieżący kontakt z dziennikarzami i wydawcami mediów;
• inicjowanie artykułów i wywiadów;
• �wyjaśnianie nieścisłości w przekazie medialnym poprzez kontakt z redakcjami oraz przy-

gotowywanie sprostowań i polemik w koniecznych wypadkach;
• codzienny monitoring prasy;
• �archiwizacja ważniejszych publikacji medialnych na tematy związane z Adwokaturą oraz 

wywiadów i felietonów Prezesa NRA;
• �bieżące informowanie Prezesa NRA o istotnych publikacjach medialnych dotyczących 

Adwokatury;
• prowadzenie bazy medialnej;
• �konsultacja z członkami NRA w sprawach dotyczących publikacji ich wystąpień w me-

diach;
• �prowadzenie bazy adwokatów będących specjalistami z różnych dziedzin prawa i pośred-

nictwo w kontakcie między adwokatami a mediami, w przypadku konieczności uzyskania 
fachowego komentarza prawnego;

• redagowanie i administracja strony www.adwokatura.pl oraz www.nra.pl;
• przygotowywanie cotygodniowego newslettera „Wiadomości Adwokatury”;
• prowadzenie profilu NRA na portalu społecznościowym Facebook;
• promocja działań NRA, w tym komisji działających przy NRA;
• �pomoc biurowa w pracach Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy 

NRA; 
• codzienna współpraca z członkami Prezydium NRA;
• organizacja wydarzeń jubileuszowych, kulturalnych i integracyjnych;
• research merytorycznych materiałów na potrzeby wywiadów, artykułów i felietonów.

1  Stan na 31 października 2020 roku.C
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Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
Podstawowym źródłem informacji zarówno dla adwokatów, jak i dziennikarzy jest strona 

informacyjna www.adwokatura.pl, na której zamieszczane są informacje o aktualnych wy-
darzeniach, działalności publicznej i integracyjnej Palestry. Informacje z całego tygodnia są 
dodatkowo wysyłane mailowo co piątek, jako newsletter „Wiadomości Adwokatury”. Funk-
cjonuje również strona www.nra.pl, która pełni wyłącznie funkcję bazy informacji teleadre-
sowych, składów osobowych: NRA, jej Prezydium, Komisji itp. Jest też miejscem, gdzie 
zamieszczane są przepisy związane z funkcjonowaniem samorządu.

Najistotniejsze i najciekawsze informacje promujemy na portalu społecznościowym Face-
book. Na profilu zamieszczamy informacje o działaniach NRA, szkoleniach, polecane artykuły 
prasowe, informujemy o sukcesach adwokatów. 

W listopadzie 2017 roku firma High Profile Strategic Advisors Sp. z o.o. przeprowadziła 
szkolenia z wystąpień medialnych i pracy z kamerą dla Prezydium NRA oraz osób zajmujących 
się kontaktem z mediami w Okręgowych Radach Adwokackich.

Konferencje, briefingi, śniadania dziennikarskie
W tej kadencji biuro prasowe organizowało bądź współorganizowało spotkania z dzienni-

karzami dotyczące:
• �18 lipca 2017 r., briefing prasowy nt. nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego NRA 

(zmiany w wymiarze sprawiedliwości);
• 20 maja 2017 r., briefing prasowy nt. I Kongresu Prawników Polskich; 
• �25 października 2017 r., briefing prasowy nt. spotkania przedstawicieli Adwokatury z Ko-

misją Wenecką (ustawa o prokuraturze);
• �13 grudnia 2017 r., briefing prasowy nt. ukonstytuowania się Społecznej Komisji Kody-

fikacyjnej;
• �8 marca 2018 r., konferencja prasowa nt. przyznania nagrody „Kobieta Adwokatury” oraz 

promocji książki „Temida wyemancypowana”;
• �4 października 2018 r., wspólna konferencja prasowa prezesów Naczelnej Rady Adwo-

kackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Press Club 
Polska, na której przedstawiono wspólne stanowisko dot. zmian w kodeksie postępowania 
karnego zmierzających do osłabienia ochrony tajemnicy zawodowej;

• 1 czerwca 2019 r., briefing prasowy nt. II Kongresu Prawników Polskich;
• �27 października 2019 r., śniadanie dziennikarskie z okazji Europejskiego Dnia Prawnika 

i poruszenie problemu dostępu do obrońcy;
• �26 lutego 2020 r., śniadanie dziennikarskie nt. temat konieczności gruntownej reformy 

dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, pomocy prawnej świadczonej z urzędu w po-
stępowaniach sądowych oraz zasad zwalniania z kosztów sądowych.

 
Publikacje

Biuro prasowe w codziennej pracy jest pośrednikiem w relacjach Adwokatury z dziennika-
rzami. Informuje dziennikarzy o inicjatywach samorządu, zachęcając tym samym do podjęcia 
związanych z nimi tematów. Inicjuje wywiady z władzami Adwokatury, pomaga w redakcji 
tekstów oraz w autoryzacji wywiadów. 

Dzięki staraniom biura prasowego swój stały felieton w „Rzeczpospolitej” publikuje adw. 
Jacek Trela, Prezes NRA. Felietony ukazują się od września 2019 roku, w co drugi wtorek. C
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W tabeli poniżej zawarte są dane nt. liczby informacji medialnych, które ukazały się w da-
nym miesiącu, przy uwzględnieniu hasła „adwokat” bądź „Naczelna Rada Adwokacka” (pod 
hasłem NRA monitoring wyszukuje również informacje na temat okręgowych rad adwokac-
kich). W tabelce znajduje się również ekwiwalent reklamowy, czyli wartość reklamy w danym 
medium w porównaniu z powierzchnią materiałów na dany temat w mediach drukowanych 
lub czasem trwania materiału w mediach elektronicznych.

2016 r.

Miesiąc Adwokat/adwokatura Naczelna Rada Adwokacka/
Okręgowa Rada Adwokacka

Ekwiwalent reklamowy  
(w tysiącach zł)

grudzień 791 480 24 124,83

2017 r. 

Miesiąc Adwokat/adwokatura Naczelna Rada Adwokacka/
Okręgowa Rada Adwokacka

Ekwiwalent reklamowy  
(w tysiącach zł)

styczeń 906 231 26 156,23
luty 1414 313 51 783,87

marzec 1019 392 29 962,02
kwiecień 987 169 31 724,96

maj 1075 599 48 908,79
czerwiec 1016 278 31 522,71

lipiec 944 546 57 119,72
sierpień 787 180 24 928,94
wrzesień 1039 290 39 909,43

październik 1290 1050 35 991,30
listopad 1053 396 36 268,89
grudzień 883 220 26 722,84

2018 r.

Miesiąc Adwokat/adwokatura Naczelna Rada Adwokacka/
Okręgowa Rada Adwokacka

Ekwiwalent reklamowy  
(w tysiącach zł)

styczeń 1083 292 29 048,39
luty 883 123 26 222,96

marzec 1023 196 45 821,27
kwiecień 1046 359 33 254,35

maj 904 100 41 678,702
czerwiec 921 213 25 840,729

lipiec 993 387 50 908,419
sierpień 996 578 33 812,649
wrzesień 883 194 46 792,294

październik 1 136 455 36 413,959
listopad 1 212 267 45 981,761
grudzień 902 206 24 192,921
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2019 r.

Miesiąc Adwokat/adwokatura Naczelna Rada Adwokacka/
Okręgowa Rada Adwokacka

Ekwiwalent reklamowy  
(w tysiącach zł)

styczeń 1 234 298 32 081,583
luty 946 157 32 072,642

marzec 1 168 235 37 229,504
kwiecień 971 267 31 999,700

maj 982 149 32 040,752
czerwiec 1 035 241 38 574,119

lipiec 929 134 31 338,834
sierpień 1 077 247 37 924,741
wrzesień 1 012 234 49 812,305

październik 1 221 205 36 152,603
listopad 946 157 32 072,642
grudzień 928 277 35 516,240

2020 r.1

Miesiąc Adwokat/adwokatura Naczelna Rada Adwokacka/
Okręgowa Rada Adwokacka

Ekwiwalent reklamowy  
(w tysiącach zł)

styczeń 891 249 29 321,586

luty 994 216 35 020,079

marzec 756 220 27 366,659

kwiecień 623 323 24 988,442

maj 681 182 25 875,972

czerwiec 721 260 29 673,098

lipiec 836 182 32 369,231

sierpień 651 132 23 625,519

wrzesień 699 155 28 468,711

październik 1381 651 60 967,802

Kampanie i wydarzenia o charakterze wizerunkowo-medialnym
•  Kampanie informacyjne

Biuro prasowe NRA koordynowało działania związane z kampaniami informacyjnymi: 
−� �Jesień 2017 r., Komisja Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA przy-

gotowała kampanię „Adwokat Pomaga”. W krótkich filmikach przedstawiono sytuacje 
z życia codziennego, które mogą spotkać każdego. Jeden z filmów: „Masz prawo do 
adwokata” przez tydzień był emitowany w TVP (program 1, 2 i TVP Info). Biuro prasowe 
koordynowało umowę z TVP i grafik emisji.

−� �Lato – jesień 2018 r., wraz z adw. Anisą Gnacikowską biuro prasowe koordynowało kam-
panię „Adwokat Twoim Doradcą”. Na 11 polskich lotniskach od 1 do 7 lipca emitowane 

1  Stan na moment sporządzania sprawozdania.C
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były spoty informacyjne o zawodzie adwokata. Adwokat doradzi zarówno w sprawie 
spadkowej, jak też zakupu mieszkania czy założenia firmy. Kampania została przygoto-
wana w ramach 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Reklamy były wyświetlane 
20 290 razy dziennie na 134 ekranach. Plakaty o tej samej treści pojawiły się w paździer-
niku w komunikacji miejskiej w 24 miastach.

− �Lato – jesień 2019 r., wraz z adw. Anisą Gnacikowską biuro prasowe koordynowało 
kampanię „Adwokat w każdym przypadku”. W ramach kampanii stworzono portal 
internetowy AdwokatwKazdymPrzypadku.pl, na którym czytelnicy mogli znaleźć szereg 
informacji na temat życiowych przypadków wymagających szczególnej ostrożności w za-
kresie zagadnień prawnych. W mediach społecznościowych zamieszczane były spoty vi-
deo z udziałem prof. Jerzego Bralczyka. Językoznawca odmieniał słowo „adwokat” przez 
przypadki gramatyczne, aby kompleksowo przedstawić charakter pracy tej grupy zawo-
dowej. W mediach społecznościowych promowaliśmy również artykuły tematyczne ze 
strony AdwokatwKazdymPrzypadku.pl. Po raz pierwszy w kampanii informacyjnej NRA 
nawiązała współpracę z influencerami – Natalia Tur z kanału NishkaMovie przygotowała 
film „10 ciekawostek o prawie rodzinnym”, który obejrzało prawie 50 tys. osób, a na 
kanale YouTube „Reżyser życia” przedstawiono film o pomocy adwokata w przypadku 
przemocy w rodzinie. Film ten miał ponad 1,7 mln wyświetleń. Z kolei influencer Karol 
Paciorek przeprowadził wywiad z adw. Jackiem Trelą (Prezesem NRA), który obejrzało 
21 tys. osób. W kampanii wykorzystano również tradycyjne formy komunikacji, tj. ulotki 
i plakaty. Szacowany zasięg odbiorców kampanii na koniec października 2019 roku to 
ok. 6 mln Polaków. Kampanię tę poprzedziły badania opinii publicznej przeprowadzone 
przez firmę KANTAR. Biuro prasowe wraz z adw. Anisą Gnacikowską odpowiedzialne 
było za wybór firmy badawczej oraz za kształt badań.

•  100-lecie Adwokatury Polskiej
Rok 2018 poświęcony był obchodom jubileuszowym 100-lecia Adwokatury Polskiej. Do 

tego wydarzenia samorząd przygotowywał się przez cały 2017 rok. Powołano zespół jubile-
uszowy, w skład którego weszli: adw. Jacek Trela, adw. Rafał Dębowski, adw. Anisa Gnaci-
kowska, adw. Jerzy Zięba, adw. Mikołaj Pietrzak, adw. Andrzej Zwara, adw. Ewa Czerska, 
adw. Aleksander Krysztofowicz, adw. Michał Fertak oraz biuro prasowe NRA, które czuwało 
nad realizacją wszystkich centralnych wydarzeń jubileuszowych. 

100-lecie Odrodzonej Adwokatury Polskiej samorząd adwokacki świętował od stycznia 
2018 roku pod hasłem: „Adwokat blisko społeczeństwa”. Zarówno wydarzenia centralne, 
jak i lokalne skierowane były przede wszystkim do obywateli. Odbyły się pikniki, wystawy, 
konferencje naukowe. 

W ramach centralnych obchodów jubileuszu przeprowadzono następujące akcje:
−� konkurs na logo 100-lecia Adwokatury Polskiej;
−� �konkurs dla uczniów klas 7 szkoły podstawowej oraz dla uczniów gimnazjum i szkół 

średnich na esej nt. „Rola adwokatów w życiu społecznym”;
−� kampanię informacyjną „Adwokat Twoim Doradcą”;
−� �wystawę w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pt.: „Adwokaci w służbie Ojczyźnie”;
−� �wystawę plenerową na ulicach polskich miast „Adwokaci Polscy Ojczyźnie” (organizacja 

i koordynacja – p. Łukasz Tkacz, dyrektor biura NRA);
−� okolicznościowe rysunki Henryka Sawki; 
−� jubileuszowe kartki pocztowe wydane przez Pocztę Polską;C
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−� uruchomienie strony internetowej wirtualnego Muzeum Adwokatury;
−� �nawiązanie współpracy z Objazdowym Festiwalem Watch Docs, podczas którego adwo-

kaci rozmawiali o roli adwokata i o prawach człowieka w kontekście prezentowanych 
filmów dokumentalnych;

−� �z okazji jubileuszu Adwokatura była partnerem festiwalu EnergaCamerimage w Byd-
goszczy;

−� �konferencję naukową na Uniwersytecie Warszawskim pt.: „Dlaczego warto być adwoka-
tem”;

−� �debatę pt. „Adwokaci w strajkach sierpniowych oraz ich wkład w powstanie NSZZ So-
lidarność” w Bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku;

−� �odsłonięcie tablicy poświęconej adwokatom – obrońcom politycznym na murze przy 
Pomniku Poległych Stoczniowców w Gdańsku;

−� �nawiązanie współpracy z „Gazetą Wyborczą”, w której raz na kwartał ukazywała się 
wkładka pod nazwą „Zajrzyj do Adwokata” z artykułami na tematy prawnicze;

−� �galę jubileuszową na Zamku Królewskim w Warszawie, która odbyła się 23 listopada 
2018 roku; 

−� �w przeddzień uroczystości na stadionie PGE Narodowy wyświetlony został napis: 
„100-lecie Adwokatury”;

−� Senat RP przyjął uchwałę z okazji 100-lecia Adwokatury Polskiej;
−� �na stronie adwokatura.pl oraz na Facebooku przez cały rok ukazywało się kalendarium 

historyczne oraz przypominane były sylwetki zasłużonych adwokatów.

•  Zmiany legislacyjne w wymiarze sprawiedliwości
Biuro prasowe informowało o wszelkich reakcjach Naczelnej Rady Adwokackiej związa-

nych z tzw. reformą wymiaru sprawiedliwości (m.in. ustawa o zmianie ustawy o Krajowej 
Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawa o Sądzie Najwyższym). Biuro 
prasowe inicjowało wywiady i publikacje oraz organizowało briefingi prasowe. 

•  Kongres Prawników Polskich
Biuro prasowe NRA wspólnie z zespołami medialnymi KRRP i SSP „Iustitia” zorgani-

zowało Kongres Prawników Polskich. W ramach przygotowania medialnego do Kongresu 
zorganizowane zostały wywiady, briefingi prasowe oraz przygotowano komunikaty prasowe. 
Pierwszy Kongres odbył się w Katowicach 20 maja 2017 roku i został w głównej mierze 
przygotowany przez biuro prasowe NRA. Wzięło w nim udział 1500 adwokatów, radców 
prawnych i sędziów. Kongres spotkał się z wielkim zainteresowaniem mediów, do udziału 
akredytowało się 75 dziennikarzy. Telewizje TVN24, Polsat News i TVP Info miały kilka wejść 
„na żywo”, podczas których przeprowadzano wywiady m.in. z przedstawicielami Adwokatury, 
w tym z Prezesem NRA adw. Jackiem Trelą. Po tym wydarzeniu ukazało się w 367 relacji 
prasowych. Drugi Kongres odbył się 1 czerwca 2019 roku w Poznaniu. Uczestniczyło w nim 
ponad 800 prawników. Na drugi Kongres akredytowało się 40 dziennikarzy. Ukazało się ponad 
50 relacji prasowych.

•  Tajemnica zawodowa
We wrześniu 2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwości planowało dokonać zmian w Ko-

deksie postępowania karnego zmierzających do osłabienia ochrony tajemnicy zawodowej C
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(m.in. adwokackiej, dziennikarskiej, lekarskiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego). Pro-
jekt upoważniał prokuratora do uchylenia tajemnicy zawodowej. Biuro prasowe zorganizowało 
wywiady prasowe oraz nagłośniło działania samorządu adwokackiego sprzeciwiające się temu 
projektowi. Dnia 4 października 2018 roku na konferencji prasowej prezesów Naczelnej Rady 
Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Press Club 
Polska przedstawiono wspólne stanowisko w tej sprawie. Ostatecznie ministerstwo wycofało 
się z projektu.

•  Aplikacje uniwersyteckie
Pod koniec 2017 roku Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło z inicjatywą, aby wprowa-

dzić aplikację uniwersytecką jako alternatywną drogę do zawodów prawniczych. Adw. Jacek 
Trela (Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej) oraz r.pr. Maciej Bobrowicz (Prezes Krajowej 
Rady Radców Prawnych) opublikowali w dzienniku „Rzeczpospolita” list otwarty, w którym 
przedstawili argumenty na zachowaniem obecnej formy dojścia do zawodu adwokata i radcy 
prawnego. Biuro prasowe zaaranżowało publikacje i wywiady prasowe na ten temat. Mini-
sterstwo wycofało się z projektu.

•  Złote Wagi
Naczelna Rada Adwokacka od 2005 roku przyznaje nagrody – Złote Wagi – wybitnym 

dziennikarzom, propagującym praworządność, dbającym o rozwój kultury prawnej w społe-
czeństwie oraz popularyzującym wartości, które przyświecają samorządowi adwokackiemu. 
Biuro prasowe organizuje uroczystość wręczenia nagrody oraz przygotowuje laudacje dla 
laureatów. W tej kadencji nagrody otrzymali:
–  w 2017 r. – red. Łukasz Starzewski, ówczesny dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej, 

obecnie pracownik biura prasowego Rzecznika Praw Obywatelskich;
–  w 2018 r. – red. Tomasz Pietryga, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” oraz 

wieloletni szef działu prawnego tego dziennika; 
– w 2019 r. – red. Tomasz Skory, dziennikarz RMF FM;
– w 2020 r. – z uwagi na epidemię COVID-19 nie wręczono nagrody. 

•  Pozostała aktywność biura prasowego
Biuro prasowe NRA angażuje się w organizację bądź współorganizację wydarzeń środowi-

skowych takich, jak: Bieg Powstania Warszawskiego, Przegląd Kina Prawniczego, spotkania 
noworoczne NRA i in. Wspiera również w pracy biurowej Komisję Wizerunku Zewnętrznego 
i Ochrony Prawnej przy NRA. 

Joanna Sędek
szefowa Biura Prasowego NRA
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14. SPRAWOZDANIA  
KOMISJI PROBLEMOWYCH NRA

14.1. SPRAWOZDANIE KADENCYJNE KOMISJI  
DS. ARBITRAŻU1

Uchwałą nr 5/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. Prezydium NRA powołało Komisję ds. Arbitra-
żu, a adw. Macieja Łaszczuka na jej Przewodniczącego. Uchwałą nr 13/2017 z dnia 3 stycznia 
2017 r. Prezydium NRA powołało skład Komisji ds. Arbitrażu2.

Komisja kontynuowała realizację celów zakreślonych przez Komisję ds. Arbitrażu, która 
działała w poprzedniej kadencji i została powołana Uchwałą Prezydium NRA z dnia 3 marca 
2015 r., tj.: 
−� �opracowanie i prezentowanie stanowiska Adwokatury w sprawie arbitrażu jako metody 

rozwiązywania sporów;
−� koordynowanie działań Adwokatury w zakresie arbitrażu;
−� upowszechnianie wiedzy o arbitrażu w środowisku adwokackim;
−� podejmowanie działań mających na celu rozwój arbitrażu;
−� wspieranie działań na rzecz rozwoju arbitrażu w Polsce i udziału w nich adwokatów;
−� integracja środowiska arbitrażowego.

W 2017 roku Komisja skupiła się w pierwszej kolejności na przygotowaniu raportu o do-
wodzie z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym. Pracami nad tym projektem kierował 
adw. dr Rafał Morek. Prace zostały zakończone w pierwszym kwartale 2017 roku, a 23 maja 
2017 roku odbyła się konferencja „Dowód z opinii biegłego w sądowym postępowaniu cy-
wilnym i w arbitrażu” zorganizowana przez Komisję we współpracy z Sądem Arbitrażowym 
przy KIG w Warszawie i Wydziałem Prawa i Administracji UW. Konferencja zwieńczyła 
prace Komisji ds. Arbitrażu, zakończone wydanym w 2016 roku raportem pt. „Dowód z opinii 
biegłego w postępowaniu arbitrażowym”, który ukazał się jako dodatek specjalny do „Palestry” 
nr 11/2016. 

W latach 2017–2020 Komisja skoncentrowała się na pracy nad kolejnym raportem, poświę-
conym zagadnieniom etyki pełnomocnika w postępowaniu arbitrażowym oraz podjęła prace 
nad programem rozwoju sądownictwa polubownego przy samorządzie adwokackim. Prace 
nad tym raportem nie zostały jeszcze zakończone. 

Członkowie Komisji w okresie sprawozdawczym aktywnie uczestniczyli w różnych zdarze-
niach dotyczących arbitrażu i wykonywali bieżące czynności związane z arbitrażem, poprzez 

1  Stan na 31 października 2020 roku.
2  Pełny skład Komisji został podany w Dziale I niniejszego sprawozdania.C
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udział w konferencjach zarówno krajowych, jak i zagranicznych oraz wykładach, w tym dla 
adwokatów i aplikantów adwokackich. 

adw. Maciej Łaszczuk
Przewodniczący Komisji ds. Arbitrażu 

14.2. SPRAWOZDANIE KADENCYJNE  
KOMISJI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO1

Uchwałą nr 5/2016 Prezydium NRA z dnia 6 grudnia 2016 roku Przewodniczącym Komisji 
Doskonalenia Zawodowego w kadencji 2016–2020 został powołany adw. Pawel Gieras. Skład 
Komisji2 został tak ukształtowany, aby uczestniczyli w niej Koleżanki i Koledzy adwokaci, 
którzy posiadali już doświadczenie w zakresie organizowania doskonalenia zawodowego czy 
to na szczeblu centralnym, czy izbowym oraz aby była reprezentatywna z uwagi na udział 
adwokatów z wielu Izb oraz przedstawicieli różnych „nurtów” doskonalenia zawodowego.

W trakcie kadencji Komisja odbyła cztery posiedzenia: 22 lutego 2017 r. w Krakowie, 
26 kwietnia 2017 r. w Warszawie, 6–7 grudnia 2018 r. w Zakopanem oraz 21 stycznia 2020 r. 
w Warszawie. Niezależnie od posiedzeń członkowie Komisji pozostawali w stałym kontakcie, 
współpracując i konsultując bieżącą działalność KDZ.

Działalność Komisji wytyczały uchwały XII Krajowego Zjazdu Adwokatury, w szczególno-
ści uchwała nr 20 KZA z dnia 26 listopada 2016 roku oraz przyjęta „Strategia Adwokatury”, 
które to dokumenty, po pierwsze, plasują doskonalenie zawodowe jako priorytet aktywności 
samorządu oraz po drugie, postulują rozwój doskonalenia zawodowego poprzez różnorakie 
formy, w tym przez rozwój sekcji praktyków prawa oraz doskonalenia w formule e-learningu. 
Oczekiwaniem środowiska adwokackiego było również, aby w ramach doskonalenia zawodo-
wego adwokatów więcej miejsca poświęcić tzw. specjalnościom miękkim, przydatnym w or-
ganizowaniu i prowadzeniu kancelarii. Stąd plany pracy Komisji uwzględniały te postulaty, 
niezależnie od podejmowanych przedsięwzięć w zakresie „tradycyjnych” form doskonalenia, 
jak wykłady, konferencje czy kongresy, również o charakterze międzynarodowym.

Komisja Doskonalenia Zawodowego podjęła się też opracowania nowelizacji regulaminu 
doskonalenia zawodowego, który ostatecznie uchwalony został przez NRA w dniu 18 stycznia 
2020 r. Komisja, stojąc na stanowisku, iż regulamin w dotychczasowej formie nie wymaga 
głębokiej nowelizacji zaproponowała zmianę w zakresie włączenia jako jednej z form do-
skonalenia zawodowego działalności sekcji praktyków prawa. Ponieważ sekcje te w wielu 
Izbach dynamicznie się rozwijały i stanowią istotny, i oczekiwany przez środowisko element 
doskonalenia zawodowego, nowelizacja w takim zakresie była pożądana i w pełni uzasadniona. 
Kolejna zmiana dotyczyła zwolnienia z obowiązku doskonalenia zawodowego po egzaminie. 
Adwokat rozpoczynający wykonywanie zawodu jest zwolniony z obowiązku szkoleniowego 
w roku, w którym uzyskał pozytywny wynik z egzaminu zawodowego. Doprecyzowano rów-
nież kwestie udziału adwokatów w panelach dyskusyjnych.

W lipcu 2020 roku była procedowana kolejna nowelizacja regulaminu doskonalenia zawo-
dowego poprzez włączenie kolejnej formy szkolenia, a mianowicie „doskonalenia opartego na 
weryfikowalnej lekturze tekstu”. Propozycja nowelizacji pochodziła od Prezydium NRA. KDZ 

1  Stan na 31 października 2020 roku.
2  Pełny skład Komisji został podany w Dziale I niniejszego sprawozdania.C
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na początkowym etapie procedury nowelizacji wydała stanowisko podające w wątpliwość 
przyjęcie takiego niedookreślonego rozwiązania, które może spowodować problemy interpre-
tacyjne przy rozliczaniu przez dziekanów obowiązku doskonalenia zawodowego. Po uzyskaniu 
od Redaktora Naczelnego „Palestry” dodatkowych informacji nt. funkcjonalności programu 
i jego możliwości technicznych, KDZ wyraziła pozytywną opinię co do proponowanej zmiany 
regulaminu z zastrzeżeniem, aby teksty umożliwiające wypełnienie obowiązku doskonalenia 
zawodowego przez adwokatów zweryfikowane zostały pod kątem nie tylko poziomu meryto-
rycznego, ale przede wszystkim przydatności dla praktyki wykonywania zawodu adwokata. 
KDZ podkreśliła również, aby w analogiczny sposób mogły być wykorzystane w ramach 
doskonalenia zawodowego teksty zamieszczone w innych niż „Palestra” materiałach wyda-
wanych przez samorząd adwokacki, np. w materiałach pokonferencyjnych czy publikacjach 
w pismach wydawanych przez niektóre Izby, jak np. „Palestra Świętokrzyska”.

KDZ konsekwentnie stoi na stanowisku, aby wszelkie rozstrzygnięcia odnośnie do zmian 
regulaminu doskonalenia zawodowego poprzedzone zostały merytoryczną analizą, konsulta-
cjami środowiskowymi oraz aby ostateczną decyzję w tym jakże ważnym aspekcie działania 
samorządu podejmował Krajowy Zjazd Adwokatury.

Poniżej przedstawione zostaną wybrane, najważniejsze aspekty działalności KDZ w ka-
dencji 2016–2020.

Rozwój doskonalenia zawodowego prowadzonego w formule e-learningu
W tym zakresie aktywność Komisji sprowadzała się w pierwszej kolejności do współpracy 

z Izbami Adwokackimi we Wrocławiu i Krakowie, twórcami programu IDEA (Internetowe 
Doskonalenie Adwokatury). Na mocy trójstronnego porozumienia z grudnia 2018 r. NRA 
uzyskała prawa autorskie do wykładów i szkoleń zamieszczanych na tym portalu, co otworzyło 
możliwość ich szerszego dofinansowania z budżetu Komisji oraz udostępnienia ich bezpłatnie 
dla wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich.

W ramach współpracy KDZ z programem IDEA w kadencji 2016–2020 powstawały szko-
lenia z zakresu głównie tzw. specjalności miękkich, ale również z tych dyscyplin prawnych, 
które nie znajdują się czy to w programie aplikacji, czy też nie są tak powszechne w pro-
gramach doskonalenia zawodowego prowadzonego w Izbach. W ramach programu IDEA 
powstały również szkolenia reagujące na zmiany czy istotne nowelizacje przepisów dot. KPC, 
KPK, RODO, „prania brudnych pieniędzy” czy egzekucji. Na platformie IDEA dostępny jest 
ponadto trzystopniowy kurs prawniczego języka angielskiego. Wszelkie informacje o tema-
tyce szkoleń i możliwości korzystania przez adwokatów są powszechnie dostępne na portalu 
www.idea-adw.org. W związku ze stanem epidemii COVID-19 i znacznym ograniczeniem 
możliwości dostępu do szkoleń, Izby Adwokackie we Wrocławiu i Krakowie, w porozumieniu 
z KDZ, począwszy od marca 2020 r. udostępniły wszystkie szkolenia w wersji bezpłatnej dla 
wszystkich adwokatów i aplikantów. Koszty w tym zakresie poniosły Izby we Wrocławiu 
i Krakowie, którym KDZ wyraża podziękowanie za ten gest. 

W ramach rozwijania doskonalenia zawodowego w formie e-learningu KDZ w obecnej 
kadencji zaproponowała również formułę transmisji wykładów i szkoleń „na żywo”. Wykłady 
w taki sposób były transmitowane przy użyciu specjalnie do tego celu przygotowanego okna 
streamingowego znajdującego się na platformie IDEA. Doskonalenie w takiej formie dotyczyło 
między innymi następujących szkoleń:
−� �22 lutego 2017 r. szkolenie pt. „Ochrona danych osobowych w kancelariach adwokac-

kich” przeprowadził adw. dr Paweł Litwiński,C
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−� �2 czerwca 2017 r. w Krakowie odbył się I Kongres Prawa Rodzinnego pod wiodącym 
tytułem „Dziecko w prawie rodzinnym”. Podczas Kongresu w pierwszej jego części 
paneliści, wśród których znaleźli się wybitni praktycy, m.in. sędziowie, kuratorzy, psy-
chologowie, mediatorzy i adwokaci, przedstawiali swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie 
do poszczególnych działów tematycznych Kongresu, zaś w części drugiej odpowiadali 
na pytania uczestników Kongresu, poszerzając wartość praktyczną szkolenia.

W podobnej formule zorganizowana została konferencja pt. „RODO w praktyce kancelarii 
adwokackiej i dyrektywa policyjna”, która miała miejsce w Krakowie 23 marca 2018 r. 
W trakcie tej konferencji wybitni specjaliści – praktycy w zakresie ochrony danych osobowych 
– dzielili się swoimi uwagami, jak również odpowiadali na pytania uczestników konferencji.

W dniach 17–18 października 2019 r. w Krakowie odbył się II Kongres Prawa Rodzinnego 
pod wiodącym tytułem „Porwanie a wydanie – praktyczne aspekty konwencji haskiej 
w sprawie uprowadzenia dzieci”. Kongres miał charakter międzynarodowy. Jego panelistami 
byli, z jednej strony, sędziowie i z drugiej, adwokaci na co dzień zajmujący się problematyką 
stosowania konwencji haskiej, z Polski, Włoch, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, 
Bułgarii i Ukrainy. Uczestnikami Kongresu byli adwokaci z całej Polski, jak również przed-
stawiciele polskich placówek dyplomatycznych w krajach, których najczęściej spotykane są 
problemy z uprowadzeniami dzieci.

Międzynarodowy charakter posiadała również konferencja współorganizowana przez Ko-
misję Doskonalenia Zawodowego pt. „Czy tajemnica adwokacka jeszcze istnieje”, która 
odbyła się w Krakowie 6 października 2017 r. Praktyką w tym zakresie podzielili się adwokaci 
między innymi z Niemiec, Hiszpanii, Francji, Rumunii, Libanu, Rosji Czech i Turcji. Pierwszy 
panel dotyczył aspektu międzynarodowego, drugi dostępu do informacji niejawnych, trzeci zaś 
tajemnicy adwokackiej w różnych praktycznych aspektach. Konferencja, której poziom mery-
toryczny był na najwyższym poziomie, w sposób istotny wzbogaciła wiedzę i doświadczenie 
adwokatów, w tym jakże istotnym dla praktyki adwokackiej aspekcie, jakim jest tajemnica 
zawodowa.

W 2020 roku, w związku z ograniczeniami wynikającymi ze stanu pandemii Sars-Cov-19, 
doskonalenie zawodowe adwokatów odbywało się w głównej mierze w formule e-learningu 
poprzez platformę IDEA. Wykorzystując przyznane środki finansowe, w drugim półroczu 2020 
roku nagrane zostały i udostępnione w IDEI dwa kolejne szkolenia odnoszące się do kwestii 
arbitrażu oraz komunikacji społecznej.

Doskonalenie poprzez tzw. sekcje praktyków prawa
Komisja, jak i Koordynator (pełniący jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Komi-

sji Doskonalenia Zawodowego) podejmowali działania na rzecz wykonania uchwały nr 25 
Krajowego Zjazdu Adwokatury. W szczególności działania KDZ miały na celu rozwój sekcji 
praktyków prawa i propagowanie tej formy doskonalenia we wszystkich Izbach Adwokac-
kich. Sekcje praktyków prawa, szczególnie dynamicznie rozwijające się w Izbie warszawskiej, 
przeprowadziły kilkadziesiąt szkoleń i warsztatów z różnych dziedzin prawa, wzbogacając 
w sposób istotny ofertę szkoleniową samorządu adwokackiego. W samym tylko 2019 r. były 
to następujące przedsięwzięcia, współfinansowane z budżetu Komisji:
−� �27 września 2019 r. odbyła się zorganizowana przez sekcje praktyków prawa jedna z naj-

większych konferencji, która zgromadziła przeszło 400 uczestników. Konferencja odbyła 
się w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Była ona dedykowana szczególnie 
małym i średnim przedsiębiorcom, a także praktykom prawa. Partnerami wydarzenia byli: C
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Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Naczelna Rada Adwokacka, Rzecznik 
Małych i Średnich Przedsiębiorców.

−� �13 grudnia 2019 r. odbyła się konferencja pt. „Adwokat w prawie medycznym” zorga-
nizowana przez Sekcję Prawa Medycznego i Farmaceutycznego. Patronat honorowy nad 
konferencją objęła Okręgowa Rada Adwokacka oraz PEOPIL (Pan European Organisa-
tion of Personal Injury Lawyers).

−� �17 grudnia 2019 r. Sekcja Prawa Odszkodowawczego zainicjowała powstanie spotu 
o bezpieczeństwie z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. Spot przedstawia zamianę 
ról uczestników ruchu drogowego, gdzie kierujący staje się pieszym. Każdy uczestnik 
ruchu drogowego potrzebuje wzajemnego zrozumienia i poszanowania. Spot o bezpie-
czeństwie ma uświadomić, jak niewiele kosztuje ustąpienie pierwszeństwa pieszemu 
– 11 sekund w korelacji z konsekwencją nieustąpienia tego pierwszeństwa – do 8 lat 
pozbawienia wolności.

−� �2 grudnia 2019 r. obyło się IX Otwarte Posiedzenie Naukowe Katedry Prawa Handlowe-
go, którego partnerem jest Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego ORA Warszawa. 
Prelekcję wygłosił prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński nt. kontrowersji wokół wykreślenia 
spółki z rejestru.

Należy podkreślić, iż w szkoleniach sekcji biorą udział adwokaci z wszystkich Izb, co 
jeszcze uległo proporcjonalnemu zwiększeniu w czasie epidemii COVID-19 z uwagi na umoż-
liwienie szerszego dostępu poprzez formułę online (szkolenia organizowane są na platformie 
ZOOM). A zatem, nawet jeśli sekcje praktyków formalnie nie są powołane we wszystkich 
Izbach, to adwokaci z tych Izb korzystają z formuły stacjonarnej lub online dość powszech-
nie. Uzasadnia to szersze współfinansowanie wydatków sekcji z budżetu NRA z uwagi na 
popularność i jakość tych szkoleń, tak aby były one ogólnodostępne dla całej Adwokatury. 
Przykładem mogą być cykle szkoleń z zakresu prawa odszkodowawczego, upadłościowego 
lub restrukturyzacyjnego obejmujące serię 9 spotkań. W przyszłości koniecznym wydaje się 
stworzenie ogólnopolskiej platformy, na której wszystkiej wydarzenia sekcji (nagrywane) i nie 
tylko sekcji będą udostępnianie.

Współorganizowanie z Izbami szkoleń z zakresu marketingu usług prawnych – we współ-
pracy z prof. Ryszardem Sowińskim

W 2017 r. w tych Izbach, które wyraziły chęć wzięcia udziału w programie KDZ zapropo-
nowała i współfinansowała szkolenia dot. następujących tematów:
1. Marketing usług adwokackich. Nowe czasy, nowe wyzwania.
2. �Dochodowa kancelaria adwokacka. Skuteczne zarządzanie finansami kancelarii adwo-

kackiej.
3. Strategia rozwoju jako narzędzie zarządzania kancelarią adwokacką.
4. �Zastosowanie narzędzi psychologii biznesu w zarządzaniu i marketingu kancelarii adwo-

kackiej.
5. �Zadowolony klient kancelarii adwokackiej. Metody budowania doświadczeń klienta, 

które podnoszą lojalność, liczbę zleceń i poleceń.
6. Filary sukcesu kancelarii adwokackiej w konkurencyjnym otoczeniu.

Szkolenia, ich tematyka i sposób prowadzenia przez prof. Ryszarda Sowińskiego spotkały 
się z wysoką oceną środowiska, co potwierdza, iż ten kierunek doskonalenia zawodowego 
powinien być w przyszłości kontynuowany. Niezależnie od szkoleń z zakresu marketingu usług 
prawnych, tematyka szkoleń z zakresu specjalności „miękkich” dotyczyła między innymi pre-C
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zentacji osobistej, komunikacji, narzędzi coachingowych czy konstrukcji pism procesowych 
– i jest prezentowana i dostępna cały czas na portalu IDEA.

Opracowanie i wydanie materiałów szkoleniowych dla adwokatów z wybranych dziedzin 
prawa oraz prowadzenia kancelarii adwokackiej

W ramach szkolenia dot. nowelizacji RODO Komisja we współpracy z ekspertem z tego 
zakresu adw. dr. Pawłem Litwińskim przygotowała w formie tradycyjnej oraz elektronicznej 
broszurę dot. tej tematyki wraz z gotowymi formularzami, jakie powinny znajdować się w każ-
dej kancelarii adwokackiej. Takie opracowanie i formularze są dostępne dla każdego adwokata, 
ułatwiając prowadzenie kancelarii.

Komisja rozpoczęła również prace nad opracowaniem „Poradnika” dla młodych adwokatów 
rozpoczynających praktykę zawodową, obejmującego podstawowe informacje dot. rozpoczę-
cia działalności, możliwości jej dofinansowania poprzez fundusze celowe, niezbędnych aspek-
tów prawa podatkowego, ochrony danych osobowych, tajemnicy adwokackiej, prowadzenia 
księgowości itp. Z uwagi na zmieniające się przepisy, obszerność tematu, a przede wszystkim 
cały czas ograniczany budżet Komisji prace nad takim poradnikiem nie zostały zakończone. 
Prace powinny jednak być kontynuowane w następnej kadencji.

Kończąc, pragnę podziękować członkom Komisji Doskonalenia Zawodowego za zaanga-
żowanie i wkład pracy włożony w tworzenie i organizację tak ważnego zadania ustawowego 
samorządu adwokackiego, jakim jest doskonalenie zawodowe adwokatów. Należy podkreślić, 
iż wszyscy członkowie Komisji pracowali społecznie, nie pobierając przez okres całej kadencji 
diet samorządowych.

Pragnę wyrazić też podziękowanie za współpracę członkom Prezydium NRA, w szczególno-
ści Panu Prezesowi adw. Jackowi Treli, jak również Panu Skarbnikowi adw. Henrykowi Stabli. 
Współpraca z Prezydium, początkowo znakomita, w późniejszym okresie czasu stawała się 
trudniejsza, a to wobec odmiennej wizji rozwoju doskonalenia zawodowego w formule e-lear-
ningu. Należy mieć jednakże nadzieję, iż w przyszłej kadencji wszelkie przeszkody zostaną po-
konane i doskonalenie zawodowe, zgodnie z wolą środowiska wyrażonego w ankiecie będącej 
podstawą opracowania realizowanej „Strategii Adwokatury”, stanowić będzie priorytetowy 
aspekt działań samorządu adwokackiego.

adw. Paweł Gieras
Przewodniczący 

Komisji Doskonalenia Zawodowego

14.3. SPRAWOZDANIE KADENCYJNE KOMISJI EDUKACJI 
PRAWNEJ1

Komisja Edukacji Prawnej w obecnej kadencji ukonstytuowała się początkowo pod prze-
wodnictwem adw. Andrzeja Grabińskiego. Uchwałą nr 74/2018 Prezydium Naczelnej Rady 
Adwokackiej z dnia 24 kwietnia 2018 roku powierzono obowiązki p.o. Przewodniczącego 
adw. Marcinowi Derlaczowi. Następnie Prezydium NRA podjęło uchwałę nr 113/2019 z dnia 

1  Stan na 30 czerwca 2020 roku.C
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5 marca 2019 roku, na podstawie której adw. Marcin Derlacz został Przewodniczącym Komisji 
Edukacji Prawnej1. 

Komisja przyjęła założenie, że większość przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych jest 
w wymiarze wewnątrzizbowym, a co za tym idzie działania Komisji powinny być skoncentro-
wane w głównej mierze na działaniu wspierającym, szkoleniach tych adwokatów i aplikantów 
adwokackich, którzy są zaangażowani w akcje edukacyjne, zainteresowaniu tą niezwykle ważną 
działalnością publiczną adwokatury tych Izb, które dotychczas działalności w zakresie edukacji 
prawnej nie prowadziły, prowadzeniu szkoleń interdyscyplinarnych służących promocji eduka-
cji prawnej, a ponadto stworzeniu swego rodzaju kompendium wiedzy na temat prowadzonych 
przedsięwzięć edukacyjnych do wykorzystania przez poszczególne Izby Adwokackie.

Wynikiem powyższych działań były następujące przedsięwzięcia:

1. �I Konferencja Edukacyjna, 14–15 września 2017 roku w Otwocku, w ramach której 
odbyły się następujące szkolenia i prelekcje:

 a) �adw. Karolina Wilamowska – mediacje w szkole w praktyce, wsparcie dla stowarzy-
szeń rodziców niepełnosprawnych, jak założyć stowarzyszenie p.p.;

 b) �adw. Marcin Derlacz – omówienie programu edukacyjnego Pomorskiej Izby Adwo-
kackiej „Adwokat przydaje się w życiu”;

 c) �adw. Sylwia Gregorczyk-Abram – Tydzień Konstytucyjny: wyzwania organizacyjne, 
założenia programu;

 d) �Maciej Sopyło – wykład wprowadzający: jak uczyć o prawie nie-prawników;
 e) adw. Wojciech Bergier – edukacja prawna w USA: problemy i wyzwania;
 f) �adw. Maria Janik – omówienie programów edukacyjnych Izby Adwokackiej w Łodzi;
 g) Maciej Sopyło, Marcin Grudzień – zajęcia praktyczne, ćwiczenia.

2. �II Konferencja Edukacyjna, 14–15 września 2018 roku w Toruniu, w ramach której 
odbyły się następujące prelekcje i szkolenia: 

 a) �adw. Andrzej Zwara, adw. Agnieszka Zemke-Górecka, adw. Anisa Gnacikowska – 
znaczenie edukacji prawnej;

 b) �adw. Katarzyna Kosiorkiewicz – omówienie programów edukacyjnych Izby Adwo-
kackiej w Krakowie;

 c) �Rafał Szałajko – metodyka zajęć edukacyjnych i posługiwanie się głosem (warsztaty);
 d) �Maciej Sopyło i Marcin Grudzień – metodyka zajęć edukacyjnych i posługiwanie 

się głosem (warsztaty).

3. �Interdyscyplinarna konferencja pt. „Medycyna estetyczna: wyzwania prawne, etycz-
ne i medyczne”, zorganizowana we współpracy z Ośrodkiem Bioetyki Naczelnej 
Rady Lekarskiej i Komisją Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej, pod honorowym pa-
tronatem Centrum Mediacyjnego przy NRA 23 listopada 2018 roku w Warszawie, 
z następującym programem:

 a) �czy potrzebna jest specjalizacja z zakresu medycyny estetycznej: okiem lekarza 
– dr med. Grzegorz Wrona (Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, 
Naczelna Rada Lekarska); okiem prawnika – adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka 
(dziekan Izby Adwokackiej w Białymstoku); okiem filozofa – prof. Paweł Łuków 

1  Pełny skład Komisji został podany w Dziale I niniejszego sprawozdania.C
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(filozof i bioetyk, Kierownik Centrum Bioetyki i Bioprawa w Instytucie Filozofii 
Uniwersytetu Warszawskiego);

 b) �medycyna estetyczna oczami lekarza praktyka – dr Andrzej Ignaciuk (Prezes Polskie-
go Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging oraz Wiceprezes ZG Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego);

 c) �ADR (Alternative Dispute Resolution), czyli metody rozwiązywania sporów z zakre-
su medycyny estetycznej – adw. Marcjanna Dębska (mediator, Centrum Mediacyjne 
przy NRA).

4. �Konferencja naukowa „Odpowiedzialność prawna w procesie inwestycyjnym”, 
6 września 2019 roku w Gdańsku, z następującym programem: 

 a) �adw. Karolina Wilamowska (członek Komisji Edukacji Prawnej) – odpowiedzialność 
karna w procesie inwestycyjnym;

 b) �adw. Andrzej Zwara (b. Prezes NRA, Prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury) – 
odpowiedzialność cywilna w procesie inwestycyjnym;

 c) �Wiesław Bielawski (architekt, b. Wiceprezydent Gdańska) – zgodność zamierzenia 
inwestycyjnego z prawem miejscowym;

 d) �Ryszard Gruda (architekt, b. Wiceprezydent Gdańska) – rola projektanta w procesie 
inwestycyjnym i jego odpowiedzialność;

 e) �Andżelika Cieślińska (Prezes Zarządu Doraco Nieruchomości sp. z o.o.) – rola in-
westora w procesie inwestycyjnym i jego odpowiedzialność.

Powyższe przedsięwzięcie skierowane zostało do adwokatów, aplikantów adwokackich, 
a także środowisk zawodowych zaangażowanych w przebieg procesu inwestycyjnego, w tym 
architektów, urbanistów i studentów tych kierunków. Zamierzeniem organizatorów, poza celem 
czysto naukowym i edukacyjnym, było stworzenie platform współpracy pomiędzy środowi-
skiem prawniczym a przedstawicielami zawodów zaangażowanych w proces inwestycyjny od 
strony projektowo-technicznej.

5. �III Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna, 4–5 października 2019 roku w Bydgosz-
czy, w ramach której odbyły się następujące prelekcje i szkolenia:

 a) adw. dr Łukasz Kodłubański – metodyka prowadzenia akcji edukacyjnych;
 b) �dr Konrad Maj, Zbigniew Jankowski – zasady organizacji spotkań grupowych, warsz-

tatów i szkoleń; podstawowe zasady niewerbalne (gesty, intonacja, wizualizacja) 
i werbalne (jasność, zrozumiałość, struktura przekazu i logika argumentacji); ra-
dzenie sobie z trudnym audytorium (techniki asertywne, riposty, zjednywanie sobie 
oponentów, kontrargumentacja, techniki wpływu społecznego).

Ponadto członkowie Komisji założyli i prowadzą jej profil w mediach społecznościowych: 
https://www.facebook.com/Akcja-Edukacja-159245174770842/. Dodatkowo Komisja na po-
siedzeniu w dniu 10 lipca 2018 roku podjęła decyzję o zwróceniu się do Izb Adwokackich 
z prośbą o udostępnienie w formie elektronicznej sprawozdań z prowadzonych przez nie akcji 
edukacyjnych. Jej wynikiem było wydanie stosownego opracowania w formie wydruku i prze-
kazanie uczestnikom konferencji w Toruniu celem dalszego wykorzystania. Konsekwencją 
przeprowadzonych działań było wydanie pozycji w formie książkowej we współpracy z Ośrod-
kiem Badawczym Adwokatury. Przygotowane wydawnictwo ma służyć pomocą i stanowić 
materiał poglądowy do wykorzystania przez poszczególne Izby Adwokackie (http://www.C
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adwokatura.pl/ogolnoprawne/biblioteka-palestry-podsumowanie-programow-edukacyjnych-
izb-adwokackich/).

Akcje edukacyjne służą podnoszeniu świadomości prawnej społeczeństwa, poprawiając 
jednocześnie wizerunek Adwokatury. Bezpośredni kontakt z adwokatem podczas lekcji prawa 
czy konferencji dla seniorów sprawia, że zmniejsza się dystans pomiędzy adwokatem a społe-
czeństwem. Komisja w ramach powierzonych zadań opiniowała wnioski o objęcie patronatem 
organizowanych przez inne podmioty przedsięwzięcia edukacyjne.

Komisja planowała przeprowadzenie w marcu 2020 roku szkolenia z udziałem młodzieży 
z zakresu mediacji rówieśniczych. Z uwagi na epidemię COVID-19 przedsięwzięcia tego nie 
udało się zorganizować w formie tradycyjnej. Niemniej jednak w dniach 15 oraz 24 czerwca 
2020 roku odbyły się pilotażowe szkolenia w formie zdalnej przeprowadzone przez adw. 
Karolinę Wilamowską, które cieszyły dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak 
i adwokatów. Komisja planuje kontynuowanie tego przedsięwzięcia na terenie wszystkich Izb. 

W kadencji 2016–2020 odbył się szereg posiedzeń Komisji, również zdalnych. Członko-
wie Komisji dyskutowali, wymieniali opinie, które później mogli wdrażać w swoich Izbach. 
Przewodniczący Komisji Edukacji Prawnej w grudniu 2019 roku wziął udział w debacie „Rola 
i znaczenie edukacji prawnej we współczesnym świecie” w ramach I Kongresu Edukacji 
Prawnej, który odbył się w Gdańsku z udziałem m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich dra Ada-
ma Bodnara, europosłanki Magdaleny Adamowicz, Wiceprezesa NRA adw. Jerzego Glanca. 
Wskazany Kongres stanowił platformę dyskusyjną pomiędzy prawnikami i pedagogami w za-
kresie wprowadzania i doskonalenia nauczania elementów prawa w systemie edukacji.

adw. Marcin Derlacz
Przewodniczący

Komisji Edukacji Prawnej

14.4. SPRAWOZDANIE KADENCYJNE KOMISJI ETYKI1

Podstawowe zadanie, na którego realizacji w mijającej kadencji Komisja Etyki koncentro-
wała się w pierwszej kolejności, wynikało z powierzonych jej przez Naczelną Radę Adwokacką 
prac mających służyć wykonaniu uchwały nr 26 Krajowego Zjazdu Adwokatury z 26 listopada 
2016 roku. Uchwałą tą Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązał Naczelną Radę Adwokac-
ką m.in. do dokonania kompleksowej analizy Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności 
Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej), przedstawienia propozycji zmian uwzględniających 
wymagania współczesności oraz oczekiwania środowiska adwokackiego, a także przedstawie-
nia propozycji zmian zasad etyki adwokackiej, w tym w razie potrzeby opracowania projektu 
nowego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej). 

Przystępując do prac nad oczekiwanymi w środowisku adwokackim zmianami w Zbiorze 
Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, Komisja Etyki przyjęła następujące założenia.

Po pierwsze – wstępna analiza wskazywała, że przygotowywana zmiana nie powinna mieć 
charakteru nowelizującego, lecz raczej kodyfikujący. Ostatecznie jednak uznano, że wystar-
czająca byłaby nowelizacja obowiązującego obecnie Zbioru, a w rezultacie w taki właśnie 
sposób przygotowano projekt jego modyfikacji. 

Po drugie – Komisja starała się ustalić, które z norm regulowanych w Zbiorze to normy 
o podłożu etycznym i/lub deontologicznym, które zaś mają charakter techniczno-organizacyjny 

1  Stan na 30 czerwca 2020 roku.C
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lub – mówiąc inaczej – czysto prakseologiczny. W rezultacie udało się „oczyścić” przygo-
towywany projekt Zbioru z tego rodzaju regulacji, które nie powinny się w nim znajdować, 
gdyż właściwszym miejscem – ze względu na ich charakter – powinien być przede wszystkim 
Regulamin wykonywania zawodu adwokata. Przyjęto również, że najogólniej ujęte kryteria, 
które mogłyby stanowić podstawę wyznaczania tego rodzaju granicy to aksjologia – w przy-
padku Zbioru oraz prakseologia – w przypadku Regulaminu.

Po trzecie – Komisja uznała, że zmian w Zbiorze (dotyczących m.in. jego struktury) nie 
należy dokonywać w sposób punktowy, lecz całościowy, stąd też pojawiła się pilna potrzeba 
kompleksowego przemyślenia Zbioru, a w szczególności – co powinno znaleźć wyraz w regu-
lacji jego zasad ogólnych – usystematyzowania oraz uporządkowania podstawowych wartości 
(składających się na preferowany aksjologiczny model) związanych z wykonywaniem zawodu 
adwokata oraz norm, które służyć miałyby ich ochronie. 

Po czwarte – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska adwokackiego, a jedno-
cześnie podejmując próbę swoistego przetestowania przyjętych założeń, Komisja uznała, że 
wskazane jest skoncentrowanie się na trzech najbardziej podstawowych zagadnieniach o cha-
rakterze szczegółowym, które nieustannie pojawiają się także w kierowanych do Komisji Etyki 
pytaniach, a mianowicie: zagadnieniu reklamy, możliwości łączenia zajęć z wykonywaniem 
zawodu adwokata oraz tajemnicy adwokackiej. 

Po piąte – Komisja dostrzegła potrzebę podjęcia debaty na dwóch różnych płaszczyznach, 
z których pierwsza to etyka obowiązku, natomiast druga – ujmowana nieco bardziej „mięk-
ko” – to etyka powinności. Rzecz bowiem w tym, że skłonni jesteśmy konstruować kodeks 
etyczny przede wszystkim poprzez system zakazów i nakazów, a więc wskazywanie tego, 
czego adwokatowi nie wolno. Być może warto byłoby spojrzeć na etykę zawodową poprzez 
pozytywnie kształtowany etyczny wzorzec adwokata (będący w pewnym sensie wzorcem 
wyidealizowanym), opierający się na normach oraz dyrektywach określających, jak adwokat 
zachować się powinien. Wydaje się bowiem, że istnieje pewna subtelna różnica pomiędzy tym, 
czego adwokatowi uczynić nie wolno, a tym, co wzorowy adwokat, nawet jeśli nie musi, to 
jednak uczynić powinien. Jest oczywiste, że nie każde odstępstwo od tak rozumianego wzorca 
musiałoby oznaczać popełnienie przewinienia dyscyplinarnego.

W oparciu o przedstawione wyżej założenia Komisja przygotowała projekt nowelizacji 
Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, poddając go w pierwszej kolejności 
pod dyskusję na szeregu posiedzeń Naczelnej Rady Adwokackiej. Proponowane ujęcie Zbio-
ru stało się również przedmiotem szerszej debaty w całym środowisku adwokackim. Warto 
podkreślić, że Komisja Etyki wystąpiła w roli merytorycznego współorganizatora konferencji 
„Ponadczasowość zasad etyki zawodu adwokata a granice ich ewentualnej modyfikacji”, jaka 
z inicjatywy Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi oraz przy współdziałaniu Okręgowych 
Rad z Krakowa, Radomia, Siedlec i Wrocławia odbyła się w dniu 12 grudnia 2019 roku na 
Uniwersytecie Łódzkim. Jej pokłosiem okazały się spostrzeżenia i wnioski uwzględnione 
przy redagowaniu takiej wersji projektu, jaka – także przy wykorzystaniu napływających od 
adwokatów uwag i sugestii – stanowi podstawę wypracowania jego ostatecznego kształtu. 

Analizując zmiany zaproponowane w przygotowanym przez Komisję projekcie, przede 
wszystkim należy zauważyć, że dotyczą one: 
−� struktury Zbioru; 
−� �wspomnianego wyżej wyeliminowania ze Zbioru tego rodzaju norm, które nie dotyczą 

etyki lub deontologii zawodu adwokata; 
−� istotnego przeredagowania rozdziału pierwszego zawierającego zasady ogólne; C
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−� �modyfikacji w kilku podstawowych obszarach, obejmujących w szczególności kwestie 
związane z kształtowaniem wizerunku adwokata w przestrzeni publicznej (wiązanym 
z pojęciem reklamy) oraz łączeniem z zawodem adwokata innych zajęć; 

−� �istotnych modyfikacji lub uzupełnień obejmujących przepisy umieszczone w różnych 
częściach Zbioru; 

−� �kwestii redakcyjnych poprawiających niezręczności lub niejasności wynikające przepi-
sów obecnie obowiązujących. 

Szczególne znaczenie Komisja Etyki przypisała rozdziałowi pierwszemu Zbioru Zasad Etyki 
Adwokackiej i Godności Zawodu. Projektując ten rozdział – mający niewątpliwie znaczenie 
kluczowe z perspektywy całego Zbioru – kierowano się tym, aby pojawiły się w nim normy 
chroniące najbardziej podstawowe dla Adwokatury wartości. Przystępując do modyfikacji lub 
uzupełnień obejmujących przepisy o podstawowym dla etyki adwokackiej znaczeniu, choć 
umieszczone w różnych częściach Zbioru, Komisja uznała, że szczególnego wyeksponowa-
nia wymagają wartości stanowiące fundament zawodu adwokata będące źródłem regulacji, 
jakie pojawiają się w kolejnych rozdziałach. Stąd też w pierwszej kolejności zmieniono § 1 
Zbioru, który w wersji obecnie obowiązującej rozpoczyna się od budzącej rozmaite wątpli-
wości deklaracji, że zasady etyki adwokackiej wynikają̨ z norm etycznych przystosowanych 
do zawodu adwokata. Tymczasem – zdaniem Komisji – w przepisie tym wskazać należy, 
że Zbiór zawiera normy etyczne wyznaczające obowiązujący standard świadczenia pomocy 
prawnej (chciałoby się powiedzieć, że dla niektórych adwokatów będzie to standard minimum), 
które te normy miałyby, po pierwsze, stanowić gwarancję poszanowania wartości wiążących 
się z wykonywaniem zawodu adwokata oraz po drugie – zapewniać właściwą ochronę praw 
i wolności obywatelskich.

Debatując nad pakietem tego rodzaju wartości podstawowych, Komisja dostrzegała wśród 
nich przede wszystkim takie, jak: niezależność adwokata, zaufanie pozwalające na budowanie 
właściwej relacji z klientem oraz wiążącą się z nim ochronę tajemnicy adwokackiej, interes 
klienta, profesjonalizm, wizerunek adwokatury w przestrzeni publicznej, a tym samym – umie-
jętne oraz etyczne kształtowanie tego wizerunku przez samych adwokatów będące efektem 
właściwego przekazywania informacji o prowadzonej działalności. Wśród wprowadzonych 
przez Komisję (nowych) regulacji korespondujących z wymienionymi wartościami można by 
wskazać przepis definiujący zaufanie będące podstawą relacji łączącej adwokata z klientem 
jako stosunek opierający się na przekonaniu, że adwokat – zachowując tajemnicę zawodową 
– podejmie w jego interesie wszelkie dozwolone prawem czynności, powstrzymując się od 
czynności z interesem tym sprzecznych oraz takich, których podjęciu klient sprzeciwia się. 
Innym przykładem jest nawiązująca do profesjonalizmu oraz wskazująca na potrzebę zacho-
wania wymaganej powściągliwości dyrektywa, aby adwokat powstrzymał się od świadczenia 
pomocy prawnej w sprawach, do których prowadzenia nie posiada merytorycznego przygoto-
wania. W projekcie umieszczono także przepis odnoszący się do podstaw odpowiedzialności 
dyscyplinarnej, a jednocześnie wskazano źródła, z jakich wynikać mogą obowiązujące zasady 
etyki adwokackiej.

Struktura rozdziału pierwszego, której logikę odzwierciedlają tytuły umieszczone nad po-
szczególnymi paragrafami, rozpoczyna się od regulacji wskazującej na powinność kierowania 
się fundamentalnymi dla adwokatury wartościami oraz przestrzegania chroniących je norm 
poprzez odpowiednie wyeksponowanie interesów klienta oraz szereg najbardziej podstawo-
wych, służących temu wartości. Tak zaprojektowana zawartość rozdziału pierwszego (skądinąd 
zresztą w pewnym zakresie pokrywająca się z przepisami obecnie obowiązującymi) zdaje się C
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nie budzić wątpliwości i zastrzeżeń, nawet jeśli zgodzić się ze spostrzeżeniem, że poszczególne 
regulacje mogłyby zostać ujęte w sposób doskonalszy. 

W wielu regulacjach umieszczonych w pozostałej części Zbioru Komisja dokonała zmian 
redakcyjnych, poprawiających niezręczności lub niejasności wynikające przepisów obecnie 
obowiązujących.

W ramach działalności bieżącej Komisja Etyki wypracowywała w mijającej kadencji sta-
nowiska w szeregu kwestii związanych z interpretacją norm etycznych, dotyczących m.in.: 
−� �zachowań mogących naruszać zakaz reklamy (w tym m.in. w sprawie dopuszczalności 

informowania przez adwokata o swojej działalności zawodowej na stronach interneto-
wych czy reklamowania swoich usług w miejscach ogólnie dostępnych dla potencjalnych 
klientów); 

−� informowania o udzielanej przez adwokata pomocy prawnej pro bono; 
−� �zakresu związania adwokata tajemnicą adwokacką (w tym m.in. w przypadku obrony 

obwinionego adwokata w postępowaniu dyscyplinarnym); 
−� �tajemnicy zawodowej adwokata działającego w charakterze „promotora”, realizującego 

obowiązek informacyjny o powstaniu schematu podatkowego u klienta;
−� �odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokata naruszającego obowiązek doskonalenia za-

wodowego; 
−� �relacji adwokata z jego klientami (w tym m.in. obowiązku adwokata do wydania lub zwró-

cenia klientowi adwokackich akt podręcznych, dopuszczalności nabywania przez adwokata 
składników majątkowych należących do klienta czy zasad ustalania wynagrodzenia); 

−� �spójności przepisów Zbioru w kontekście trybu postępowania adwokatów wyznaczonych 
z urzędu do oceny zasadności sporządzenia i wniesienia kasacji, skargi o stwierdzenie 
niezgodności z prawem i skargi konstytucyjnej;

−� możliwości łączenia zawodu adwokata z innymi zajęciami.

adw. prof. dr hab. Jacek Giezek
Przewodniczący Komisji Etyki

14.5. SPRAWOZDANIE KADENCYJNE KOMISJI 
DS. INFORMATYZACJI1

W kadencji 2016–2020 działania Komisji ds. Informatyzacji przy Naczelnej Radzie Adwo-
kackiej oraz jej członków skupiły się na poniższych działaniach i czynnościach:

I. System Obsługi Adwokatury

1. �Wykonywanie i nadzór umowy w przedmiocie wdrożenia i rozwoju Systemu Obsługi 
Adwokatury w okresie do października 2019 r. (umowa z firmą CONFIDO/SORGA):

 a) �utworzenie modułu oraz jednolitej procedury związanej z przenoszeniem adwoka-
tów, aplikantów i prawników zagranicznych między poszczególnymi Izbami;

 b) �utworzenie modułu „przedsionka adwokatów” w zakresie obsługi wniosków o wpis na 
listę adwokatów uczestników egzaminu adwokackiego oraz aplikantów adwokackich;

 c) rozbudowa Centralnego Modułu Analitycznego o moduł mailingu;
 d) modyfikacja modułów statystycznych.

1  Stan na 30 czerwca 2020 roku.C
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2. �Integracja z systemem RPA Service dotycząca wymiany danych pomiędzy sądami po-
wszechnymi a Okręgowymi Radami Adwokackimi, zgodnie z zakresem opisanym w no-
welizacji ustawy Prawo o Adwokaturze. W okresie sprawozdawczym Komisja przepro-
wadziła szereg video- i telekonferencji w zakresie wymiany danych, jak również wpro-
wadziła wiele istotnych zmian w SOA umożliwiających sprawną komunikację pomiędzy 
systemami. Na bieżąco reagowano na wprowadzanie koniecznych zmian w integracji oraz 
wspierano Izby i adwokatów zgłaszających problemy z dostępem do portali Ministerstwa 
Sprawiedliwości wykorzystujących integrację.

3. �Przeprowadzenie postępowania na potrzeby wyłonienia nowego operatora Systemu 
Obsługi Adwokatury oraz wybór nowego dostawcy oprogramowania. Komisja prze-
prowadziła cztery spotkania prezentacyjne z potencjalnymi firmami, których zadaniem 
miało być przejęcie obsługi i rozwoju Systemu Obsługi Adwokatury. Spotkania odbyły 
się z przedstawicielami firm: Vectio, Gormanet, Sii oraz BERMAR. Wszystkie firmy, po 
podpisaniu porozumień o zachowaniu poufności, zobowiązały się do zapoznania się z ca-
łym Systemem Obsługi Adwokatury oraz jego dokumentacją, analizy możliwości obsługi 
i dalszego rozwoju tego systemu i przedstawieniem oferty na taką usługę. Po zapoznaniu 
się z ofertami oraz dalszymi negocjacjami, Komisja zarekomendowała podpisanie umowy 
z firmą BERMAR Multimedia M.J. Bernadzikowski. 

4. �Komisja przeprowadziła negocjacje z wybranym wykonawcą celem określenia wzajem-
nych praw i obowiązków oraz wynegocjowania warunków umownych realizacji kontraktu 
przez BERMAR Multimedia M. J. Bernadzikowski na rzecz NRA. Zawarcie wynegocjo-
wanej umowy nastąpiło 4.12.2018 r.

5. �Realizacja umowy pomiędzy NRA a firmą BERMAR Multimedia M.J. Bernadzikowski 
w zakresie wdrożenia Elektronicznego Systemu Obsługi Adwokatury (e-SOA), który ma 
zastąpić dotychczas wykorzystywany System Obsługi Adwokatury stworzony przez firmę 
SORGA Sp. z o. o.:

 a) �odtworzenie większości niezbędnych funkcjonalności z SOA wspomagających pracę 
biur ORA i rozbudowa niektórych z nich;

 b) �utworzenie nowych modułów wspierających pracę biur ORA (np. moduł dot. zarzą-
dzania należnościami za ubezpieczenie OC);

 c) �uruchomienie nowej wersji Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwo-
kackich;

 d) �przedwdrożeniowe konsultacje z przedstawicielami Izb Adwokackich w kwestii  
e-SOA;

 e) udostępnienie testowej wersji e-SOA biurom ORA i NRA w lipca 2019 r.;
 f) udostępnienie produkcyjnej wersji e-SOA w listopadzie 2020 r.
6. �Bieżąca współpraca Komisji ds. Informatyzacji oraz Koordynatora ds. wdrożenia i roz-

woju SOA i e-SOA z przedstawicielami Izb Adwokackich w zakresie obydwu systemów 
poprzez konsultacje techniczne i pomoc bieżącą nad wykorzystaniem systemów. Analiza 
zgłaszanych pomysłów rozwojowych e-SOA. Ponadto współpraca z biurem NRA w za-
kresie przygotowywania danych statystycznych oraz baz mailowych. 

7. �Wsparcie przy rozwiązaniu umowy z Sorga Sp. z o.o. w zakresie przeniesienia, odtworze-
nia i uruchomienia zakupionego Systemu Obsługi Adwokatury na serwerach należących 
do NRA, w tym zabezpieczenie kodów źródłowych i baz danych. Potwierdzenie prawi-
dłowości wykonania tych prac oraz odbiór wszystkich niezbędnych plików i dokumentów. C
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II. Inne czynności i działania w okresie sprawozdawczym

1. �Przedstawiciele Komisji ds. Informatyzacji przez całą kadencję uczestniczyli w pracach 
Komisji IT przy CCBE, podnosząc szereg zagadnień istotnych z punktu widzenia Ad-
wokatury, a także współpracując przez cały czas w tym zakresie z przedstawicielami 
samorządu radcowskiego w ramach polskiej delegacji. Podstawowe obszary aktywności 
dotyczyły:

 a) �prac na regulacjami wspólnotowymi i międzynarodowymi w zakresie walki z cy-
berprzestępczością;

 b) �uwag do projektów regulacji z zakresu danych osobowych (w tym RODO), w tym 
lobbing na rzecz adekwatnych regulacji w zakresie danych osobowych wykorzy-
stywanych przy czynnościach objętych tajemnicą zawodową (w znacznej części 
uwzględnione m.in. art. 9 ust. 2 i 3, art. 14 ust. 5 RODO);

 c) �możliwości wykorzystywania sztucznej inteligencji w różnych obszarach stosowania 
prawa (m.in. projekt AI4lawyers – wspólne przedsięwzięcie CCBE oraz Komisji 
Europejskiej mające na celu opracowanie zasad, w oparciu o które prawnicy mogliby 
wykorzystywać w działalności zarówno rozwiązania SI, jak i oparte na nich nowe 
technologie);

 d) �pozyskania zainteresowania w sprawie nielegalnych praktyk inwigilacyjnych służb, 
w szczególności bezprawnego inwigilowania prawników przy użyciu programów 
szpiegujących (w tym m.in. sprawa systemu PEGASUS zakupionego i wykorzy-
stywanego przez CBA), co zaowocowało m.in. nawiązaniem kontaktu z zespołem 
Citizen Lab przy uniwersytecie w Toronto, badającym problem na całym świecie;

 e) �bieżącego kontaktu i prac nad rozbudową i dostosowywaniem systemu Find-A-
-Lawyer do aktualnych wymagań, w tym również dostosowanie do komunikacji 
z instytucjami w kraju (m.in. wymiana danych elektronicznych pozwalających na 
zweryfikowanie aktywnego statusu zawodowego adwokatów), a także uwzględnie-
nie wymagań systemu Find-A-Lawyer2 przy planowaniu i wdrażaniu prac nad SOA.

2. �Członkowie Komisji aktywnie uczestniczyli również w pracach nad nowymi rozwią-
zaniami technologicznymi w zakresie legitymacji adwokackich oraz wyposażenia ich 
w urządzenia, które umożliwiają przechowywanie certyfikatów elektronicznych (zarów-
no kwalifikowalnych, jak i niekwalifikowanych). Wystosowano zapytania ofertowe do 
wszystkich podmiotów w Polsce świadczących usługi certyfikacyjne i po zapoznaniu się 
ze wszystkimi odpowiedziami rozpoczęto rozmowy z PWPW w celu ustalenia szczegó-
łów dalszej współpracy.

3. �Poza oficjalną aktywnością członkowie Komisji na bieżąco analizowali i weryfikowali 
również rozwiązania już wdrożone. W toku ostatnich prac poddano szerszej analizie 
kwestie lokalizacji serwerów, na których przechowywane są dane poczty elektronicznej 
w kontekście tajemnicy zawodowej.

4. Inne prace Komisji w okresie sprawozdawczym dotyczyły:
 a) wsparcia przy aktualizacji regulaminu zakładania kont w domenie adwokatura.pl,
 b) współpracy z Redakcją „Palestry” – integracja e-SOA z systemem „Palestry”,
 c) �współpracy z Centrum Mediacji przy NRA – budowa nowej strony www i jej inte-

gracji z e-SOA.
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III. Wykonanie uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury

Uchwałą nr 2/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 stycznia 2017 roku, Naczelna 
Rada Adwokacka przekazała do wykonania Komisji ds. Informatyzacji dwa zadania, wskazu-
jąc w pkt 7 ww. Uchwały, co następuje:

„7. NARZĘDZIA INFORMATYCZNE (Uchwała nr 23 KZA)
– �stworzy wytyczne dotyczące korzystania przez adwokatów z bezpiecznych narzędzi prze-

chowywania i przesyłania informacji objętych tajemnicą adwokacką przez sieć Internet 
(do wykonania Komisja ds. Informatyzacji);

– �przygotuje projekt wdrożenia serwisu umożliwiającego generowanie i utrzymywanie 
stron www. przez adwokatów;

– �przygotuje projekt wdrożenia serwisu umożliwiającego generowanie przez adwokatów 
druków papieru firmowego, wizytówki, teczki”.

Komisja ds. Informatyzacji wykonała Uchwałę nr 23 KZA w zakresie szerszym niż wyni-
kało to z literalnego brzmienia wskazanej uchwały. Członkowie Komisji nie tylko aktywnie 
uczestniczyli w pracach nad „Wytycznymi CCBE w zakresie poprawy bezpieczeństwa te-
leinformatycznego prawników zabezpieczającej przed bezprawną inwigilacją”, ale również 
pomogli w tłumaczeniu dokumentu na język polski. Aktualnie kończone są prace nad dodatko-
wym opracowaniem, które będzie zawierało szereg praktycznych wskazówek we wskazanym 
obszarze.

W zakresie przygotowania „projektu wdrożenia serwisu umożliwiającego generowanie 
i utrzymywanie stron www. przez adwokatów oraz projektu wdrożenia serwisu umożliwiają-
cego generowanie przez adwokatów druków papieru firmowego, wizytówki, teczki” Komisja 
już w ramach zakresu wdrożenia nowego e-SOA zabezpieczyła wykonanie ww. prac i je 
ujęła w budowanych funkcjonalnościach e-SOA. Zadanie to realizowane jest we współpracy 
z Komisją ds. Praktyki Adwokackiej, przy czym Komisja ds. Informatyzacji ma tu pozycję 
wiodącą w aspekcie realizacji ww. punktów.

Adw. Tomasz Korczyński
Przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji

14.6. SPRAWOZDANIE KADENCYJNE KOMISJI INTEGRACJI 
ŚRODOWISKOWEJ, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI1

Zdając sprawozdanie z działalności Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu 
i Turystyki w okresie sprawozdawczym 2016–2020, należy stwierdzić, iż mimo nadzwyczaj-
nej sytuacji, jaka wynikła z powodu pandemii COVID-19, Komisja wypełniła swoje zadania 
statutowe, była współorganizatorem szeregu spotkań i wydarzeń integracyjnych o charakterze 
sportowym, kulturalnym i turystycznym.

W krytycznym 2020 roku udało się zorganizować XV Memoriał im. Ryszarda Porzyckiego 
w Jakuszycach w narciarstwie biegowym i XXXVII Mistrzostwa Adwokatury w Narciarstwie 
w Wiśle. Pozostałe imprezy zostały odwołane lub przełożone na okres jesienny, o ile sytuacja 
związana z pandemią na to pozwoli. Zaplanowano Mistrzostwa Polski w golfie „Toga Golf 

1  Stan na 30 czerwca 2020 roku.C
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2020” w Naterkach i spotkanie Klubu Motocyklowego połączone ze szkoleniem planowane 
na lipiec 2020 roku w Lublinie. 

Podkreślić należy daleko idącą pomoc w realizacji zadań Naczelnej Rady Adwokackiej. 
Jednocześnie bardzo dobrze rozwijała się współpraca z Ośrodkiem Badawczym Adwokatury, 
który prezentował swój dorobek literacki podczas wydarzeń i imprez, zaś autorzy książek 
mieli możliwość ich prezentacji. 

W latach wcześniejszych stale rosło zainteresowanie działalnością integracyjną i rokrocznie 
zwiększała się liczba organizowanych wydarzeń. Komisja Integracji Środowiskowej, Kultu-
ry, Sportu i Turystyki wspiera nowe inicjatywy poszczególnych Izb, zaś naszym celem jest 
osiągnięcie takiej sytuacji, by każda Izba była organizatorem imprezy integracyjnej na skalę 
ogólnopolską w różnych dyscyplinach sportu czy też wydarzeniach kulturalnych.

Spotkania wypełniają niemal cały rok, ciesząc się znacznym powodzeniem dzięki kierowa-
niu ich do adwokatów oraz aplikantów adwokackich zainteresowanych różnymi dyscyplinami. 
Współorganizujemy spotkania narciarskie, żeglarskie, rajdy rowerowe, piesze, motocyklowe, 
rozgrywki tenisa, golfa jak również biegi, spływy kajakowe i dyscypliny halowe – siatkówka, 
piłka nożna. W każdym czasie można znaleźć możliwość do aktywnego wypoczynku, spo-
tkań i wymiany poglądów. W czasie wydarzeń organizowane są wykłady, które umożliwiają 
zdobycie punktów za szkolenia zawodowe.

Należy wskazać na ogromne zaangażowanie szeregu osób z wielu Izb Adwokackich, które 
przy wsparciu Okręgowych Rad Adwokackich i Naczelnej Rady Adwokackiej, uczestniczą 
w tworzeniu programów imprez, dbając o ich wysoki poziom. Dzięki pracy tych koleżanek 
i kolegów możliwe jest prawidłowe realizowanie statutowych zadań Komisji. Zaznaczyć nale-
ży, że wszystkie imprezy są finansowane przez samych uczestników, a pomoc Naczelnej Rady 
Adwokackiej i środki budżetowe Komisji służą jedynie wsparciu i zwiększaniu atrakcyjności 
wydarzeń.

Podsumowując mijającą, odmienną od innych kadencję, uważam, że Komisja zrealizowała 
powierzone obowiązki. Wszystkim jej członkom i komandorom imprez serdecznie dziękuję za 
wspólną pracę i ogromne zaangażowanie. Pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że normalne czasy 
wkrótce wrócą i będziemy mogli nadal spotykać się w pięknych zakątkach naszego Kraju na 
imprezach współorganizowanych przez Komisję Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu 
i Turystyki, na które Koleżanki i Kolegów adwokatów i aplikantów adwokackich serdecznie 
zapraszamy.

Adw. Stanisław Estreich
Przewodniczący 

Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki

14.7. SPRAWOZDANIE KADENCYJNE KOMISJI KSZTAŁCENIA 
APLIKANTÓW ADWOKACKICH1

Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich w kadencji 2016–2020 ukonstytuowała się 
początkowo pod przewodnictwem adw. Elżbiety Nowak, następnie p.o. Przewodniczącego 
Komisji został adw. Marcin Derlacz2.

1  Stan na 31 października 2020 roku.
2  Pełny skład Komisji został podany w Dziale I niniejszego sprawozdania.C
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Komisja w swoich działaniach skupiła się na aktywnym monitorowaniu przebiegu aplikacji 
adwokackiej, badaniu i doskonaleniu poziomu szkolenia, poziomu przygotowania aplikantów 
adwokackich do egzaminu adwokackiego i wykonywania zawodu adwokata, a ponadto na 
realizacji obowiązków nałożonych przez Krajowy Zjazd Adwokatury oraz uchwałą nr 2/2017 
Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 stycznia 2017 roku, na podstawie której Komisji 
powierzone zostały następujące zadania:
1.  Dokonanie analizy i przygotowanie propozycji ukształtowania zasad zatrudniania lub 

współpracy adwokatów z aplikantami adwokackimi (do wykonania we współpracy z Ko-
misją ds. Praktyki Adwokackiej).

2.  Dokonanie zmiany ramowego planu szkolenia aplikantów adwokackich polegającej na 
ograniczeniu zakresu szkolenia do wymagań ustawowych dotyczących egzaminu adwo-
kackiego i pozostawieniu w kompetencji Izb kształtowania programu szkolenia w zakresie 
uzupełniającym.

Ad 1
Od 2017 roku dokonywana była sukcesywna analiza w zakresie realizacji stosunku patronac-

kiego na linii adwokat – aplikant adwokacki. Przedmiotowe zagadnienie stało się przedmiotem 
obrad przygotowanych przez Komisję 3 Konferencji Kierowników Szkolenia Aplikantów Ad-
wokackich, tj. w Niechorzu, w Walewicach oraz w Gdańsku. W toku dyskusji, biorąc pod uwa-
gę również stanowisko zajmowane na forum Naczelnej Rady Adwokackiej, uznano, że stronom 
poszczególnych umów łączących adwokatów z aplikantami adwokackimi nie należy co do 
zasady ograniczać swobody odnośnie do wyboru formy współpracy. Skutkiem m.in. działań 
Komisji podjętych w roku 2017 była uchwała nr 31/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej pod-
jęta w dniu 25 lutego 2018 roku, w ramach której zawarto następujące stwierdzenia: „Model 
aplikacji adwokackiej, oparty o relację patron–aplikant, powinien ze wszech miar zapewniać 
aplikantowi stabilne podstawy ekonomiczne i bezpieczeństwo socjalne w zakresie świadczonej 
przez aplikantów pracy na rzecz patronów. Naczelna Rada Adwokacka apeluje do Dziekanów 
Okręgowych Rad Adwokackich, aby przy wyznaczaniu patronów wprowadzać rozwiązania 
zapewniające aplikantom wynagrodzenie. Naczelna Rada Adwokacka przypomina adwokatom 
współpracującym z aplikantami adwokackimi lub zatrudniającym ich, że „za podejmowanie 
przezeń na rzecz adwokatów czynności należne jest wynagrodzenie”.

Celem wzmocnienia sytuacji ekonomicznej aplikantów adwokackich, ułatwienia poszu-
kiwania zatrudnienia czy też zleceń w zakresie zastępstw przy czynnościach procesowych 
przeprowadzono prace nad stworzeniem platformy internetowej o roboczej nazwie „Centrum 
Karier”. Komisja złożyła wniosek o przyznanie środków pieniężnych na ten cel. Niezależnie od 
powyższego toczą się prace koncepcyjne zmierzające do rozbudowy platformy m.in. o moduł 
e-learningowy. 

Podkreślenia wymaga, że sytuacja ekonomiczno-socjalna aplikantów adwokackich wyma-
ga bieżącego monitorowania celem realizacji wytycznych wynikających ze wskazanej wyżej 
uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej.

Ad 2
Odnośnie do zmiany ramowego planu szkolenia aplikantów adwokackich, polegającej 

na ograniczeniu zakresu szkolenia do wymagań ustawowych dotyczących egzaminu adwo-
kackiego i pozostawieniu w kompetencji Izb kształtowania programu szkolenia w zakresie 
uzupełniającym, Komisja aktywnie włączyła się w pierwszej kolejności w prace dotyczące C
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założeń modelowych aplikacji adwokackiej. Następnie Komisja przygotowała projekt założeń 
programowych oraz ramowego programu szkolenia, który został przyjęty przez Prezydium 
Naczelnej Rady Adwokackiej w całości w dniu 6 listopada 2018 roku. Nowy ramowy program 
dotyczy aplikantów, którzy rozpoczęli szkolenie w ramach I roku po 1 stycznia 2019 roku.

Zgodnie z treścią założeń programowych: „Aplikacja adwokacka przygotowuje aplikan-
tów adwokackich do wszechstronnego i należytego wykonywania zadań określonych w art. 1 
Prawa o adwokaturze, kształtuje poczucie godności zawodowej i uczy postępowania zgodnie 
z zasadami uczciwości, słuszności i sprawiedliwości, a w szczególności jej zadaniem jest 
opanowanie przez aplikanta zasad etyki i godności zawodu oraz wdrażanie do przestrzegania 
tych zasad, praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu adwokata, przygotowanie 
do egzaminu zawodowego”. W treści powyższego dokumentu wskazano minimalną liczbę 
godzin szkoleniowych, rekomendowaną liczebność grup szkoleniowych oraz proponowane 
metody prowadzenia zajęć, tj. metoda kazusowa, warsztaty, rozwiązywanie kazusów, case 
method, konwersatoria, grupy studyjne, ćwiczenia i seminaria, symulacje rozpraw, e-learning 
– z dodatkowym umożliwieniem aplikantom udziału w kursie mediacji organizowanym przez 
Centrum Mediacji przy NRA czy też w konferencjach szkoleniowych.

Mając na względzie, że całość szkolenia aplikanta adwokackiego ma dwa zasadnicze cele, 
tj. przygotowanie do wykonywania zawodu oraz należyte przygotowanie do egzaminu ad-
wokackiego i biorąc pod uwagę zadanie nałożone na Komisję uchwałą Naczelnej Rady Ad-
wokackiej z dnia 21 stycznia 2017 roku, w punkcie 2.3.3. założeń programowych wskazano, 
że: „W drugim semestrze III roku aplikacji prowadzone są zajęcia powtórzeniowe w zakresie 
przedmiotów objętych egzaminem adwokackim. Zajęcia te polegają na sporządzaniu pism 
procesowych, w tym aktu oskarżenia, pozwu, apelacji, skargi do wojewódzkiego sądu admi-
nistracyjnego i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, opinii prawnych, 
umów w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane w formie analogicznej 
do zadań przygotowywanych na egzamin zawodowy”. Powyższe stanowi bezpośrednią reali-
zację nałożonego na Komisję zadania. 

Niezależnie od powyższego, na co zwrócono uwagę wyżej, Komisja Kształcenia Aplikantów 
Adwokackich podjęła się organizacji szeregu Konferencji Kierowników Szkolenia, na któ-
rych omawiane były również bieżące problemy związane z przebiegiem szkolenia, modelem 
aplikacji – również z udziałem aplikantów adwokackich. W kadencji 2016–2020 odbyły się 
następujące Konferencje:
1) 21–23 kwietnia 2017 roku w Niechorzu;
2)  24–26 listopada 2017 roku w Walewicach z udziałem przedstawicieli aplikantów adwo-

kackich, którzy przedstawiali swoje poglądy i postulaty związane z przebiegiem aplikacji;
3) 24 lutego 2018 roku w Warszawie;
4) 4 czerwca 2018 roku w Warszawie;
5)  20–23 września 2018 roku w Białymstoku (połączona z Finałem konkursu krasomów-

czego);
6) 5–7 kwietnia 2019 roku w Kazimierzu Dolnym;
7)  10–12 października 2019 roku w Gdańsku (połączona z Finałem konkursu krasomów-

czego i Forum Aplikantów).
W planie Konferencji w Gdańsku znalazły się następujące wydarzenia: otwarte posiedzenie 

Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich i Kierowników Szkolenia, panele szkoleniowe 
realizowane z udziałem aplikantów (mediacje, wizerunek adwokatury, tajemnica adwokacka) 
oraz Finał konkursu krasomówczego dla aplikantów adwokackich.C
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Niezależnie od wskazanych wyżej Konferencji, Komisja odbyła następujące spotkania:
• 10 lutego 2018 roku w Warszawie,
• 18 stycznia 2019 roku w Warszawie,
•  15 marca 2019 roku w Warszawie – spotkanie z przedstawicielami aplikantów adwokac-

kich z Izb (omawiano sprawę I Forum Aplikantów),
• 17 stycznia 2020 roku w Warszawie,
•  9 marca 2020 roku w Warszawie – spotkanie z przedstawicielami aplikantów adwokackich 

z Izb (omawiano sprawę II Forum Aplikantów).
Dodatkowo, po ogłoszeniu stanu epidemii, Komisja podjęła aktywne działania zmierzające 

do realizacji szkolenia w formie zdalnej oraz uelastycznienia „Regulaminu odbywania aplikacji 
adwokackiej”.

W dniu 12 września 2020 roku odbyła się zdalna Konferencja Kierowników Szkolenia 
Aplikantów Adwokackich, w ramach której omówiono potrzeby Izb Adwokackich w zakresie 
szkolenia. W ramach Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich ukonstytuował się zespół 
w składzie: adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, adw. 
Przemysław Rosati, adw. Bartosz Tiutiunik i adw. Marcin Derlacz, który podjął wstępne prace 
dotyczące stworzenia ewentualnych uzupełniających form szkolenia.

Nadto na 10 grudnia 2020 roku zaplanowane zostało zdalne spotkanie Komisji Kształcenia 
Aplikantów Adwokackich z przedstawicielami Samorządu Aplikantów Adwokackich.

adw. Marcin Derlacz
p.o. Przewodniczącego

Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich

14.8. SPRAWOZDANIE KADENCYJNE KOMISJI 
LEGISLACYJNEJ1

Występując jako Przewodniczący Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokac-
kiej, podsumowująco informuję o pracach Komisji w bieżącej kadencji władz.

1. Zaopiniowano łącznie 150 projektów prawa powszechnie obowiązującego.
2.  Komisja przygotowała propozycje zmian legislacyjnych zawnioskowanych w uchwale 

NRA z dnia 21.1.2017 r.: a) wprowadzające możliwość wydłużenia terminu do złożenia 
środków zaskarżenia w sprawach skomplikowanych lub zawiłych, b) mające na celu 
poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do składania kasacji nadzwyczajnych, c) do-
tyczące zwiększenia zakresu obligatoryjnego zastępstwa procesowego i obrony oraz wy-
łączności na reprezentację adwokatów i radców prawnych w postępowaniach sądowych 
i szeroko rozumianych postępowaniach administracyjnych, d) dotyczące poszerzenia 
ustawowych uprawnień adwokatów w zakresie sporządzania protokołów organów spółek 
kapitałowych tam, gdzie obecnie wymagana jest forma aktu notarialnego oraz o generalną 
możliwość uwierzytelniania podpisów i odpisów dokumentów. 

1  Stan na 31 października 2020 roku.C
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3.  Komisja zaopiniowała projekty zmian w obowiązującym prawie zaproponowane przez 
środowisko adwokackie oraz opracowała propozycje zmian legislacyjnych istotnych dla 
karnistycznej oraz cywilistycznej praktyki adwokackiej (niewymienionych w uchwale 
NRA z dnia 2 stycznia 2017 r.).

4.  Komisja aktualnie opracowała bieżący (zaktualizowany) projekt ustawy – Prawo o ad-
wokaturze.

adw. prof. dr hab. Robert Zawłocki
Przewodniczący 

Komisji Legislacyjnej 

14.9. SPRAWOZDANIE KADENCYJNE  
KOMISJI DS. PRAKTYKI ADWOKACKIEJ1

Komisja ds. Praktyki Adwokackiej powołana została Uchwałą nr 5/2016 Prezydium NRA 
z dnia 6 grudnia 2016 r. Przewodnictwo Komisji powierzone zostało adw. Maciejowi Łasz-
czukowi2. 

Uchwałą nr 2/2017 z 21 stycznia 2017 r. NRA powierzyła Komisji przygotowanie zagadnień 
dotyczących zadań wyznaczonych organom Adwokatury przez Krajowy Zjazd Adwokatury. 
Spośród 24 zagadnień określonych w Uchwałach KZA, 12 określa zadania do wykonania przez 
Komisję, a 12 pozostałych przez Komisję we współpracy z inną Komisją lub z Prezydium 
NRA. 

Podczas pierwszego posiedzenia Komisji, które odbyło się 8 lutego 2017 r., opracowa-
ny został podział zadań wynikający z tych dokumentów pomiędzy członkami Komisji oraz 
sporządzony na jego bazie harmonogram pracy Komisji, wskazujący terminy i osoby od-
powiedzialne za opracowanie poszczególnych tematów. Utworzone zostały zespoły, których 
zadaniem jest przeanalizowanie i przygotowanie projektów stanowisk Komisji odnośnie do 
każdego z 24 zagadnień. 

Wszystkie zadania powierzone Komisji zostały poddane opracowaniu przez jej członków.
Za najważniejsze swoje zadanie Komisja uznała przygotowanie projektu nowego Regula-

minu wykonywania zawodu adwokata („RWZA”). Wprawdzie z żadnej z Uchwał KZA nie 
wynikał wprost taki obowiązek, Komisja uznała jednak, że z uwagi na wielość propozycji 
i rodzaj ewentualnych zmian racjonalne będzie przygotowanie projektu nowego aktu, a nie 
nowelizacja obecnie obowiązującego. Prace nad RWZA obejmowały również zadania doty-
czące innych, szczegółowych zagadnień wynikających z Uchwał KZA.

Skala i kompleksowość zagadnienia spowodowały, że większa część aktywności Komisji 
została poświęcona pracom nad RWZA. Komisja przygotowała założenia do RWZA (zakres 
regulacji, rodzaj zmian). Założenia te oraz projekt zawartości RWZA zostały przekazane 
w formie pisemnej członkom NRA jeszcze w roku 2017. Kolejna informacja na temat stanu 
zaawansowania prac nad Regulaminem wykonywania zawodu adwokata została przedstawiona 
podczas posiedzenia plenarnego NRA w dniach 14–15 czerwca 2019 r. Bezpośredni wpływ na 
tempo pracy nad RWZA miał przebieg prac nad nowym kodeksem etyki, gdyż RWZA musi 

1  Stan na 31 października 2020 roku.
2  Pełny skład Komisji został podany w Dziale I niniejszego sprawozdania.C
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być w dużej mierze quasi aktem wykonawczym do kodeksu etyki, a przede wszystkim nie 
może pozostawać z nim w sprzeczności. W związku ze zmianą podejścia i odstąpieniem przez 
NRA od zamiaru uchwalania nowego kodeksu etyki przez NRA, przed uzyskaniem akceptacji 
Krajowego Zjazdu Adwokatury, Komisja zmieniła podejście do pracy nad projektem RWZA. 
Komisja przyjęła projekt RWZA podczas posiedzenia w dniu 20 sierpnia 2020 roku. W dniu 
24 sierpnia 2020 roku Przewodniczący Komisji, adw. Maciej Łaszczuk, przekazał projekt 
RWZA do Prezydium NRA. Przy piśmie z 29 września 2020 roku Zastępca Sekretarza NRA 
adw. Anisa Gnacikowska przesłała projekt RWZA do Członków NRA. Podczas posiedzenia 
plenarnego NRA w dniu 14 listopada 2020 roku Przewodniczący Komisji przedstawił projekt 
RWZA, omawiając szczegółowo wybrane nowe rozwiązania przyjęte w projekcie. 

Z wielu innych zagadnień, którymi zajmowała się Komisja na szczególną uwagę zasługują 
następujące kwestie.

Komisja podjęła działania, w wyniku których doszło do współpracy z przedstawicielami 
radców prawnych, środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych w zakresie 
przygotowania założeń, a następnie projektu kompleksowego rozwiązania problemu reformy 
systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Oprócz roboczych spotkań zorganizowana została 
konferencja z udziałem przedstawicieli zainteresowanych środowisk na UW w dniu 12 wrze-
śnia 2019 r. W wyniku przyjętych ustaleń Prezydium NRA oraz Prezydium KRRP podjęły 
na początku 2020 roku jednobrzmiące uchwały postulujące dokonanie gruntownej reformy 
systemu dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, pomocy prawnej świadczonej z urzędu 
oraz zwalniania z kosztów sądowych. Uchwała omawia założenia postulowanego zmienionego 
systemu. We wszystkich tych działaniach uczestniczyli adw. Anisa Gnacikowska i adw. Maciej 
Łaszczuk.

Komisja dokonała analizy możliwości oraz korzyści związanych z utworzeniem towarzy-
stwa ubezpieczeń wzajemnych świadczącego usługi w zakresie ubezpieczenia OC adwokatów. 
Wnioski z przeprowadzonych badań przedstawili podczas posiedzenia NRA w dniu 15–16 mar-
ca 2019 r. adw. dr Michał Bieniak i adw. Maciej Łaszczuk. Zdaniem Komisji, wyrażonym pod-
czas posiedzenia, należy przedstawić Zjazdowi Adwokatury pozytywną rekomendację w tym 
zakresie, ewentualnie poprzedzając ją szczegółową profesjonalną analizą skutków finansowych 
decyzji o powołaniu towarzystwa. 

W ramach Komisji powołany został zespół ds. programów partnerskich i lojalnościowych. 
Zespół przeprowadził szereg rozmów i doprowadził do szeregu wstępnych uzgodnień z do-
stawcami oferującymi interesujące warunki sprzedaży swoich towarów lub usług na rzecz 
członków Adwokatury. Przedstawiciel Komisji, przewodniczący zespołu adw. Przemysław 
Rosati, podczas kilku posiedzeń NRA przekazywał informacje nt. postępu prac. Na posiedzeniu 
w dniu 7 kwietnia 2018 r. NRA przyjęła informację Komisji oraz zaakceptowała stanowisko 
Komisji, iż niewłaściwe byłoby podejmowanie przez organy Adwokatury jakichkolwiek zo-
bowiązań wobec dostawców uzależniających od tego zakres uprzywilejowania nabywców. 

W związku z podjętą przez KZA uchwałą (Uchwała nr 24) o akceptacji „Wytycznych anty-
korupcyjnych IBA dla adwokatur – członków IBA” Komisja dokonała szczegółowej analizy 
wytycznych i przedstawiła jej wyniki na posiedzeniu plenarnym NRA w dniach 30 czerw-
ca–1 lipca 2017 r. Komisja zarekomendowała NRA podjęcie szerokiej dyskusji nt. wypraco-
wania krajowej strategii antykorupcyjnej i przedstawiła rekomendacje dalszych działań w tym 
zakresie dla NRA. 

Komisja ponadto na bieżąco zajmowała się sprawami dotyczącymi wykonywania zawodu 
adwokata, w tym zwłaszcza odpowiadała na pytania Prezydium NRA odnośnie do wykony-C
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wania zawodu adwokata, dokonywała wykładni obowiązujących w tym zakresie przepisów 
prawa i regulacji samorządowych, przygotowywała projekty odpowiedzi na pisma dotyczące 
zagadnień wykonywania zawodu adwokata.

adw. Maciej Łaszczuk
Przewodniczący 

Komisji ds. Praktyki Adwokackiej

14.10. SPRAWOZDANIE KADENCYJNE  
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA1

Rok 2017
W 2017 roku odbyło się 8 posiedzeń Komisji: 28 stycznia, 18 lutego, 18 marca, 8 kwietnia, 

24 czerwca, 26 sierpnia, 23 września, 25 listopada.
Komisja udzieliła 9 odpowiedzi na pisma od osób osadzonych i pokrzywdzonych. Była to 

korespondencja o różnorodnej treści, głównie dotyczyła próśb o pomoc prawną. Komisja na 
bieżąco aktualizuje listę adwokatów gotowych do świadczenia pomocy prawnej przed Europej-
skim Trybunałem Praw Człowieka zarówno na zasadach komercyjnych, jak i w ramach przy-
znanej przez Trybunał pomocy prawnej. Komisja była inicjatorem stworzenia tego dokumentu.

1. Konferencje zorganizowane przez KPCz w 2017 r.:
 •  27 maja 2017 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja pt. „Prawa pacjentek – bez 

znieczulenia”, zorganizowana wspólnie z Zespołem ds. Kobiet przy NRA. Konfe-
rencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem; w wydarzeniu udział wzięło po-
nad 160 osób. Relacja z konferencji została zamieszczona na stronie adwokatura.pl 
(http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/pacjentki-rzadko-dochodza-swo-
ich-praw-relacja-z-konferencji-prawa-pacjentek-bez-znieczulenia/).

 •  21 października 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Międzynarodowe 
mechanizmy ochrony praworządności”. Wydarzenie cieszyło się sporym zaintere-
sowaniem, uczestniczyły w nim 103 osoby. Relacja z konferencji została zamiesz-
czona na stronie adwokatura.pl (http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/
miedzynarodowe-mechanizmy-ochrony-praworzadnosci-konferencja/).

2.  Udział Członkiń i Członków KPCz w seminariach eksperckich, spotkaniach, konfe-
rencjach, wydarzeniach:

 •  15 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie międzyresortowego Zespołu ds. Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka MSZ, w którym udział wzięły adw. Monika 
Gąsiorowska (Członkini KPCz) i adw. Justyna Metelska (Przewodnicząca KPCz); 
relacja z posiedzenia została zamieszczona na stronie adwokatura.pl (http://www.
adwokatura.pl/z-zycia-nra/obradowal-zespol-ds-europejskiego trybunalu-praw-czlo-
wieka-w-msz-4015/).

1  Stan na 19 listopada 2020 roku.C
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 •  17 stycznia 2017 r. odbyła się konferencja prasowa organizowana przez Amnesty 
International dot. raportu analizującego zastosowanie środków antyterrorystycz-
nych w 14 państwach Unii Europejskiej pt. „Niepokojąco nieproporcjonalne: co-
raz szerszy zakres bezpieczeństwa narodowego w Europie”. W konferencji wzięła 
udział adw. Małgorzata Mączka-Pacholak (Wiceprzewodnicząca KPCz); relacja na 
stronie adwokatura.pl (http://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/raport-amnesty-
international-nt-przepisow-antyterrorystycznych-w-krajach-ue/).

 •  23 lutego 2017 r. w Opolu w siedzibie ORA odbyło się spotkanie, w którym wziął 
udział RPO dr Adam Bodnar. Dyskutowano o kryzysie konstytucyjnym i jego kon-
sekwencjach dla ochrony praw i wolności jednostki. Z ramienia Komisji w spotkaniu 
uczestniczył adw. Jacek Różycki (organizator spotkania i Członek KPCz); 

 •  24 marca 2017 r. w Krakowie odbyła się konferencja „Organ ochrony danych oso-
bowych w obliczu wyzwań” – z ramienia Komisji w konferencji uczestniczyła adw. 
Patrycja Dyluś-Borcz (Członkini KPCz).

 •  5 kwietnia 2017 r. w siedzibie NRA odbyło się spotkanie przedstawicieli Delegacji 
Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE) 
z adw. prof. dr. hab. Piotrem Kardasem (Wiceprezesem NRA) oraz adw. Małgorza-
tą Mączką-Pacholak (Wiceprzewodniczącą KPCz). Celem rozmowy, realizowanej 
w ramach cyklu spotkań, które Delegacja ZPRE odbywała w Warszawie, była analiza 
stanu zagrożeń dla reguł funkcjonowania demokratycznego państwa prawa; relacja 
ze spotkania została zamieszczona na stronie adwokatura.pl (http://www.adwoka-
tura.pl/z-zycia-nra/przedstawiciele-rady-europy-w-nra/).

 •  19 kwietnia 2017 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja 
prasowa poświęcona torturom stosowanym wobec zatrzymanych i świadków na 
posterunkach policji. W konferencji prasowej wziął udział m.in. adw. Artur Pietryka 
(Wiceprzewodniczący KPCz).

 •  26 kwietnia 2017 r. w Kędzierzynie-Koźlu odbył się I Festiwal Praw Człowieka, któ-
rego współorganizatorem był adw. Jacek Różycki (Członek KPCz). Naczelna Rada 
Adwokacka objęła galę swoim patronatem; relacja z wydarzenia została zamiesz-
czona na stronie adwokatura.pl (http://www.adwokatura.pl/z-zycia-ora/i-festiwal-
praw-czlowieka-w-kedzierzynie-kozlu/).

 •  28 kwietnia 2017 r. w siedzibie NRA, w nawiązaniu do raportu Amnesty International 
pt. „Niepokojąco nieproporcjonalne: coraz szerszy zakres bezpieczeństwa narodo-
wego w Europie”, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Amnesty International 
celem przedstawienia i omówienia wniosków płynących z raportu. Ze strony KPCz 
w spotkaniu uczestniczyli adw. Justyna Metelska (Przewodnicząca KPCz) oraz adw. 
Paweł Osik (Członek KPCz); relacja z wydarzenia została zamieszczona na stronie 
adwokatura.pl (http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/szkolenie-udzial-dziecka-w-
-procedurze-karnej/).

 •  29 maja 2017 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie dot. działań legisla-
cyjnych podejmowanych przez Ministra Cyfryzacji w związku z wdrożeniem unijnej 
reformy ochrony danych osobowych do polskiego porządku prawnego – w spotkaniu 
udział wzięła adw. Justyna Metelska.

 •  30 maja 2017 r. odbyła się konferencja „Reprezentacja Rzeczypospolitej Polskiej 
przed ETPCz – ponad dwie dekady doświadczeń MSZ” – z ramienia KPCz w kon-
ferencji uczestniczyła adw. Justyna Metelska.C
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 •  2 czerwca 2017 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się seminarium 
„Prawo 2.0 – jak skutecznie mówić o prawie i o prawach człowieka, aby dotrzeć do 
świadomości obywatelskiej” – w spotkaniu uczestniczyły adw. Justyna Metelska 
i adw. Małgorzata Mączka-Pacholak.

 •  3 czerwca 2017 r. w Zielonej Górze zostało przeprowadzone szkolenie nt. prak-
tycznych aspektów sporządzania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka oraz dostępu do adwokata przy pierwszych czynnościach w procesie karnym. 
W szkoleniu wzięli udział członkowie i członkinie Izby Adwokackiej w Zielonej 
Górze. Szkolenie poprowadziły adw. Justyna Metelska oraz adw. Małgorzata Mącz-
ka-Pacholak. Szkolenie zostało zorganizowane przez adw. Magdalenę Pająk (Prze-
wodniczącą komisji praw człowieka przy ORA w Zielonej Górze i jednocześnie 
Członkinię KPCz); w szkoleniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, relacja ze szkolenia 
została zamieszczona na stronie adwokatura.pl (http://www.adwokatura.pl/z-zycia-
-nra/szkolenie-ze-sporzadzania-skargi-do-etpcz/).

 •  24 czerwca 2017 r. adw. Artur Pietryka (Wiceprzewodniczący KPCz) wraz z Pa-
nią Alicją Budzyńską przeprowadzili szkolenie pt. „Udział dziecka w procedurze 
karnej”. Szkolenie zorganizowane zostało przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę 
(poprzednio pod nazwą: Fundacja Dzieci Niczyje). Szkolenie dotyczyło m.in. pod-
staw psychologii rozwojowej dziecka, prawnych aspektów udziału małoletnich 
w czynnościach procesowych, w tym przesłuchaniach, psychologicznych aspektów 
przyjaznego przesłuchania, a także prawnych aspektów reprezentacji małoletnich; 
relacja z wydarzenia została zamieszczona na stronie adwokatura.pl (http://www.
adwokatura.pl/z-zycia-nra/szkolenie-udzial-dziecka-w-procedurze-karnej/). 

 •  27 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Pra-
worządności i Petycji dotyczące „Raportu z wykonywania wyroków ETPCz przez 
Polskę za 2016 rok” – z ramienia KPCz udział w posiedzeniu wzięła adw. Maria 
Radziejowska (Członkini KPCz).

 •  8 lipca 2017 r. w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku odbyło się szko-
lenie nt. praktycznych aspektów sporządzania skargi do Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka. Szkolenie zostało przeprowadzone przez adw. Justynę Metelską 
oraz adw. Małgorzatę Mączkę-Pacholak, a zorganizowane zostało przez adw. Mi-
chała Sykałę (Członka KPCz i członka Izby Białostockiej); w szkoleniu wzięło 
udział ok. 30 osób; relacja ze szkolenia została zamieszczona na stronie adwoka-
tura.pl (http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/bialystok-szkolenie-dot-
sporzadzania-skargi-do-etpcz/).

 •  4 września 2017 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się semina-
rium eksperckie dotyczące dostępności wymiaru sprawiedliwości dla osób z nie-
pełnosprawnościami – z ramienia KPCz w seminarium udział wzięła adw. Maria 
Radziejowska; relacja z wydarzenia została zamieszczona na stronie adwokatura.pl 
(http://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/dostep-osob-z-niepelnosprawnosciami-
do-wymiaru-sprawiedliwosci-raport-rpo/).

 •  25 listopada 2017 r. w NRA odbyły się warsztaty dla adwokatów dotyczące naru-
szenia praw człowieka w kontekście działań antyterrorystycznych, z udziałem Pani 
Julii Hall – badaczki Amnesty International i autorki m.in. raportów o legislacji 
antyterrorystycznej w Europie. Warsztaty odbyły się w ramach współpracy NRA 
z Amnesty International, uczestniczyły w nich 24 osoby.C
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 •  23–24 października 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja Fundacji Dajemy 
Dzieciom Siłę, pt. „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”. W wydarzeniu z ra-
mienia Komisji uczestniczył adw. Mariusz Lewandowski (Członek KPCz).

 •  25 października 2017 r. w NRA odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji 
Weneckiej, dotyczące zmian w ustawie o prokuraturze. W spotkaniu uczestniczy-
li adw. prof. dr hab. Piotr Kardas (Wiceprezes NRA), adw. Małgorzata Mączka-
-Pacholak (Wiceprzewodnicząca KPCz) oraz adw. Mikołaj Pietrzak (dziekan ORA 
w Warszawie); relacja ze spotkania została zamieszczona na stronie adwokatura.pl 
(http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/spotkanie-przedstawicieli-naczelnej-rady-
adwokackiej-z-komisja-wenecka/).

 •  8–9 grudnia 2017 r. w Warszawie odbył się I Kongres Praw Obywatelskich zorga-
nizowany przez Biuro RPO – w wydarzeniu tym uczestniczyli Członkinie i Człon-
kowie KPCz. 

 •  14 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie międzyresortowego Zespołu ds. Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka MSZ, w posiedzeniu uczestniczyła adw. Ju-
styna Metelska. Przedmiotem posiedzenia było omówienie działań zmierzających 
do wykonania wyroku pilotażowego w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce 
(wyrok z dnia 7 lipca 2015 r., skarga nr 72287/10), ze szczególnym uwzględnieniem 
nowelizacji ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do 
rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzo-
rowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki; 
relacja z posiedzenia została zamieszczona na stronie adwokatura.pl (http://www.
adwokatura.pl/z-zycia-nra/obradowal-zespol-ds-europejskiego-trybunalu-praw-
czlowieka-w-msz-4731/).

3.  Program Help’28 Rady Europy. Prezydium NRA podjęło decyzję o powołaniu adw. 
Anny Mazurczak, Członkini KPCz, certyfikowanej trenerki Programu HELP Rady Eu-
ropy (Human Rights Education for Legal Professionals), na funkcję Info-point. HELP to 
program szkoleń dotyczących praw człowieka w oparciu o orzecznictwo Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, skierowanych do profesjonalistów wykonujących zawody 
prawnicze – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Dotychczas funkcję 
tę pełniła adw. Dagmara Rajska. W dniach 20–21 marca 2017 r. adw. Anna Mazurczak 
wzięła udział w seminarium na temat metodologii szkoleń o prawach człowieka dla 
prawników w programie HELP w Strasburgu. Spotkanie miało na celu podsumowanie 
dotychczasowych doświadczeń szkoleniowych.

4. Szkolenia dla aplikantów adwokackich:
 •  13–15 maja 2016 r. w Sandomierzu odbyła się konferencja Kierowników Szkolenia 

Aplikantów Adwokackich, dotycząca m.in. wypracowania stanowiska dotyczącego 
modelu aplikacji adwokackiej. KPCz wystosowała do Przewodniczącej Komisji 
Kształcenia Aplikantów Adwokackich, adw. Elżbiety Nowak, pismo zwracające 
uwagę na konieczność uwzględnienia systemowej edukacji w dziedzinie ochrony 
praw człowieka w założeniach programowych aplikacji adwokackiej i w ramowym 
planie szkolenia aplikantów adwokackich.

 •  24 listopada 2017 r. w Walewicach odbyła się Konferencja Kierowników Szkolenia 
Aplikantów Adwokackich, w której z ramienia KPCz uczestniczyła adw. Justyna C
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Metelska i adw. Artura Pietryka. Dyskutowano nad koniecznością ujednolicenia 
kształcenia aplikantów w całej Polsce. Omówiono trudności i wyzwania, jakie wią-
żą się z wprowadzeniem zajęć z ochrony praw człowieka w programie szkolenia 
aplikantów adwokackich: konieczność dodatkowych szkoleń dla wykładowców, 
zaangażowania adwokatów, którzy posiadają doświadczenie w prowadzeniu spraw 
przed ETPCz w Strasburgu oraz wiedzę nt. orzecznictwa i standardów ochrony praw 
człowieka, do których odwołują się w krajowych postępowaniach sądowych. 

5. Komisje CCBE: Praw Człowieka oraz Stała Delegacja przy Trybunale w Strasburgu:
 •  13 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji CCBE w Brukseli. Z ramienia 

KPCz uczestniczyli w nim adw. Justyna Metelska i adw. Łukasz Lasek. W czasie 
posiedzenia omawiano założenia projektu Konwencji o Zawodzie Prawnika (Eu-
ropean Convention on the Profession of Lawyer). Konwencja powinna opierać się 
na zasadach zawartych w Rekomendacji Rady Europy Nr R (2000) 21. W trakcie 
dyskusji przeważały głosy, że Konwencja powinna być aktem prawnym ustanawia-
jącym minimalne standardy ochrony prawników, m.in. gwarancje niezależności oraz 
ochrony tajemnicy adwokackiej. Konwencja powinna zostać jak najszybciej przyjęta 
przez państwa członkowskie Rady Europy.

 •  4 września 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie w ramach Komisji CCBE – Stałego 
Przedstawicielstwa przy Trybunale w Strasburgu – z ramienia Komisji w posiedzeniu 
uczestniczył adw. Łukasz Lasek. Przedmiotem spotkania było przygotowanie stano-
wiska CCBE odnośnie do projektowanej Konwencji o Zawodzie Prawnika, celem 
zaprezentowania go przez CCBE na forum Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy, które podejmie decyzję o rozpoczęciu prac nad Konwencją. Przygotowane 
stanowisko uzasadnia potrzebę przyjęcia Konwencji. Zawiera również propozycję 
praw i obowiązków, jakie Konwencja miałaby gwarantować, a także propozycję 
mechanizmu egzekwowania przestrzegania Konwencji przez państwa – strony. 
Stworzenie tych gwarancji służyć będzie wzmacnianiu zasady rządów prawa oraz 
efektywnej ochrony praw człowieka. 

6. Uchwały KPCz:
 •  Uchwała Nr 1/2017 z 6 marca 2017 r. wyrażająca stanowczy sprzeciw wobec nasila-

jących się działań organów władzy wykonawczej i ustawodawczej, które naruszają 
zasadę niezależności sądów oraz niezawisłości sędziowskiej; uchwała została opu-
blikowana na stronie adwokatura.pl (http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/komisja-
praw-czlowieka-o-podwazaniu-legalnosci-wyboru-i-prezes-sadu-najwyzszego/).

 •  Uchwała Nr 2/2017 z 20 marca 2017 r. w sprawie 10-lecia ogłoszenia wyroku ETPCz 
w sprawie Tysiąc przeciwko Polsce (skarga nr 5410/03). Komisja Praw Człowieka 
zaapelowała o pilne podjęcie prac nowelizujących art. 31 ustawy z dnia 6 listopada 
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w celu zapewnienia kobietom 
w Polsce europejskich standardów ochrony ich praw; uchwała opublikowana na 
stronie adwokatura.pl (http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/kpcz-trzeba-zapewnic-
polkom-europejskie-standardy-ochrony-ich-praw/). 

 •  Uchwała Nr 3/2017 z 10 czerwca 2017 r. dotycząca niewykonania przez polski 
rząd decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 8 czerwca 2017 r. 
o zastosowaniu środków tymczasowych (tzw. interim measures) wobec uchodźcy, C
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który w ciągu ostatnich miesięcy 27 razy usiłował wjechać do Polski przez przejście 
graniczne Brześć–Terespol, gdzie próbował złożyć wniosek o objęcie go ochroną 
międzynarodową. Komisja Praw Człowieka zwróciła uwagę, że działanie władz 
polskich jest sprzeczne z decyzją Trybunału i stanowi naruszenie art. 34 Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; uchwała opublikowana na 
stronie adwokatura.pl (http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/komisja-praw-czlow-
ieka-przy-nra-wzywa-rzad-do-przestrzegania-zobowiazan-miedzynarodowych/).

 •  Uchwała Nr 4/2017 z 27 czerwca 2017 r. dotycząca sprzeciwu wobec manipulowania 
słowami wypowiedzianymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bod-
nara w programie „Minęła Dwudziesta” na antenie TVP Info w dniu 20 czerwca 
2017 r. W uchwale wskazano, że nieuzasadniona krytyka w związku z wypowiedzią 
dotyczącą udziału przedstawicieli narodu polskiego w Holocauście wynika wyłącz-
nie z wyjęcia z kontekstu słów RPO; uchwała została opublikowana na stronie ad-
wokatura.pl (http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/komisja-praw-czlowieka-przy-
nra-w-obronie-rzecznika-praw-obywatelskich/).

 •  Uchwała Nr 5/2017 z 4 sierpnia 2018 r., którą Komisja Praw Człowieka wyraziła głę-
bokie zaniepokojenie deklaracjami przedstawicieli polskiego rządu o niewykonaniu 
postanowienia o zastosowaniu środków tymczasowych wydanego przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie C-441/17; uchwa-
ła została opublikowana na stronie adwokatura.pl (http://www.adwokatura.pl/z-zy-
cia-nra/uchwala-komisji-praw-czlowieka-przy-nra-w-sprawie-postanowienia-tse/).

 •  Uchwała Nr 6/2017 z 12 grudnia 2017 r., wyrażająca głębokie zaniepokojenie po-
stępowaniem funkcjonariuszy publicznych, które ma na celu powstrzymanie prote-
stów w obronie niezależności sądownictwa oraz konstytucyjnych praw i wolności 
obywatelskich; uchwała została opublikowana na stronie adwokatura.pl (http://
www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/komisja-praw-czlowieka-przy-nra-o-prawie-do-
pokojowych-zgromadzen-i-protestow/). 

7. Stanowiska, wystąpienia KPCz:
 •  W styczniu 2017 r. KPCz interweniowała w obronie chińskich prawników. Komisja 

przekazała na ręce Pana Xu Jian – ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Pol-
sce – pismo, w którym wyraziła zaniepokojenie i zwróciła uwagę na brak poprawy 
warunków prowadzenia przez prawników działalności w obronie praw człowieka 
i notoryczne próby ograniczenia ich aktywności; informacja w tej sprawie została 
opublikowana na stronie adwokatura.pl (http://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/
miedzynarodowy-dzien-zagrozonego-prawnika/).

 •  2 lutego 2017 r. KPCz zajęła stanowisko w sprawie odwołania Dyrektorki Biura 
Rady Europy dr Hanny Machińskiej; informacja w tej sprawie została opublikowa-
na na stronie adwokatura.pl (http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/komisja-praw-
czlowieka-przy-nra-o-odwolaniu-dr-hanny-machinskiej/). 

 •  12 lipca 2017 r. KPCz zajęła stanowisko dotyczące aresztowania i represji wobec 
Tanera Kiliç (Prezesa Amnesty International w Turcji) oraz 22 prawników tureckich; 
informacja w tej sprawie została zamieszczona na stronie adwokatura.pl (http://
www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/komisja-praw-czlowieka-zaniepokojona-sytuacja-
prawnikow-w-turcji/).C
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 •  27 listopada 2017 r. KPCz wyraziła głębokie zaniepokojenie działaniami Komisji 
Kwalifikacyjnej przy ministerstwie sprawiedliwości Republiki Białorusi skierowa-
nymi przeciwko adwokatom walczącym o prawa człowieka z Izb Adwokackich 
w Mińsku i Mahiliou; informacja w tej sprawie została zamieszczona na stronie 
adwokatura.pl (http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/komisja-praw-czlowieka-
przy-nra-zaniepokojona-sytuacja-bialoruskich-adwokatow/). 

8. Współpraca:
 •  15 grudnia 2016 r. do KPCz wpłynęło pismo ze Stowarzyszenia Lambda Warszawa 

z zaproszeniem do udziału w projekcie Call it hate: Raising awareness of anti-
-LGBT hate crime, realizowanym w ramach programu Komisji Europejskiej. Pi-
smem z 23 grudnia 2016 r. Komisja zadeklarowała chęć współpracy w charakterze 
partnera stowarzyszonego w tym projekcie.

 •  28 grudnia 2016 r. do KPCz wpłynęła korespondencja z Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka z zaproszeniem do udziału w międzynarodowym projekcie o nazwie 
My lawyer, my rights – enhancing children’s rights in ciminal proceedings in the 
EU. KPCz zadeklarowała współpracę i udział w tym międzynarodowym projekcie. 
W dniu 15 listopada 2017 r. KPCz wraz z HFPCz zorganizowała pierwsze szkolenie 
nt. dostępu do obrońcy dla nieletnich, które odbyło się w ORA w Warszawie. W dniu 
6 lutego 2018 r. przeprowadzone zostało szkolenie w Poznaniu; informacja o szko-
leniach została zamieszczona na stronie adwokatura.pl (http://www.adwokatura.pl/
konferencje-i-szkolenia/szkolenia-nt-dostepu-do-obroncy-dla-nieletnich//).

9. Patronaty, publikacje KPCz:
 •  19 stycznia 2017 r. KPCz otrzymała pismo od Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z proś-

bą o wsparcie inicjatywy rozpowszechniania standardów pracy kuratora ustanowio-
nego w postępowaniu karnym do reprezentacji małoletniego pokrzywdzonego. 

 •  Przedstawiciele Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę spotkali się 13 grudnia 2017 r. 
z adw. Justyną Metelską i adw. Arturem Pietryką. Celem spotkania było omówienie 
współpracy w zakresie wzmocnienia ochrony praw małoletnich pokrzywdzonych 
w postępowaniu karnym. Fundacja wskazywała na potrzebę stworzenia listy ad-
wokatów gotowych świadczyć pomoc prawną w tym zakresie. Z doświadczenia 
Fundacji wynika, iż istnieje potrzeba wsparcia kuratorów szkoleniami psychologicz-
no-prawnymi. Fundacja podjęła się przeprowadzenia cyklu szkoleń dla adwokatów 
na terenie całej Polski. Zgłoszono również propozycję przygotowania dla aplikantów 
adwokackich szkolenia w formie e-learningu nt. „Dziecko w procedurze”.

10. Inne działania KPCz przy NRA:
 •  Raport GRETA – KPCz skierowała raport przedstawiający uwagi dotyczące oceny 

wdrożenia Konwencji Rady Europy o działaniach przeciwko handlowi ludźmi. Ra-
port został przygotowany przez adw. Małgorzatę Mączkę-Pacholak oraz adw. Marię 
Radziejowską i przekazany do Rady Europy 16 lutego 2017 r.

 •  Europejski Dzień Prawnika – obchodzony jest corocznie w dniu 25 października. 
Tematem Europejskiego Dnia Prawnika w 2017 r. był wpływ nowych technologii 
na wykonywanie zawodu prawnika i świadczenie usług prawnych dla społeczeń-
stwa. Organizację obchodów oraz przygotowanie materiałów na zajęcia z uczniami C
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koordynowali: adw. Maria Radziejowska, adw. Łukasz Lasek oraz adw. Patrycja 
Dyluś-Borcz z KPCz; informacja w tej sprawie została zamieszczona na stronie 
adwokatura.pl (http://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/25-pazdziernika-2017-
europejski-dzien-prawnika//).

 •  Opinia do projektu ustawy o jawności życia publicznego – adw. Małgorzata Mączka-
-Pacholak przygotowała opinię do projektu ustawy o jawności życia publicznego 
w ramach konsultacji publicznych nad projektem; opinia została przekazana do Ko-
ordynatora ds. Służb Specjalnych; informacja w tej sprawie została zamieszczona 
na stronie adwokatura.pl (ww.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-20171123-u-
o-jawnosci-zycia-pub-opinia-mec-maczki-147-u-17-21276.pdf).

 •  Do KPCz wpłynęła propozycja partnerstwa w projekcie NETPRALAT dot. między-
narodowych i krajowych szkoleń adwokatów – obrońców w zakresie praktycznych 
umiejętności obrony praw osób zatrzymanych, podejrzanych i oskarżonych. Pre-
zydium NRA wyraziło zgodę na przystąpienie do programu. Projekt Koordynuje 
członkini KPCz adw. Agata Stajer (szczegółowe informacje o projekcie w dalszej 
części sprawozdania). 

Rok 2018
W 2018 roku odbyło się 8 posiedzeń Komisji: 27 stycznia, 17 lutego, 14 kwietnia, 19 maja, 

16 czerwca, 25 sierpnia, 28 września, 20 października. Komisja udzieliła 10 odpowiedzi na 
pisma od osób osadzonych i pokrzywdzonych. Była to korespondencja o różnorodnej treści, 
głównie dotyczyła próśb o pomoc prawną. KPCz na bieżąco aktualizowała listę adwokatów 
gotowych do świadczenia pomocy prawnej przed ETPCz zarówno na zasadach komercyjnych, 
jak i w ramach przyznanej przez Trybunał pomocy prawnej. 

1. Konferencja zorganizowana i współorganizowana przez Komisję w 2018 r.:
  22 maja 2018 r. w Warszawie, w związku z zamknięciem projektu prowadzonego przez 

KPCz wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka My lawyer, my rights – enhancing 
children’s rights in ciminal proceedings in the EU, została zorganizowana konferencja 
w Austriackim Forum Kultury w Warszawie. W procesach sądowych nieletnich udział 
obrońcy z urzędu powinien być obligatoryjny, zaś obrońcom nieletnich potrzebne są 
szkolenia dot. specyfiki tych postępowań – to wnioski z konferencji. Wcześniej, w ra-
mach tego projektu, KPCz przeprowadziła cykl szkoleń dla adwokatów nt. dostępu do 
obrońcy dla nieletnich; relacja z konferencji została zamieszczona na stronie adwokatura.
pl (http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/wymiar-sprawiedliwosci-dla-dzie-
ci-relacja/).

2.  Udział Członkiń i Członków KPCz w seminariach eksperckich, spotkaniach, konfe-
rencjach, seminariach:

 •  13 lutego 2018 r. – adw. Artur Pietryka przeprowadził wykład pt. „Dziecko w po-
stępowaniu karnym”, zorganizowany przez ORA w Warszawie.

 •  13 czerwca 2018 r. – adw. Małgorzata Mączka-Pacholak uczestniczyła w XII Semi-
narium Warszawskim, organizowanym przez MSZ.

 •  14 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Fundacji Dajemy 
Dzieciom Siłę dotyczące ewaluacji szkolenia nt. instytucji kuratora procesowego. 
Komisja reprezentowana była przez adw. Justynę Metelską i adw. Artura Pietrykę.C
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 •  6 grudnia 2018 r. odbyła się konferencja „Instytucja „małego świadka koronnego” 
– praktyka, kontrowersje, wyzwania” organizowana przez Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich; w konferencji wziął udział adw. Artur Pietryka.

 •  14 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie międzyresortowego Zespołu ds. Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka MSZ, w posiedzeniu wzięła udział adw. Justyna 
Metelska. Przedmiotem posiedzenia było omówienie działań zmierzających do wy-
konania wyr. pilotażowego w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce, wyrok 
z dnia 7.7.2015 r. (skarga nr 72287/10), ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji 
Ustawy z 17.6.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy 
w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez proku-
ratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Zreferowano wykona-
nie wyr. w sprawie Wizerkaniuk przeciwko Polsce z 5.7.2011 r. (skarga nr 18990/05) 
w związku z nowelizacją ustawy – Prawo prasowe. Poszczególne sprawy referowali 
przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Prokuratury Krajowej 
i Ministerstwa Zdrowia. Każdy z uczestników otrzymał raport z wykonywania 
wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2016 r.; relacja 
z posiedzenia została zamieszczona na stronie adwokatura.pl (http://www.adwoka-
tura.pl/z-zycia-nra/obradowal-zespol-ds-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka-
w-msz-4731/).

 •  14–15 grudnia 2018 r. odbył się II Kongres Praw Obywatelskich – adw. Artur Pie-
tryka moderował panel „Skuteczna kontrola sądowa nad tajnymi służbami lub car-
te blanche”; Kongres zorganizowano w stulecie polskiej niepodległości, ale także 
w 70 lat od podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i w 25 lat po tym, 
jak Polska związała się postanowieniami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; 
w kongresie wzięli udział Członkowie i Członkinie KPCz.

3.  Turniej sądowy Moot Court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dla 
aplikantów adwokackich:

 •  Komisja wraz z NRA zorganizowała turniej sądowy Moot Court. Turniej odbył się 
z okazji 25. rocznicy ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo-
wych Wolności przez Polskę i uznania jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka i polegał na symulacji postępowania przed ETPCz w oparciu o specjalnie 
przygotowany kazus turniejowy. Kazus zawierał fikcyjny stan faktyczny oraz stan 
prawny, dotyczący naruszenia praw i wolności jednostki gwarantowanych Kon-
wencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Protokołami 
dodatkowymi do Konwencji. Celem turnieju była popularyzacja wiedzy o prawach 
człowieka oraz zwiększenie umiejętności aplikantek i aplikantów adwokackich w za-
kresie identyfikacji spraw związanych z naruszeniem podstawowych praw i wolności 
oraz prowadzenia postępowania przed ETPCz. 

 •  Pierwsze prace organizacyjne dotyczące turnieju zostały rozpoczęte już w 2017 r. 
W projekt zaangażowało się wielu członków i członkiń KPCz: adw. Justyna Me-
telska, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, adw. Anna Mazurczak, adw. Bartosz 
Rodak, adw. Tomasz Brydak, adw. Patrycja Dyluś-Borcz oraz adw. Artur Pietryka; 
w pracach nad opracowaniem kazusu uczestniczyli adw. Małgorzata Mączka-Pa-
cholak, adw. Patrycja Dyluś-Borcz, adw. Justyna Metelska, adw. Bartosz Rodak, C
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adw. Tomasz Brydak ze wsparciem adw. Anny Mazurczak, adw. Marii Radziejowskiej 
i adw. Mariusza Lewandowskiego. Projekt kazusu został skonsultowany i opraco-
wany we współpracy z przedstawicielkami Departamentu Narodów Zjednoczonych 
i Praw Człowieka MSZ.

 •  W skład jury etapu pisemnego turnieju weszli: adw. Tomasz Brydak z KPCz, adw. 
Patrycja Dyluś-Borcz z KPCz, adw. Monika Gąsiorowska z KPCz, adw. dr Michał 
Indan-Pykno z KPCz, r.pr. Justyna Kalicka-Andziak z MSZ, adw. Małgorzata Mącz-
ka-Pacholak z KPCz, adw. Marcin Mrowicki z Biura RPO, adw. Paweł Osik z KPCz, 
adw. Artur Pietryka z KPCz, adw. Maria Radziejowska z KPCz, r.pr. Zuzanna Ru-
dzińska-Bluszcz z Biura RPO, p. Eliza Suchożebrska z MSZ, adw. dr Magdalena 
Sykulska-Przybysz z KPCz oraz adw. Marcin Wolny z HFPCz. Jury etapu pisemnego 
przewodniczyła adw. Justyna Metelska.

 •  W skład jury etapu ustnego turnieju weszli: r.pr Agata Bzdyń, adw. Monika Gąsio-
rowska, dr Hanna Machińska, adw. Justyna Metelska, adw. Marcin Mrowicki, adw. 
Artur Pietryka, adw. Bartosz Przeciechowski, adw. Bogdana Słupska-Uczkiewicz, 
prof. Mirosław Wyrzykowski.

 •  W skład jury finału turnieju weszli: adw. Justyna Metelska, adw. Monika Gąsiorow-
ska, Wojciech Hermeliński, sędzia TK w stanie spoczynku, r.pr. Magdalena Krzyża-
nowska-Mierzewska oraz adw. Mikołaj Pietrzak.

 •  Do konkursu zgłosiło się ponad 20 grup aplikanckich. Turniej składał się z etapu 
pisemnego i ustnego. W ramach etapu pisemnego drużyny przygotowały skargę do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz odpowiedź rządu na skargę innej, 
wylosowanej drużyny. W etapie ustnym, do którego zakwalifikowanych zostało 
8 drużyn, aplikanci mieli za zadanie wziąć udział w symulacji rozprawy przed 
ETPCz. Do finału zakwalifikowane zostały dwie najlepsze drużyny. 

 •  Finał turnieju odbył się 15 grudnia 2018 r. w Warszawie. Wzięli w nim udział apli-
kanci adwokaccy z Warszawy i Zielonej Góry. Warszawę reprezentowali: apl. adw. 
Grzegorz Kukowka, apl. adw. Michał Magdziak, apl. adw. Filip Janeczko i apl. adw. 
Marcin Kurzynowski. Z Zielonej Góry w finale uczestniczyli: apl. adw. Agnieszka 
Rogoza, apl. adw. Bartosz Jaroni, apl. adw. Krzysztof Tomaszewicz i apl. adw. Kor-
nel Sadowski. Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka grupa warszawska 
występowała w imieniu skarżącego, który zarzucał państwu X ograniczenie pra-
wa do obrony i przewlekłość tymczasowego aresztowania. Grupa zielonogórska 
reprezentowała rząd państwa X. Niewielką różnicą punktów zwyciężyli aplikanci 
z Warszawy. Jury w uzasadnieniu podkreślało wyrównany poziom wystąpień i im-
ponującą wiedzę nt. orzecznictwa ETPCz. Przy ocenie brano pod uwagę poprawność 
argumentacji, strukturę wypowiedzi, zdolności oratorskie oraz jakość odpowiedzi 
na pytania składu sędziowskiego. Nagrodą w konkursie był wyjazd do Strasburga 
i udział w rozprawie ETPCz. Warszawskiej drużynie nagrody uroczyście wręczyła, 
w imieniu Prezydium NRA, adw. Anisa Gnacikowska. 

 •  W dniu 9.10.2019 r. zwycięska drużyna uczestniczyła w rozprawie przez ETPCz 
w Strasburgu. Tego dnia Trybunał rozpoznawał sprawę Gestur Jónsson and Ragnar 
Halldór Hall przeciwko Islandii (skargi nr 68273/14 oraz 68271/14). Wyjazd do 
Strasburga obejmował również robocze spotkanie z prawnikiem z ETPCz oraz przed-
stawicielem biura Komisarz Praw Człowieka Rady Europy. Zwycięskiej drużynie to-
warzyszyły adw. Justyna Metelska, adw. Monika Gąsiorowska oraz adw. Małgorzata C
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Mączka-Pacholak. Turniej sądowy Moot Court to pierwszy taki projekt zrealizowany 
przez NRA i Komisję Praw Człowieka.

 •  Informacje dotyczące turnieju, jego organizacji i przebiegu oraz wyników były za-
mieszczane na stronie na stronie adwokatura.pl (http://www.adwokatura.pl/aktualno-
sci/moot-court-symulacja-rozprawy-przed-tk/, http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/
zaproszenie-do-udzialu-w-turnieju-sadowym-moot-court/, http://www.adwokatura.
pl/z-zycia-nra/termin-zgloszen-na-turniej-moot-court-przedluzony-do-10-czerwca/, 
http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/turniej-mout-court-dostepny-jest-formularz-
skargi-do-etpcz/, http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/turniej-moot-court-formularz-
odpowiedzi-rzadu-dot-skargi-do-etpcz/, http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/final-
-turnieju-moot-court-w-warszawie/, http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/final-tur-
nieju-moot-court-15-grudnia-w-warszawie/, http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/
turniej-moot-court-wygrala-druzyna-z-izby-warszawskiej/, http://www.adwokatura.
pl/z-zycia-nra/turniej-moot-court-wygrala-druzyna-z-izby-warszawskiej/).

4.  Program Help’28 Rady Europy. W dniu 8 grudnia 2018 r. w siedzibie NRA zostało 
zorganizowane spotkanie wstępne, inaugurujące kurs HELP Rady Europy na temat stan-
dardów w sprawach zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy do-
mowej. Kurs współorganizowany był z Krajową Radą Radców Prawnych, wzięło w nim 
udział 40 adwokatów i radców prawnych z całej Polski. Koncentrował się na przepisach 
prawa międzynarodowego i europejskiego oraz orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka kształtującego standardy w sprawach zapobiegania i zwalczania prze-
mocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz zastosowaniu tych przepisów i standardów 
wynikających z orzecznictwa w krajowych postępowaniach sądowych. Rolę tutorki kursu 
pełniła adw. Anna Mazurczak (Członkini KPCz). Wystąpienie wstępne nt. procesowych 
aspektów ścigania zgwałceń wygłosił adw. Artur Pietryka (Wiceprzewodniczący KPCz).

5. Szkolenia dla adwokatów i aplikantów adwokackich:
 •  6 lutego 2018 r. w siedzibie ORA w Poznaniu, odbyło się szkolenie na temat dostępu 

do obrońcy w sprawach nieletnich organizowane wspólnie przez Komisję i Helsińską 
Fundację Praw Człowieka. Szkolenie zostało przeprowadzone przez adw. Katarzynę 
Wiśniewską oraz adw. Marcina Wolnego. Uczestniczyło w nim ok. 30 adwokatów 
i aplikantów Izby Wielkopolskiej; relacja ze szkolenia została zamieszczona na 
stronie adwokatura.pl (http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/odbylo-
sie-kolejne-szkolenie-nt-dostepu-do-obroncy-w-sprawach-nieletnich/).

 •  15 marca 2019 r. w Opolu odbyło się szkolenie nt. praktycznych aspektów spo-
rządzania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Szkolenie zostało 
przeprowadzone przez adw. Justynę Metelską oraz adw. Małgorzatę Mączkę-Pacho-
lak, a zorganizowane przez adw. Jacka Różyckiego (Członka KPCz i członka Izby 
Opolskiej); w szkoleniu wzięło udział 98 adwokatów i 29 aplikantów adwokackich.

 •  7 kwietnia 2018 r. zostało zorganizowane szkolenie „Kurator procesowy małolet-
niego pokrzywdzonego” współorganizowane przez KPCz, sekcję praw człowieka 
przy ORA w Warszawie i Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Szkolenie przeprowadził 
adw. Artur Pietryka.

 •  9 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu został przeprowadzony wykład z elementami warsz-
tatowymi dotyczący sporządzania skargi do Trybunału w Strasburgu pt. „Skarga do C
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ETPCz – aspekty proceduralne i standardy orzecznictwa dot. osób pozbawionych 
wolności”, przeprowadzony przez adw. Justynę Metelską oraz adw. Artura Pietrykę.

 •  19 maja 2018 r. zostało przeprowadzone wewnętrzne szkolenie z technik efektywne-
go prowadzenia zajęć dla aplikantów adwokackich dla Członków i Członkiń KPCz. 
Szkolenie wraz z zajęciami praktycznymi przeprowadziły: adw. Krystyna Burska, 
adw. Anna Mazurczak i adw. Agata Stajer.

 •  10 listopada 2018 r. odbyło się szkolenie dla adwokatów i aplikantów adwokackich 
w Koszalinie o tematyce „Europejska Konwencja Praw Człowieka w praktyce ad-
wokackiej. Orzecznictwo ETPCz w kontekście prawa cywilnego i prawa karnego. 
Praktyczne aspekty sporządzania skargi do ETPCz” – szkolenie przeprowadziła adw. 
Justyna Metelska.

 •  4 grudnia 2018 r. odbyło się szkolenie dla adwokatów w Płocku pt. „Europejski 
Trybunał Praw Człowieka – w praktyce adwokata” – szkolenie przeprowadziła adw. 
Justyna Metelska.

6. Raporty z wykonywania wyroków ETPCz przez Polskę:
 •  14 września 2019 r. zostało przygotowanie stanowisko NRA do Komitetu Ministrów 

Rady Europy dot. wykonania wyr. w sprawie P. i S. przeciwko Polsce – ze strony 
Komisji projekt przygotowała adw. Anna Mazurczak (http://www.adwokatura.pl/
admin/wgrane_pliki/file-p-i-s-2018-stanowisko-14-19-2018-25017.pdf).

 •  22 lutego 2018 r. została przekazana do Senatu RP opinia w sprawie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (druk senacki nr 602), 
dotyczącego wykonania wyroku Grabowski przeciwko Polsce – opinię przygotowała 
adw. Małgorzata Mączka-Pacholak.

7.  Porozumienie dot. tłumaczenia wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowie-
ka (NRA – RPO). KPCz włączyła się w inicjatywę Rzecznika Praw Obywatelskich 
tłumaczenia na język polski orzecznictwa ETPCz. Jej głównym celem jest populary-
zacja orzecznictwa ETPCz w Polsce i ułatwienie korzystania z najważniejszych wyro-
ków. W dniu 27 marca 2018 r. nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy 
Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Naczelną Radą Adwokacką, Krajową Radą Radców 
Prawych, Instytutem Nauk Prawnych PAN oraz siedmioma kancelariami prawnymi 
w sprawie tłumaczeń wyroków ETPCz na język polski. Ze strony KPCz w spotkaniu 
uczestniczyła adw. Justyna Metelska i adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, powołane 
w skład Rady Porozumienia. W ramach porozumienia, ze strony NRA, zostały prze-
tłumaczone trzy wyroki w sprawach: Blokhin przeciwko Rosji (skarga nr 47152/06); 
Frumkin przeciwko Rosji (skarga nr 74568/12) oraz Murray przeciwko Holandii (skar-
ga nr 10511/10); informacja dotycząca porozumienia została zamieszczona na stronie 
adwokatura.pl (http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/nra-strona-porozumienia-dot-
tlumaczenia-wyrokow-etpcz/).

8.  Stowarzyszenie Lambda – cykl szkoleń nt. przemocy wobec osób LGBT dla organi-
zacji i instytucji udzielających wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwami 
oraz dla organów ścigania. KPCz objęła patronatem cykl dwudniowych szkoleń prze-
znaczonych dla adwokatów, radców prawnych nt. przemocy wobec osób LGBT. Szko-
lenia realizowane były w ramach projektu Lambdy Warszawa Come Forward, który jest C
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ściśle związany z projektem Call it hate, którego NRA jest partnerem. Szkolenia odbyły 
się w Krakowie, Poznaniu i dwukrotnie w Warszawie. 

9.  Przystąpienie KPCz do projektu PTPA. W czerwcu 2018 r. KPCz z przystąpiła do pro-
jektu PTPA jako partner stowarzyszony w związku z wnioskiem o grant do American Bar 
Association (Justice Works Program). Założenia projektu bazowały na dotychczasowych 
projektach skierowanych do pełnomocników i pełnomocniczek pro bono, środowiska 
sędziowskiego i prokuratorskiego, a projekt miał koncentrować na przesłance przyna-
leżności do środowiska osób LGBTQ, która leży u podstaw przemocy i dyskryminacji.

10.  Komisje CCBE: Praw Człowieka oraz Stała Delegacja przy Trybunale w Strasburgu, 
wizyty studyjne: 

 •  24 stycznia 2018 r. adw. Łukasz Lasek z ramienia KPCz uczestniczył w konferencji 
CCBE w Strasburgu, w sprawie przyjęcia rekomendacji w sprawie opracowania 
przez Komitet Ministrów Europejskiej Konwencji o Zawodzie Prawnika.

 •  23 marca 2018 r. adw. Justyna Metelska i adw. Artur Pietryka uczestniczyli w wizycie 
studyjnej zorganizowanej przez Komisję Europejską w Brukseli i Luksemburgu. Te-
matem wizyty była kwestia praworządności w Polsce. Z delegacji został sporządzony 
raport i przekazany na ręce Prezesa NRA, relacja w tej sprawie została zamieszczona 
na stronie adwokatura.pl (http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/praworzadnosc-w-
polsce-wizyta-adwokatow-w-brukseli/).

11. Stanowiska, wystąpienia KPCz:
 •  24 stycznia 2018 r. KPCz zajęła stanowisko i dotyczące sytuacji prawników oraz 

działaczy zaangażowanych w obronę praw człowieka na terytorium Arabskiej 
Republiki Egiptu, informacja o stanowisku została zamieszczona na stronie ad-
wokatura.pl (http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/komisja-praw-czlowieka-nra-
zaniepokojona-sytuacja-prawnikow-w-egipcie/).

12.  Opinia amicus curiae przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Po raz 
pierwszy w historii działalności Naczelna Rada Adwokacka, wspólnie z KPCz, przed-
stawiła opinię amicus curiae w sprawie zawisłej przed Europejskim Trybunałem Praw 
Człowieka, a dotyczącej skargi Roberta Kuchta i Sebastiana Mętel przeciwko Polsce 
(skarga nr 76813/16). Sprawa dotyczy kwestii proporcjonalności i zasadności stosowania 
środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Policji. Opinia, przygotowania 
przez adw. Marię Radziejowską, adw. Małgorzatę Mączkę-Pacholak, została złożona 
w dniu 27 kwietnia 2018 r.; informacja w tej sprawie została zamieszczona na stronie 
adwokatura.pl (http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/opinia-amicus-curiae-nra-do-
etpcz-ws-skargi-r-kuchta-i-s-metel/).

13.  Projekt NETPRALAT. Projekt NETPRALAT (NETworking to strengthen pre-trial pro-
cedural rights by PRActice-oriented cross-border LAwyers Training) jest europejskim 
projektem skierowanym do osób wykonujących zawody prawnicze i zakłada m.in. prze-
prowadzenie międzynarodowych i krajowych szkoleń adwokatów prowadzących sprawy 
karne w zakresie praktycznych umiejętności obrony praw osób zatrzymanych, podejrza-
nych i oskarżonych. NRA w projekcie występuje jako partner stowarzyszony, realizując 
projekt wraz z partnerami z Holandii – Uniwersytetem Maastricht, Hiszpanii – Catalan C
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Bar Council oraz IRIDIA Centre per la defensa dels drets humans, Litwy – Lithuanian 
Human Rights Monitoring Institute oraz Luksemburga – European Legal Interpreters 
and Translators Association – EULITA. Merytoryczną stroną projektu z ramienia NRA 
zajmuje się Komisja Praw Człowieka, a projekt koordynuje Członkini KPCz adw. Agata 
Stajer. Strona internetowa projektu: https://www.netpralat.eu/.

 •  Cele Projektu to:
� � −�  podnoszenie wiedzy w zakresie dyrektyw europejskich w przedmiocie ochrony 

praw osób podejrzanych i oskarżonych (tzw. Road Map Directives):
     a)  Dyrektywa 2010/64/EU – DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIE-

GO I RADY 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do 
tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym;

    b)  Dyrektywa 2012/13/EU – DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
I RADY 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji 
w postępowaniu karnym;

     c)  Dyrektywa 2013/48/EU – DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIE-
GO I RADY2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa do-
stępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym 
europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania 
osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z oso-
bami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności;

    d)  Dyrektywa EU 2016/343 – DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIE-
GO I RADY (UE) 2016/343 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia 
niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na roz-
prawie w postępowaniu karnym;

     e)  Dyrektywa (EU) 2016/800 – DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJ-
SKIEGO I RADY (UE) 2016/800 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie gwarancji 
procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępo-
waniu karnym;

    f)  Dyrektywa 2016/1919 – DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
I RADY (UE) 2016/1919 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie pomocy 
prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz 
dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego 
nakazu aresztowania;

� � −�  przyczynianie się do efektywnej implementacji Road Map Directives;
� � −�  europejska wymiana doświadczeń w zakresie unormowań i praktyki dot. postę-

powań przygotowawczych;
� � −�  doskonalenie umiejętności praktycznych adwokatów/ek w postępowaniu karnym;
� � −�  stworzenie międzynarodowej sieci prawniczek/ów prowadzących sprawy karne;
� � −�  przeprowadzenie szkoleń międzynarodowych i krajowych dla adwokatek/ów 

w zakresie praktycznych aspektów procedury karnej oraz umiejętności psycho-
społecznych.

 •  Elementy projektu NETPRALAT to:
  1.  MATERIAŁY SZKOLENIOWE – stworzenie materiałów szkoleniowych 

w języku polskim i dostosowanych do polskiego porządku prawnego w zakre-
sie praktycznych umiejętności obrony praw osób zatrzymanych, podejrzanych C
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i oskarżonych, które będą ogólnodostępne i będą mogły być wykorzystywane 
we wszystkich okręgowych radach adwokackich po zakończeniu projektu.

  2.  MIĘDZYNARODOWE SZKOLENIA DLA ADWOKATEK/ÓW – projekt prze-
widuje finansowanie udziału 9 adwokatek/ów praktykujących w Polsce w szko-
leniu dla prawników – trenerów w zakresie praktycznych umiejętności obrony 
praw osób zatrzymanych w następujących terminach:

    a. szkolenie w Maastricht, 8–10 maja 2019 r.;
    b. szkolenie w Wilnie, 10–12 czerwca 2019 r.;
    c. szkolenie w Barcelonie, 9–11 lipca 2019 r.
  3.  KRAJOWE SZKOLENIA DLA ADWOKATEK/ÓW – przeprowadzenie dwóch 

szkoleń dla łącznej liczby 24 adwokatek/ów w zakresie praktycznych umiejętno-
ści obrony praw osób zatrzymanych przeprowadzone przez osoby biorące udział 
w szkoleniach międzynarodowych w okresie marzec–maj 2020.

  4.  KOORDYNACJA WSPÓŁPRACY POLSKICH EKSPERTEK/ÓW prawa kar-
nego w zakresie prawa do obrony i stworzenie przestrzeni do wymiany doświad-
czeń, potrzeb i rozwiązań dla podniesienia praktycznych umiejętności członków 
i członkiń adwokatury.

  5.  WSPÓŁTWORZENIE MIĘDZYNARODOWEJ PLATFORMY EKSPERCKIEJ 
w zakresie prawa karnego przez osoby praktykujące w dziedzinie prawa karnego 
w Polsce.

  6.  WSPÓŁTWORZENIE EUROPEJSKIEJ SIECI PRAWNICZEK/KÓW MUL-
TIPLIKATORÓW praktycznych umiejętności obrony praw osób zatrzymanych, 
podejrzanych i oskarżonych.

W dniach 22–23.10.2018 r. w Barcelonie odbyło się spotkanie ekspertów (omawiano przy-
gotowywanie modułów szkoleniowych w języku angielskim i założenia finansowe szkoleń) – 
ze strony KPCz w szkoleniu uczestniczyły adw. Agata Stajer i adw. Anna Mazurczak. W dniach 
22–23.11.2018 r. w Barcelonie odbyło się spotkanie ekspertów prawa karnego ze wszystkich 
krajów uczestniczących w projekcie (Hiszpanii, Polski, Litwy, Luksemburga, Holandii), a tak-
że z krajów stowarzyszonych (Portugalii, Francji oraz Irlandii). Ze strony KPCz w spotkaniu 
uczestniczyli: adw. Magdalena Pająk, adw. Maria Radziejowska, adw. Artur Pietryka oraz 
adw. Agata Stajer.

14. Opinie dot. projektów ustaw: 
 •  22 sierpnia 2018 r. została przygotowana opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy 

o postępowaniu w sprawach nieletnich (druk senacki 6020), dotyczącego wykonania 
wyroku ETPCz w sprawie Grabowski przeciwko Polsce – opinię przygotowała adw. 
Małgorzata Mączka-Pacholak.

 •  adw. Małgorzata Mączka-Pacholak przygotowała opinię do projektu ustawy o jawno-
ści życia publicznego w ramach konsultacji publicznych. Dokument został przekazany 
do Koordynatora ds. Służb Specjalnych i opublikowany na stronie adwokatura.pl.

15. Inne:
 •  adw. Małgorzata Mączka-Pacholak przygotowała zakładkę „Prawa człowieka” na 

nowej stronie internetowej adwokatura.pl. W zakładce zamieszczone są informacje 
dotyczące działalności Komisji, dokumenty związane z prawami człowieka, mate-
riały edukacyjne dla aplikantów i adwokatów.C
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 •  15 marca 2018 r. w Kędzierzynie-Koźlu odbył się II Festiwal Praw Człowieka. Z ra-
mienia Komisji w ocenianiu prac konkursowych i uroczystej gali udział wzięli adw. 
Justyna Metelska i adw. Jacek Różycki. NRA i KPCz objęły festiwal honorowym 
patronatem, fundując nagrody dla laureatów.

 •  16 maja 2018 r. do KPCz wpłynęło pismo od Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie roli 
pełnomocnika przy przyjęciu do szpitala psychiatrycznego do nowelizacji w ustawie 
z dnia 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, która weszła w życie z dniem 
1.1.2018 r. Odpowiedź do Rzecznika wraz z propozycją spotkania przygotował 
adw. Maciej Loga. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w biurze Rzecznika Praw 
Pacjenta w dniu 21 lutego 2020 r. – uczestniczyli w nim adw. Maria Radziejowska 
i adw. Artur Pietryka.

 •  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich nawiązało współpracę z NRA i KPCz w ra-
mach kampanii społecznej „Państwo bez tortur”. Zgodnie z założeniami, celem 
kampanii było podniesienie świadomości społeczeństwa na temat tego, czym są 
tortury, kto może być ich ofiarą oraz próba wyeliminowania przyzwolenia społe-
czeństwa na stosowanie tortur. Celem kampanii było również zwiększenie świa-
domości osób przebywających w miejscach detencji, a także ich bliskich na temat 
przysługujących im praw, dotarcie z przekazem kampanii do przedstawicieli tych 
grup zawodowych (m.in. funkcjonariusze służb, sędziowie, adwokaci, radcowie 
prawni, lekarze,), które w swojej pracy zetknąć się mogą z ofiarami tortur. W dniu 
4 lipca 2018 r. w biurze NRA odbyło się spotkanie adw. Jacka Treli (Prezesa NRA), 
dr Hanny Machińskiej (Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich), adw. Justyny 
Metelskiej, a także przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zaanga-
żowanych w kampanię.

Rok 2019
W 2019 r. odbyło się 6 posiedzeń Komisji: 16 lutego, 23 marca, 13 kwietnia, 15 czerw-

ca, 5 sierpnia, 14 grudnia. Komisja udzieliła 11 odpowiedzi na pisma od osób osadzonych 
i pokrzywdzonych. Była to korespondencja o różnorodnej treści, głównie zawierająca prośby 
o udzielenie pomocy prawnej. KPCz na bieżąco aktualizowała listę adwokatów gotowych do 
świadczenia pomocy prawnej przed ETPCz zarówno na zasadach komercyjnych, jak i w ra-
mach przyznanej przez Trybunał pomocy prawnej.

1. Konferencje zorganizowane przez Komisję w 2019 r.:
 •  5 października 2019 r. w Krakowie odbyła się konferencja, pt. „Ochrona środowiska 

– prawo a rzeczywistość”. Wykład wprowadzający „Prawo do środowiska w XXI 
wieku. Czy jednostce potrzebne są regulacje międzynarodowe?” wygłosiła dr Hanna 
Machińska, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Konferencja składała się 
z dwóch paneli: pierwszy poświęcony był prawu dotyczącemu ochrony środowiska, 
drugi poświęcony był rzeczywistości w ochronie środowiska. Organizacja konferen-
cji koordynowana była przez adw. Patrycję Dyluś-Borcz; relacja z konferencji została 
opublikowana na stronie adwokatura.pl (http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-
-szkolenia/ochrona-srodowiska-prawo-a-rzeczywistosc-konferencja-w-krakowie/).

 •  16 listopada 2019 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja, pt. „Mowa bez nienawi-
ści”. W ramach KPCz konferencję organizowali adw. Krystyna Burska oraz adw. Ma-
ciej Loga. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim C
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ponad 140 osób; relacja z konferencji została opublikowana na stronie adwokatura.pl 
(http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/mowa-bez-nienawisci-relacja-z-
konferencji-we-wroclawiu/).

2.  Udział Członkiń i Członków KPCz w seminariach eksperckich, spotkaniach, konfe-
rencjach, wydarzeniach:

 •  10 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka, w którym z ramienia KPCz uczestniczyły adw. 
Małgorzata Mączka-Pacholak oraz adw. Anna Mazurczak. W czasie posiedzenia 
podejmowano różne kwestie dotyczące postępowań przez Europejskim Trybunałem 
Praw Człowieka, omawiano m.in. stan wykonania wyroków w polskich sprawach 
dot. praw reprodukcyjnych i przewlekłościowych. W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież przedstawiciele organizacji pozarządowych, RPO, a także samorządu radców 
prawnych.

 •  19 listopada 2019 r. odbyło się XIII Seminarium Warszawskie zorganizowane przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka. 
Ze względu na obchody 30. rocznicy przyjęcia Konwencji o Prawach Dziecka, która 
została podpisana 20 listopada 1989 r., seminarium poświęcone było zagadnieniu 
praw dziecka w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzecznictwa 
ETPCz. W konferencji udział wzięli przedstawiciele ETPCz, Sekretariatu Rady Eu-
ropy, Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka, a także środowisk naukowych, 
prawniczych oraz organizacji pozarządowych. Z ramienia Komisji w seminarium 
uczestniczyła adw. Justyna Metelska.

 •  13–14 grudnia 2019 r. odbył się III Kongres Praw Obywatelskich – w kongresie 
udział wzięli członkowie i członkinie KPCz NRA.

3.  Program Help’28 Rady Europy. W styczniu 2019 r. adw. Anna Mazurczak uczestniczyła 
w spotkaniu podsumowującym projekt Help’28 Rady Europy. W 2019 r., w okresie od 
maja do sierpnia, odbył się kurs dotyczący europejskich standardów w sprawach doty-
czących prawa pracy. Kurs organizowany był przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową 
Radę Radców Prawnych i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. W kursie uczestniczyli 
adwokaci i radcowie prawni z Polski, prawnicy z biura RPO i prawnicy z Bułgarii i Grecji. 
Tutorką kursu była r.pr. Karolina Kędziora.

4.  Komisje CCBE: Praw Człowieka oraz Stała Delegacja przy Trybunale w Strasburgu. 
14 marca 2019 w Brukseli odbył się Okrągły Stół CCBE nt. przyszłości Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka – w spotkaniu Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała 
adw. Maria Radziejowska z KPCz. Spotkanie miało charakter roboczej dyskusji nad 
reformą ETPCz i było podzielone na trzy części. Część pierwsza dotyczyła podsumowania 
dotychczasowych działań podejmowanych w ramach reformy ETPCz (Stocktaking of the 
reforms to date: what has been lost and what gained by the simplification of rejecting 
unfounded cases?). Druga część spotkania poświęcona była dyskusji nad rozwiązaniami, 
które pozwoliłyby na usprawnienie rozpoznawania spraw przez Trybunał efektywniej 
niż dotychczas (How should manifestly well founded application be resolved and just 
satisfaction be assessed so as to free the Court from the ‘other half’ of its repetitive 
caseload?). Ostatnia część spotkania dotyczyła przyspieszenia postępowania przed Try-C
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bunałem (Can the Court’s rate of giving judgement in serious violation cases realistically 
be accelerated from the current 2000 per year? If not, what are the other options for 
addressing the 15-200 00 pending serious cases within a reasonable time?). Spotkanie 
to było ponadto także okazją do tego, by podzielić się doświadczeniami i problemami, 
jakie występują m.in. w komunikacji z Trybunałem w sprawach dotyczących skarżących 
przeciwko różnym stronom Konwencji, oraz w zakresie różnic w długości postępowania 
i czasu, jaki upływa od momentu wniesienia skargi do jej notyfikacji rządowi, czy nawet 
do momentu otrzymania informacji z Trybunału o jej zarejestrowaniu. Okrągły stół dot. 
reformy ETPCz był poprzedzony spotkaniem Stałej Delegacji CCBE w Strasburgu.

5.  NETPRALAT. W 2019 r. odbyły się trzy międzynarodowe szkolenia dla adwokatów 
w zakresie praktycznych umiejętności obrony praw osób zatrzymanych dla łącznie 9 ad-
wokatów z Polski. Szkolenia odbyły się w:

 1)  Maastricht (8–10 maja), z udziałem adw. Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej, adw. 
Marity Dybowskiej-Dubois oraz adw. Barbary Solińskiej, z ramienia KPCz udział 
wzięła adw. Agata Stajer;

 2)  Wilnie (10–12 czerwca), z udziałem adw. Andrzeja Lewny, adw. Marty Tomkiewicz 
oraz adw. Michała Sykały, z ramienia KPCz udział wzięła adw. Magdalena Pająk;

 3)  Barcelonie (9–11 lipca), z udziałem adw. Judyty Kasperkiewicz, adw. Michała Kuli 
oraz adw. Anny Winczakiewicz, z ramienia KPCz udział wziął adw. Artur Pietryka.

Informacje o szkoleniach zostały zamieszczone na stronie adwokatura.pl Zob. (http://www.
adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/projekt-netpralat-nabor-adwokatow-prowadzacych-
sprawy-karne/, http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/netpralat-w-wilnie-
szkolenie-dla-adwokatow-w-sprawach-karnych/ i http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-
-szkolenia/nabor-na-szkolenie-w-barcelonie-w-ramach-netpralat-w-lipcu/). W październiku 
2019 r. koordynatorka projektu adw. Agata Stajer wzięła udział w spotkaniu ewaluacyjnym 
projektu w Wilnie.

6.  Kampania „Państwo bez tortur”, projekt RPO. NRA i KPCz wraz z Krajową Izbą 
Radców Prawnych, Radą Europy, ODIHR, OBWE, Stowarzyszeniem Zapobiegania Tor-
turom (Association for the Prevention of Torture) oraz Kantar Millward Brown zostały 
partnerem Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur BRPO, które prowadzi kampanię 
społeczną pod hasłem „Państwo bez tortur”. Z ramienia KPCz kampanią zajmowała się 
adw. Agata Stajer. KPCz brała udział we współtworzeniu szeregu infografik przedsta-
wiających m.in. czym są tortury i gdzie szukać pomocy w przypadku ich doświadczenia, 
a także standardów ETPCz w zakresie ich zapobiegania oraz Mechanizmu Prewencji 
Tortur. Infografiki zostały umieszczone na stronie internetowej kampanii „Państwo bez 
tortur” i stanowią jej istotny element edukacyjny, podnosząc świadomość w zakresie 
sposobów prewencji tortur. Infografiki są dostępne pod adresem: https://www.rpo.gov.
pl/sites/default/files/ETPC_tortury.pdf, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zapobieganie-
torturom-na-czym-polegalo-nieludzkie-traktowanie oraz https://www.rpo.gov.pl/sites/
default/files/ETPC_ponizajace_traktowanie.pdf.

7.  Monitoring wyboru kandydatów na polskiego sędziego do ETPCz. W 2019 r. rozpo-
częte zostały prace związane z przeprowadzeniem obywatelskiego monitoringu wyboru 
kandydatów na polskiego sędziego do ETPCz. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, C
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MSZ przedstawia kandydatury na stanowisko sędziego, które następnie są przedstawiane 
Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy. Zgodnie z założeniami, projekt obejmo-
wać miał przeprowadzenie obywatelskiego monitoringu kandydatów/tek na polskiego 
sędziego (tj. opracowanie pytań i organizację otwartych spotkań oraz rozmów z kandy-
datami z aktywnym udziałem środowisk prawniczych) Inicjatywa została przedstawiona 
Prezesowi NRA oraz uzyskała akceptację Prezydium NRA. Projekt koordynowany jest 
przez adw. Małgorzatę Mączkę-Pacholak; szczegółowy zakres i terminarz projektu do-
stanie dookreślony w 2020 r.

8.  Inne. 14 marca 2019 r. odbył się III Festiwal Praw Człowieka w Kędzierzynie-Koźlu. 
NRA wraz z KPCz objęły honorowym patronatem to wydarzenie, a dla laureatów ufun-
dowały nagrody rzeczowe. Z ramienia Komisji w uroczystej gali udział wziął adw. Jacek 
Różycki.

Rok 2020
W 2020 r. odbyły się 2 posiedzenia Komisji: 25 stycznia, 29 lutego. Ze względu na pande-

mię COVID-19 działania KPCz uległy istotnemu ograniczeniu, a zaplanowane na pierwsze 
półrocze posiedzenia zostały odwołane. Komisja udzieliła 6 odpowiedzi na pisma od osób 
osadzonych i pokrzywdzonych. Była to korespondencja o różnorodnej treści, głównie zawie-
rająca prośby o udzielenie pomocy prawnej. KPCz na bieżąco aktualizowała listę adwokatów 
gotowych do świadczenia pomocy prawnej przed ETPCz.

1.  Udział Członkiń i Członków KPCz w seminariach eksperckich, spotkaniach, konfe-
rencjach, wydarzeniach:

 •  21 lutego 2020 r. w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się spotkanie, w którym 
z ramienia KPCz uczestniczyła adw. Maria Radziejowska. Spotkanie dotyczyło usta-
lenia ram współpracy Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Rzecznika Praw Pacjenta 
w zakresie postępowań na gruncie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Podczas 
spotkania ustalono, że zostanie zorganizowane kolejne spotkanie w Warszawie po-
między (lokalnymi) przedstawicielami wszystkich zainteresowanych postępowania-
mi na gruncie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego stron (co najmniej: pacjent/
rodzina pacjenta/biegły-lekarz/sąd/pełnomocnicy). Celem ma być wyznaczenie ram 
wspólnych działań na szczeblu lokalnym i podjęcie dialogu i wymiany na temat 
różnych perspektyw przyjętych ze względu na poszczególne role w postępowaniu na 
gruncie tej ustawy, przygotowanie planu działania w celu opracowania najlepszych 
praktyk dla pełnomocników reprezentujących klientów w tego rodzaju sprawach, 
w szczególności na komunikację z klientem. Celem jest uruchomienie analogicznych 
sieci/spotkań/warsztatów w poszczególnych Izbach w Polsce w wykorzystaniem 
wypracowanych praktyk.

 •  28 października 2020 r. odbyło się webinarium, organizowane przez HFPCz i Wy-
dział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na temat wyko-
rzystywania w postępowaniu karnym dowodów pozyskanych z naruszeniem prawa 
– ze strony Komisji udział wzięli adw. Michał Sykała, adw. Magdalena Sykulska-
-Przybysz, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak.
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2. Szkolenia dla adwokatów i aplikantów adwokackich:
 •  3 marca 2020 r. w Poznaniu odbyło się szkolenie nt. praktycznych aspektów spo-

rządzania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Szkolenie zostało 
przeprowadzone przez adw. Małgorzatę Mączkę-Pacholak, a zorganizowane przez 
adw. Macieja Logę, Członka KPCz i członka ORA w Poznaniu; w szkoleniu wzięło 
udział kilkadziesiąt osób.

3.  Wykonywanie wyroków ETPCz przez Polskę. Projekt założeń do ustawy o zasadach 
wykonywania wyroków ETPCZ – adw. Małgorzata Mączka-Pacholak zwróciła się do 
autorów inicjatywy z podziękowaniem za włączenie KPCz do procesu legislacji z za-
znaczeniem, że uwagi ze strony Komisji zostaną przedstawione z chwilą opracowania 
szczegółowych propozycji. Adwokat Małgorzata Mączka-Pacholak zwróciła się również 
z sugestią włączenia KPCz do procesu legislacyjnego na dalszych etapach prac.

4. Monitoring wyboru kandydatów na polskiego sędziego do ETPCz.
 •  31 października 2021 r. upłynie 9-letnia kadencja Sędziego ETPCz prof. dr. hab. 

Krzysztofa Wojtyczka. Polska została zaproszona do przedstawienia listy trzech kan-
dydatów na to stanowisko do dnia 8 marca 2021 r. Jak wskazał Komitet Zarządzają-
cy Praw Człowieka Rady Europy, krajowa część procedury stanowi najważniejszy 
element całego procesu wyłonienia nowego sędziego ETPCz.

 •  Naczelna Rada Adwokacka (przy udziale KPCz), wspólnie z Helsińską Fundacją 
Praw Człowieka i Krajową Izbą Radców Prawnych, skierowały pismo do MSZ 
w sprawie wyboru polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
które zawiera uwagi i rekomendacje dotyczące polskiej procedury ws. wyłonienia 
kandydatów lub kandydatek na urząd sędziego ETPCz; pismo zostało wysłane do 
MSZ w dniu 21 maja 2020 r. oraz opublikowane na stronie adwokatura.pl (http://
www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/stanowisko-nra-hfpcz-i-kirp-ws-wyboru-sedziego-
etpcz/).

 •  Zostało zawiązane porozumienie NRA-KIRP-HFPCz w sprawie organizacji oby-
watelskiego monitoringu kandydatów/tek na urząd polskiego sędziego w ETPCz. 
Projekt koordynowany jest przez adw. Małgorzatę Mączkę-Pacholak; szczegółowy 
zakres i terminarz projektu dostanie dookreślony w drugiej połowie 2020 r.

5.  Opinie amicus curiae. 18 lutego 2020 r. został złożony wniosek NRA do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu o wyrażenie zgody na przedstawienie opinii 
amicus curiae w sprawie Mikołaj Pietrzak przeciwko Polsce oraz Dominika Bychawska-
-Siniarska i inni przeciwko Polsce (skargi nr 72038/17 i 25237) – skargi dotyczą ochrony 
życia osobistego gwarantowanej przez art. 8 Konwencji oraz braku skutecznych środków 
ochrony dostępnych dla osób fizycznych w zakresie kwestionowania tajnej inwigilacji.

6.  Greenpeace International Project. KPCz prowadzi korespondencję ze studentem pra-
cującym w Amsterdam Law Clinic, zajmującą się pomocą organizacjom pozarządowym 
w projektach prawnych (https://www.amsterdamlawhub.nl/en/amsterdam-law-practice/
clinics/amsterdam-law-clinics.html). Obecnie Amsterdam Law Clinic podjęła współpracę 
z Greenpeace Interntional nad projektem badawczym dotyczącym SLAPP (Strategic Law-
suits Against Public Participation). Celem tych badań jest analiza porównawcza SLAPP C
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w całej Europie w celu podkreślenia tego problemu i potencjalnego nacisku na wdrożenie 
przepisów, aby zapobiec ich wykorzystaniu/nadużyciom. Korespondencja prowadzona 
jest przez adw. Marię Radziejowską.

7.  NETPRALAT. Ze względu na pandemię COVID-19, działania zaplanowane w ramach 
projektu NETPRALAT zostały przesunięte w czasie (projekt został przedłużony o kolejne 
6 miesięcy – do marca 2021 r.):

 •  Adw. Agata Stajer wraz z adw. Magdaleną Pająk we współpracy z Komendą Miej-
ską Policji w Zielonej Górze przygotowały film obrazujący praktykę prowadzenia 
czynności przygotowawczych w ramach postępowania karnego w Polsce. Scenariusz 
do filmu przygotowała adw. Magdalena Pająk.

 •  Prezydium NRA wyraziło zgodę na adaptację materiałów szkoleniowych, w tym 
podręcznika dla trenerów, do polskiego porządku prawnego oraz ocenę ww. ma-
teriałów przez komisję ekspercką. Adaptacja materiałów szkoleniowych została 
przeprowadzona przez adw. Agatę Stajer oraz adw. Małgorzatę Mączkę-Pacholak.

  −�  We wrześniu i październiku planowane są szkolenia krajowe dla adwokatów/ek 
ze wszystkich Izb Adwokackich w kraju. 

� � −�  Przygotowywana jest także polska wersja szkolenia online w zakresie praktycz-
nych umiejętności obrony praw osób zatrzymanych, podejrzanych i oskarżonych.

8.  Program Help’28 Rady Europy. Adwokat Anna Mazurczak zwróciła się do Prezydium 
NRA z prośbą o wyrażenie zgody na organizację kolejnego już kursu HELP w trybie onli-
ne dot. wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom. Rada Europy pokrywa wszelkie 
koszty związane z organizacją kursu (tłumaczenie materiałów, stworzenie polskiej wersji 
językowej, wynagrodzenie tutora). Adwokat Anna Mazurczak, jako certyfikowana tutor-
ka HELP-u, rekomendowała jako współprowadzącą kurs adw. Monikę Horną-Cieślak, 
prawniczkę z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i laureatkę plebiscytu Rising Stars 2019 
i ekspertkę w tej dziedzinie. Spotkanie wstępne kursu online może odbyć się w pierw-
szym tygodniu grudnia, a w kursie weźmie udział ok. 15–20 adwokatów i 15–20 radców 
prawnych. Prezydium NRA wyraziło zgodę na organizację kursu.

9.  Reprezentacja małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym – instytucja 
kuratora procesowego. Rejestracja w formie audiowizualnej wykładu z psycholo-
gicznych aspektów udziału małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. 
W dniu 21 września 2019 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks ro-
dzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1146), której celem jest m.in. uregulowanie prawnej reprezentacji osób małoletnich, 
w szczególności w postępowaniach karnych w sytuacjach ich pokrzywdzenia przez jed-
nego bądź obojga rodziców – w takich przypadkach rodzice zostają pozbawieni prawa 
reprezentowania dzieci w toczących się postępowaniach karnych na rzecz obiektyw-
nego reprezentanta w osobie kuratora procesowego. Wprowadzenie nowych regulacji 
prawnych stanowi wyzwanie dla adwokatów w zakresie pełnienia bardzo odpowiedzial-
nej społecznej roli – reprezentanta praw pokrzywdzonych dzieci (kurator procesowy). 
Tym samym adwokaci powinni zostać przygotowani do pełnienia tej nowej roli poprzez 
uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach dotyczących psychologicznych i prawnych 
aspektów udziału dziecka w procedurach karnych z perspektywy instytucji kuratora pro-C
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cesowego. Projekt ma na celu przeprowadzenie ogólnopolskich szkoleń, podczas których 
adwokaci poszerzą swoją wiedzę na temat m.in. podstaw psychologii rozwojowej dziecka 
(charakterystyka faz rozwojowych), obrazu psychologicznego dziecka pokrzywdzonego 
przestępstwem i jego rodziny, psychologicznych i prawnych aspektów udziału dziecka 
w procedurach karnych (przesłuchanie, badania sądowe, motywacja dziecka do udziału 
w czynnościach procesowych, przeciwskazania w zakresie udziału dziecka w czynno-
ściach procesowych, przygotowanie dziecka i jego opiekunów do udziału w czynnościach 
procesowych), relacji kurator procesowy – dziecko, kurator procesowy – sprawca, kurator 
procesowy – tzw. rodzic niekrzywdzący, metodyka pracy kuratora procesowego. Prezy-
dium NRA wyraziło zgodę na realizację tego projektu, jednakże ze względu na sytuację 
epidemiczną w kraju szkolenie będzie realizowane poprzez nagranie (wykład, szkolenie), 
które zostanie udostępnione na stronach internetowych adwokatury. Obecnie Komisja jest 
na etapie realizacji formalnej projektu.

Adw. Justyna Metelska
Przewodnicząca

Komisji Praw Człowieka

14.11. SPRAWOZDANIE KADENCYJNE 
KOMISJI DS. WIZERUNKU ZEWNĘTRZNEGO  

I OCHRONY PRAWNEJ1
Sprawy organizacyjne

Uchwałą Prezydium NRA z dnia 6 grudnia 2016 r. powołany został skład osobowy Komisji. 
Przewodniczącym wybrany został adw. Roman Kusz (dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Katowicach), a z ramienia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej opiekunem Komisji 
został adw. Jacek Trela (Prezes NRA). Kolejną uchwałą z dnia 3 stycznia 2017 r. Prezydium 
NRA zatwierdziło skład Komisji2.

W dniu 21 stycznia 2019 r. rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji złożył 
adw. Roman Kusz, zaś w dniu 18 listopada 2019 r. na funkcję Przewodniczącego Komisji 
powołano adw. Marka Mikołajczyka.

Działalność merytoryczna Komisji
W okresie sprawozdawczym Komisja pracowała w oparciu o model działania wynikający 

z ustaleń poczynionych w trakcie posiedzenia Komisji z dnia 24 marca 2017 r. Przyjęto wów-
czas zarówno tryb działania wewnątrz Komisji w zakresie projektów przedstawionych do 
realizacji, systemu finansowania projektów, tryb powoływania zespołów do realizacji projek-
tów, przyjmując, iż określone osoby spośród członków Komisji będą odpowiedzialne bądź za 
realizację projektów, bądź nadzór nad ich realizacją. Wypracowano także zasady współpracy 
z biurem prasowym Naczelnej Rady Adwokackiej.

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące projekty:
1.  #PomocFrankowiczom. Uczestniczyło w tym projekcie ponad 600 adwokatów z progno-

zą dotarcia do około 2 mln potencjalnych klientów. Zaproszenie do wydarzenia dotarło 

1  Stan na 30 czerwca 2020 roku.
2  Pełny skład Komisji został podany w Dziale I niniejszego sprawozdania.C
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do 16 tys. osób, ukazały się liczne artykuły prasowe, wspólnie z sekcjami działającymi 
przy ORA w Warszawie zorganizowano szkolenia na temat kredytów frankowych.

2.  #AdwokatdlaZatrzymanego. Klip kolportowany na platformie YouTube z 67 338 wy-
świetleń, fanpage na FB z 4970 polubieniami, z tygodniową emisją spotu w TVP i TVPInfo.

3.  #BitwaPrawna3.edycja #BanNaPrzemoc. Fanpage na FB z 8790 polubieniami, spot 
promujący akcję rapera Czeskiego bez opłaty został zamieszczony na stronie YouTube 
wytwórni Step Records, która ma 2,4 miliona subskrybentów. Akcja promowana przez 
gwiazdy hip-hopu, którzy zasięg na FB mają w tysiącach polubień. Na sam koncert 
stacjonarnie we Wrocławiu przybyło kilkaset osób. Klip rapera Czeskiego pt. „Agresja” 
promujący projekt na YouTube miał 81 312 wyświetleń.

4.  #100latAdwokatury. Projekt realizowany przez Komisję w ramach obchodów jubileuszu 
Adwokatury, utworzenie strony internetowej 100latadwokatury.pl.

5.  „Prawo sprzyjające biznesowi”. Organizacja panelu podczas Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego, którego moderatorem był adw. Roman Kusz, z udziałem 9 panelistów 
i kilkudziesięciu gości stałych paneli.

6.  „Przedsiębiorca w Sądzie”. Zorganizowanie panelu w ramach VII Europejskiego Kon-
gresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – moderatorem panelu był adw. Roman Kusz 
przy udziale 5 panelistów i kilkudziesięciu stałych gości panelu.

7.  Opracowanie „Strategii komunikacji kryzysowej w przypadku wystąpienia zdarzeń 
naruszających wizerunek Adwokatury”. Przy współpracy z podmiotem zewnętrz-
nym – agencją RemarkableOnes opracowane zostały reguły postępowania kryzysowego 
w przypadku wystąpienia zdarzeń, mogących naruszyć wizerunek Adwokatury. Opraco-
wanie służyć ma budowie silnego i spójnego wizerunku Adwokatury oraz być pomocnym 
zarówno dla Naczelnej Rady Adwokackiej, jak i Izb Adwokackich w reagowaniu na 
poważne sytuacje kryzysowe. Dokument zawiera instrukcje postępowania zarówno przed 
ich wystąpieniem oraz wskazanie działań po pojawieniu się kryzysu. Opracowanie zostało 
przyjęte uchwałą NRA z 6 czerwca 2020 r., rekomendującą stosowanie strategii przez 
organy samorządu zawodowego w razie pojawienia się takiej konieczności. 

8.  Opracowanie „Strategii marki Adwokat”. Opracowanie powstało przy współpracy 
Komisji z agencją RemarkableOnes i w swoim założeniu stanowi wypracowanie nowej, 
spójnej i wspólnej dla wszystkich Izb Adwokackich koncepcji kreowania w szeroko rozu-
mianej przestrzeni publicznej wizerunku marki Adwokatury i Adwokatów. Opracowanie 
poprzedzone zostało wieloma wywiadami zarówno z osobami ze środowiska adwokac-
kiego, jak i wywiadami z osobami typowanymi jako grupy docelowe. Dla podniesienia 
wiarygodności wyników przeprowadzone zostało także badanie ilościowe na próbie 
665 respondentów w oparciu o ankietę przygotowaną przy ścisłej współpracy z Ko-
misją. Efektem tych prac jest przyjęcie przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 
w dniu 23 czerwca 2020 r. „Strategii marki Adwokat” z zaleceniem przedstawienia tego 
opracowania Naczelnej Radzie Adwokackiej.

9.  Projekty wizerunkowe „Zapytaj Adwokata”, „Adwokat w każdym przypadku”. Te 
 akcje wizerunkowe prowadzone były przez Prezydium NRA, zaś koordynatorem prac 
była adw. Anisa Gnacikowska. Jako że projekty te realizowane były poza Komisją, ni-
niejsze sprawozdanie nie obejmuje ich opisu.

10.  Stałe opiniowanie dla Prezydium NRA propozycji współpracy z instytucjami i redakcjami 
prasowymi o charakterze wizerunkowym.C
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11.  Aktywność indywidualna członków Komisji na polu wizerunku i promocji zawodu 
 adwokata:

 1)  adw. Roman Kusz: III Śląska Konferencja Medyczno-Prawna (współorganizator), 
konferencja „Nadzwyczajne a szczególne środki zaskarżenia” na Uniwersytecie 
Śląskim (współorganizator), Kongres Prawników Polskich w Katowicach (współor-
ganizator), uczestnik konferencji, paneli, autor wypowiedzi medialnych (m.in. TVP 
Info), przewodniczący rady nadzorczej Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna;

 2)  adw. Joanna Parafianowicz: pomysłodawca oraz wykonawca strony 100latadwo-
katury.pl, administrator portalu „Pokój Adwokacki”, stała felietonistka w „Rzecz-
pospolitej”, udział w sympozjach, konferencjach i prelekcjach jako prelegent bądź 
wykładowca, wypowiedzi medialne (m.in. TVP, TVN24), współautor scenariusza do 
animowanego serialu dla dzieci, pod roboczym tytułem „Leśna wokanda” – projekt 
współfinansowany przez ORA w Warszawie;

 3)  adw. Grzegorz Prigan: pomysłodawca, organizator i koordynator projektów Komisji 
#PomocFrankowiczom, #AdwokaturadlaZatrzymanego, #BitwaPrawna, #Adwokat-
Odpowiada, #AdwokaturaLideremADR, autor kilku artykułów na temat wymiaru 
sprawiedliwości w „Rzeczpospolitej” oraz „Dzienniku Gazecie Prawnej”, pomysło-
dawca programów radiowych dla radia publicznego oraz katolickiego w zakresie 
edukacji prawnej, które były cyklicznie emitowane na wiosnę 2018 r., kontakty 
z kancelarią Prezydenta RP w zakresie legislacji, proponowanych akcji wizerunko-
wych oraz obchodów 100-lecia Adwokatury i Państwa Polskiego, kontakty z Mini-
sterstwem Sprawiedliwości w zakresie legislacji oraz proponowanych wspólnych 
akcji edukacyjnych, uczestnictwo w spotkaniach w Pałacu Prezydenckim oraz 
w spotkaniu wyjazdowym na temat referendum konstytucyjnego, stała współpraca 
z parlamentarzystami, stała współpraca i uczestnictwo w wielu spotkaniach z Polską 
Izbą Ubezpieczeń w zakresie kancelarii odszkodowawczych oraz likwidacji szkód 
ubezpieczeniowych, współpraca z Kościołem katolickim w celu organizacji akcji 
edukacyjno-misyjnych związanych z prawem;

 4)  adw. Anna Atanasow: udział w spotkaniach, konferencjach dotyczących inicjatyw 
Adwokatury, przewodnicząca komisji do spraw praktyki adwokackiej przy Okrę-
gowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zastępca przewodniczącego komisji wi-
zerunku i komunikacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie;

 5)  adw. Małgorzata Krzyżowska: spotkania z przewodniczącymi komisji wizerunkowej 
oraz komisji integracji kultury przy Okręgowego Radzie Adwokackiej w Poznaniu, 
udział w projektach charytatywnych na forum Wielkopolskiej Izby Adwokackiej (po-
moc dla Pogotowania Społecznego w Poznaniu, Hospicjum im. Piotra Króla w Śro-
dzie Wlkp., Święty Mikołaj w Todze), reprezentowanie NRA podczas Innovative 
Legal Forum w Pradze, wypowiedzi medialne (m.in. Radio Merkury, Radio Poznań), 
udział w Międzynarodowym Dniu Mediacji, koordynacja obchodów Europejskiego 
Dnia Prawnika oraz Europejskiego Dnia Sprawiedliwości, udział w IV edycji Ty-
godnia Konstytucyjnego, organizatorka stoiska NRA na Polskim Kongresie Przed-
siębiorczości w 2018 r., promocja projektu #PomocFrankowiczom, prowadzenie 
kampanii na terenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, organizatorka warsztatów 
„Jak radzić sobie z trudnym klientem”, zorganizowanych w siedzibie NRA 9 stycznia 
2020 r., realizatorka projektu Adwokacka Akademia Przedsiębiorczości;

 6) adw. Bartosz Łuć: udział w III i IV edycji Tygodnia Konstytucyjnego;C
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7)  adw. Bartosz Przeciechowski: wypowiedzi medialne (m.in. TVP3 Lublin, radio TOK 
FM, TVN24), panelista w ramach Lubelskiego Kongresu Kultury – Granice inspiracji 
– ochrona własności intelektualnej, praw autorskich i identyfikacji artystycznej twórcy, 
udział w IV Edycji Tygodnia Konstytucyjnego, współorganizator gali organizowanej 
przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Prowadzący wraz z Grażyną Torbicką 
galę 100-lecia Adwokatury Polskiej 23 listopada 2018 r. na Zamku Królewskim w War-
szawie. Autor opracowań kierowanych do adwokatów dotyczących zmian ustawowych 
w okresie pandemii koronawirusa COVID-19, w tym szerokiego upowszechnienia wiedzy 
na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w okresie pandemii. Autor opraco-
wania podsumowującego realizację obowiązków wynikających z dyrektywy w sprawie 
pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz 
dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu 
aresztowania. Udział w śniadaniu dziennikarskim (27 października 2017 r.) dotyczącym 
tego tematu;

8)  adw. Kinga Widera: wykład „Odpowiedzialność dyscyplinarna związana z korzystaniem 
z nowych środków komunikacji społecznej” w Izbie Adwokackiej w Warszawie, VI spo-
tkanie Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego w ramach VII Europejskiego 
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (gospodarze z ramienia Izby Adwokackiej 
w Katowicach);

9)  adw. Łukasz Wydra: II Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych na Uniwersytecie 
Śląskim (prelegent), debata „Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w arbitrażu” (mode-
rator), wykładowca w ramach szkolenia dla adwokatów i studentów Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytecie Jagiellońskim, wypowiedzi medialne (m.in. Polskie Radio 24), 
autor artykułów naukowych, przewodniczący honorowy sekcji arbitrażu i mediacji przy 
ORA w Warszawie.

Wykonanie uchwały nr 21 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 26 listopada 2016 r.
Krajowy Zjazd Adwokatury uchwałą nr 21 nałożył na Naczelną Radę Adwokacką szereg 

zaleceń i zobowiązań w sferze działań wizerunkowych. Komisja, jako agenda NRA, uchwałę 
nr 21 zrealizowała w całości, albowiem:
1.  Wypracowała nową, spójną i wspólną dla wszystkich Izb Adwokackich koncepcję kre-

owania w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej budowy marki Adwokatury i adwo-
katów, poprzez opracowanie „Strategii marki Adwokat”. Strategia podkreśla przewagę 
konkurencyjną adwokatów na rynku usług prawnych przez zasady dochowania tajemnicy 
adwokackiej, wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, obowiązkowe ubezpie-
czenie OC, a także egzekwowanie przez samorząd reguł etyki zawodowej, nakazującej 
maksymalną ochronę interesów klienta z jednoczesnym nakazem zaoszczędzenia klien-
towi kosztów.

2.  Komisja opracowała metody zarządzania kryzysowego w przypadkach występowania 
zdarzeń naruszających wizerunek Adwokatury.

3.  Komisja zrealizowała dostrzeżoną przez Krajowy Zjazd Adwokatury potrzebę zwiększe-
nia zewnętrznego profesjonalnego wsparcia NRA w zakresie doradztwa wizerunkowo-
-marketingowego i kreowania koncepcji wizerunkowej Adwokatury poprzez nawiązanie 
współpracy z agencją RemarkableOnes.

4.  Zalecenie Krajowego Zjazdu Adwokatury tworzenia w Izbach Adwokackich komórek 
odpowiedzialnych za prowadzenie działań w sferze medialnej zostało zrealizowane w ten C
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sposób, że przy realizacji projektu „Adwokat w każdym przypadku” przy poszczególnych 
Izbach Adwokackich zostali powołani pełnomocnicy do spraw wizerunkowych i koordy-
nacji projektów wizerunkowych.

5.  Naczelna Rada Adwokacka wypracowała zasady materialnego wsparcia przez NRA pro-
jektów przygotowywanych przez Izby Adwokackie, pozwalających na realizację celów 
wizerunkowych na poziomie lokalnym. Uchwałą NRA z dnia 15 marca 2019 r. uchwalo-
no zasady przygotowania i realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych 
przez NRA. Opracowany regulamin ujednolica finansowanie projektów proponowanych 
do realizacji przez poszczególne Komisje działające przy NRA lub inne jednostki orga-
nizacyjne Adwokatury, tj. poszczególne Izby Adwokackie. Przyjęty uchwałą regulamin 
szczegółowo określa zasady finansowania i zasady materialnego wsparcia projektów przy-
gotowanych przez Izby Adwokackie, w tym projektów realizujących cele wizerunkowe. 

adw. Marek Mikołajczyk
Przewodniczący

Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej

14.12. SPRAWOZDANIE KADENCYJNE ZESPOŁU DS. KOBIET1

Rok 2017 
1.  styczeń 2017 r. – odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie Zespołu w tej kadencji, w którym 

uczestniczyła większość koleżanek z Zespołu. Omówiono szczegółowo plany konferencji 
majowej przeprowadzanej wraz z Komisją Praw Człowieka, dotyczącej praw pacjentek, 
a także ustalono termin przyjazdu do Polski dr Magdaleny Choroszewicz w celu zapre-
zentowania przez nią wniosków płynących z jej pracy doktorskiej dotyczącej badania 
sytuacji kobiet adwokatów w Polsce i w Finlandii.

2.  2 lutego 2017 r. – Przewodnicząca Zespołu przeprowadziła szkolenia w Centrum Praw 
Kobiet w Warszawie, które stanowiło wstęp do całości projektu polegającego na edukacji 
podopiecznych Centrum Praw Kobiet, tj. kobiet pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, 
w zakresie przebiegu postępowania karnego z uwzględnieniem specyfiki jego etapów 
w tym przebiegu rozprawy głównej.

3.  10 lutego 2017 r. – w siedzibie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie odby-
ła się symulacja rozprawy karnej, której przebieg śledziły podopieczne Centrum Praw 
Kobiet. Kazus związany z przestępstwem zgwałcenia sporządziła adw. Katarzyna Dą-
browska. Kazus drugi z zakresu przestępstwa znęcania się sporządziła apl. adw. Eweli-
na Zdunek. Podopieczne Centrum Praw Kobiet przekazały swoje uznanie dla pomysłu 
i podkreślały, że wiele się nauczyły i zdobyły doświadczenie, które będzie im potrzebne 
w przyszłości.

4.  11 kwietnia 2017 r. – spotkanie w siedzibie NRA z dr Magdaleną Choroszewicz, która jest 
autorką pracy doktorskiej dotyczącej sytuacji kobiet adwokatów w Polsce i w Finlandii. 

5.  12 maja 2017 r. – w siedzibie NRA odbyło się spotkanie członkiń Zespołu, na którym poza 
sprawą kluczową i pierwszoplanową, tj. przebiegiem konferencji organizowanej wspólnie 
z Komisją Praw Człowieka pod tytułem „Prawa Pacjentki – bez znieczulenia”, w tym 

1  Stan na 30 listopada 2020 roku.C
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opracowywanej ulotki towarzyszącej temu wydarzeniu, omówiono m.in. udział Zespołu 
w tegorocznym Kongresie Kobiet, który odbył się w Poznaniu w dniach 9–10 września. 
Jednogłośnie uznano, że jak co roku adwokatura powinna być obecna w tym wydarzeniu – 
osobą odpowiedzialną została adw. Karolina Kuszlewicz. Dostrzeżono potrzebę włączenia 
do działań koleżanek z Izby Wielkopolskiej. Przewodnicząca Zespołu zaproponowała 
pomysł corocznej nagrody „Kobieta Adwokatury” honorującej kobiety wyróżniające 
się w danym roku szczególnymi dokonaniami zawodowymi i samorządowymi. Przyjęto 
również z aprobatą pomysł zwrócenia się do Redakcji „Palestry” z propozycją poświę-
cenia numeru marcowego „Palestry” sytuacji kobiet adwokatów w ujęciu historycznym, 
socjologicznym, prawnym, nawiązując do opracowania dr Magdaleny Choroszewicz.

6.  20 maja 2017 r. – członkinie Zespołu uczestniczyły w Kongresie Prawników Polskich 
w Katowicach.

7.  26 maja 2017 r. – we Wrocławiu obyła się współorganizowana wraz z Komisją Praw 
Człowieka konferencja naukowa „Prawa Pacjentki – bez znieczulenia” o przysługujących, 
przestrzeganych i naruszanych prawach pacjentek w kontekście praw reprodukcyjnych, 
o prawie kobiet do świadczeń zdrowotnych, do opieki okołoporodowej, poszanowania 
intymności i godności W konferencji uczestniczyło 160 osób. Szczegółowe sprawozdanie 
z przebiegu konferencji stanowiło załącznik do sprawozdania z działalności Zespołu za 
rok 2017. Konferencję otworzyli adw. Justyna Metelska (Przewodnicząca Komisji Praw 
Człowieka) oraz adw. Andrzej Grabiński (dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we 
Wrocławiu).

8.  14 lipca 2017 r. – odbyło się spotkanie z Draginją Nadażdin, szefową polskiego oddziału 
Amnesty International, poświęcone problematyce łamania praw człowieka i doświadczeń 
zawodowych pani prezes.

9.  17 lipca 2017 r. – do przewodniczącej Zespołu zwrócił się sędzia sądu apelacyjnego 
w stanie spoczynku Witold Okniński oraz prof. Lech Krzyżanowski z projektem wspól-
nej publikacji słownika biograficznego pt. „Temida Wyemancypowana?” zawierającego 
sylwetki kobiet sędziów i kobiet adwokatów od czasu uzyskania przez Polskę niepodle-
głości). Przewodnicząca przedstawiła propozycję wspólnej publikacji adw. Jackowi Treli 
(Prezesowi NRA) oraz adw. Andrzejowi Zwarze (Prezesowi OBA).

10.  7–9 września 2017 r. – Zespół uczestniczył w corocznym Kongresie Kobiet w Poznaniu. 
Udział wzięły adwokatki i adwokaci z Izby Warszawskiej, Wielkopolskiej oraz Katowic-
kiej. Udzielano pomocy prawnej uczestniczkom i uczestnikom Kongresu z zakresu m.in. 
prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa karnego. Jednocześnie adw. Karolina Kuszlewicz 
uczestniczyła w panelu dyskusyjnym poświęconym ochronie środowiska, a adw. Kata-
rzyna Gajowniczek-Pruszyńska w panelu poświęconemu problematyce przemocy wobec 
kobiet. 

11.  październik/listopad 2017 r. – doszło do sfinalizowania projektu publikacji słownika bio-
graficznego pt. „Temida Wyemancypowana?” zawierającego sylwetki kobiet sędziów 
i kobiet adwokatów od czasu uzyskania przez Polskę niepodległości.

12.  25 listopada 2017 r. – w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyła 
się konferencja „Różne zwierzęta – różna ochrona? O sytuacji prawnej zwierząt” zorga-
nizowana przez Zespół ds. Kobiet. Była to pierwsza konferencja zorganizowana przez 
Adwokaturę, która omawiała sytuację prawną zwierząt, również w jej nieoczywistych 
aspektach, takich jak kwestia zwierząt nieudomowionych czy przyszłość ochrony zwie-
rząt. Istotnym elementem spotkania był szeroki udział w dyskusji uczestników konferen-C
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cji. Frekwencja wyniosła ponad 120 osób. Konferencja mogła powstać dzięki ogromnej 
pracy i zaangażowaniu członkiń Zespołu adw. Karoliny Kuszlewicz i adw. Zuzanny Warso. 
Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu konferencji stanowiło załącznik do sprawozdania 
z działalności Zespołu za rok 2017.

13.  14 grudnia 2017 r. – na wniosek Zespołu ds. Kobiet Prezydium NRA podjęło decyzję 
o przyznawaniu Nagrody „Kobieta Adwokatury”. Przyjęty Regulamin Nagrody zakłada 
możliwość zgłoszeń kandydatek w zakreślonym terminie przez osoby fizyczne, orga-
nizacje praz przedstawicieli samorządu zawodowego. Nagroda stanowi uhonorowanie 
adwokatki, która w danym roku kalendarzowym wykazała się osiągnięciami w ramach 
prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, widocznym zaangażowaniem w prace 
samorządu adwokackiego, a także inną aktywnością, w tym społeczną lub naukową. 
Przyznanie Nagrody jest wyrazem docenienia i wyróżnienia pracy adwokatek, co po-
winno przyczynić się do ich aktywizacji w ramach prowadzonych przez kobiety zarówno 
praktyk zawodowych, jak i pracy naukowej, a także zgodnie z treścią uchwały nr 24/2016 
Krajowego Zjazdu Adwokatury z 26 listopada 2016 r. stanowi realizację nałożonego na 
Naczelną Radę Adwokacką zalecenia podjęcia działań zmierzających do zwiększenia 
udziału kobiet adwokatów w działalności samorządowej.

Rok 2018
Zespół w 2018 roku zmienił formułę spotkań w siedzibie NRA do spotkań doraźnych wyni-

kających z określonego zapotrzebowania jego członkiń. Wskazać należy, że członkinie Zespołu 
na przestrzeni roku 2018 zajmowały się licznymi działaniami samorządowymi w ramach także 
innych komisji, sekcji, działalności w charakterze sędziów i rzeczników dyscyplinarnych, jak 
również zwiększyła się aktywność koleżanek adwokatek w przestrzeni medialnej. Jednocze-
śnie zwiększyła się aktywność fanpage na FB Zespołu ds. Kobiet – jest to zasługa działalności 
adw. Emilii Barabasz.

Członkinie Zespołu angażowały się w akcje społeczne i w obronie Konstytucji i wolnych 
sądów. W styczniu w akcję wspierającą strajkujących lekarzy, w maju w pomoc matkom 
niepełnosprawnych dzieci. Jak co roku adw. Sylwia Gregorczyk-Abram organizowała zajęcia 
w szkołach z zakresu wiedzy o Konstytucji RP. Polskie Towarzystwo Etyczne powołało na 
adw. Karolinę Kuszlewicz na funkcję Rzeczniczki Praw Zwierząt. 
1.  Luty–marzec 2018 r. – doszło do publikacji Słownika Biograficznego kobiet sędziów 

i adwokatów pt. „Temida Wyemancypowana?” zaopatrzony wstępem Przewodniczącej 
Zespołu.

2.  16 lutego 2018 r. – zebrała się Kapituła Nagrody „Kobieta Adwokatury 2017” w składzie: 
adw. Rafał Dębowski (Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej), adw. Anna Bogucka-
-Skowrońska, dr Sylwia Spurek (Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich), dr Krzysztof 
Śmiszek (członek zarządu Polskiego Towarzystwa Antydyskryminacyjnego), adw. Sylwia 
Gregorczyk-Abram, adw. Karolina Kuszlewicz, adw. Marta Tomkiewicz, adw. Katarzyna 
Gajowniczek-Pruszyńska (przedstawicielki Zespołu ds. Kobiet). Wpłynęło 16 zgłoszeń 
z Izb z całej Polski.

3.  8 marca 2018 r. – doszło do zorganizowania w siedzibie PAP uroczystego ogłoszenia wy-
ników konkursu „Kobieta Adwokatury 2017”, któremu towarzyszyła promocja wydaw-
nicza wydawnictwa Ośrodka Badawczego Adwokatury „Temida Wyemancypowana?”. 
III miejsce zajęła adw. Agnieszka Staszków-Bularz, II miejsce adw. Natalia Klim-Piotrow-
ska, a I miejsce adw. Paulina Kieszkowska-Knapik. Przyznano również wyróżnienia.C
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4.  15–17 czerwca 2018 r. – członkinie Zespołu ds. Kobiet jak co roku uczestniczyły w Kon-
gresie Kobiet, który odbył się w Łodzi. Brały udział w panelach, m.in. w panelu „Po co 
kobietom konstytucja. Ile praw kobiet w Konstytucji?” Jednocześnie koleżanki udzielały 
w czasie trwania Kongresu, jak co roku, pomocy prawnej.

5.  sierpień 2018 r. – członkinie Zespołu ds. Kobiet adw. Marta Tomkiewicz i adw. Karolina 
Kuszlewicz były organizatorkami strefy adwokata w ramach Pol’and’Rock Festival.

6.  sierpień 2018 r. – Przewodnicząca Zespołu adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska 
wzięła udział w badaniu na temat dyskryminacji kobiet ze względu na płeć w Polsce, 
przeprowadzonym przez Amnesty International z siedzibą w Londynie.

7.  12 października 2018 r. – „Dlaczego warto być adwokatem?” – na to pytanie odpowia-
dali uczestnicy konferencji naukowej, skierowanej do studentów prawa, zorganizowanej 
w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej przez adw. Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską 
12 października w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Sprawozdanie z tej konfe-
rencji stanowi załącznik do sprawozdania z działalności Zespołu za rok 2018.

8.  listopad 2018 r. – włączenie się do akcji „16 dni przeciwdziałania przemocy wobec ko-
biet”; spotkanie z dr Sylwią Spurek; włączenie się w akcję #trzymamstronekobiet pole-
gającą na publikacji w przestrzeni medialnej swoistego przewodnika.

9.  28 listopada 2018 r. – w jubileuszowym dla wywalczonych praw wyborczych kobiet dniu, 
Przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet złożyła na ręce nowego Redaktora Naczelnego pisma 
„Palestra” uprzejmy apel o zaproponowanie zmiany składu Kolegium Redakcyjnego pi-
sma poprzez zapewnienie w nim udziału większej liczby kobiet, zgodnie z konstytucyjną 
zasadą równego dla kobiet i mężczyzn dostępu do stanowisk i funkcji.

Rok 2019
Działalność Zespołu w 2019 roku położyła nacisk na indywidualne świadectwo działalno-

ści poszczególnych adwokatek w mediach w ramach prowadzonej działalności zawodowej, 
samorządowej i naukowej. Obserwujemy zwiększony, ale wciąż w niewystarczającym stopniu 
promowany przez władze adwokatury, proces włączania adwokatek w działalność samorządo-
wą i wizerunkową Adwokatury Polskiej. Najbliższe wybory zarówno na szczeblach lokalnych 
oraz na Krajowym Zjeździe Adwokatury odpowiedzą na pytanie, czy proces ten uległ zmianie 
na rzecz zintensyfikowania udziału kobiet w działalności samorządowej.

Członkinie Zespołu są stale obecne w publicznym dyskursie społeczno-obywatelskim. Za-
bieramy głos w ważnych sprawach w mediach, na konferencjach i kongresach. Staramy się 
wspierać i promować wystąpienia kobiet adwokatów w mediach, ich publikacje i osiągnięcia 
naukowe, uświadamiając również konieczność zachowywania balansu płci we wszystkich 
wydarzeniach adwokackich, przede wszystkim tych o charakterze merytorycznym, nie tylko 
integracyjnym. 

Jednocześnie w ramach wykonywania uchwał KZA z 2016 r. w tym roku członkinie Zespo-
łu adw. Karolina Kulewicz oraz adw. Marta Tomkiewicz zainicjowały projekt upamiętnienia 
najstarszych adwokatów Izby Warszawskiej, w szczególności koleżanek adwokatek seniorek 
poprzez nagrywanie ich wspomnień. Finał tego wydarzenia zostanie zaprezentowany na pla-
nowanej konferencji na przełomie 2019 i 2020 roku.
1.  marzec 2019 r. – odbyła się druga edycja konkursu „Kobieta Adwokatury”, który ma za 

zadanie wspieranie poprzez uhonorowanie koleżanek, które w danym roku kalendarzo-
wym wykazały się osiągnięciami zawodowymi, samorządowymi lub naukowymi. W tym 
roku nagroda główna powędrowała do adw. Anny Mazurczak z najmłodszego pokole-C
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nia Izby Warszawskiej, II miejsce zajęła adw. Monika Sokołowska z Izby Lubelskiej, 
a III miejsce adw. Beata Bieniek-Wiera z Izby Katowickiej. Ważne z perspektywy tej 
nagrody jest wskazanie, że zgłaszającymi do wyróżnienia są zarówno osoby publiczne, 
w tym pracownicy akademiccy, ale także osoby prywatne.

2.  kwiecień 2019 r. – na skutek wspólnej inicjatywy Zespołu i jego nowej członkini adw. 
Moniki Sokołowskiej oraz adw. Bartosza Przeciechowskiego, Członka NRA, w związ-
ku z obchodami 100-lecia Izb Lubelskiej i Warszawskiej, doszło do wstępnych ustaleń 
w zakresie przygotowania przekrojowego filmu o pokoleniach kobiet w adwokaturze 
lubelskiej i warszawskiej.

3.  maj 2019 r. – pierwsze zgłoszenia o kontrolach ZUS adwokatek oraz aplikantki adwo-
kackiej w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej i pobierania zasiłku 
macierzyńskiego. Wobec liczby kontroli, skierowanych do jednego środowiska zawodo-
wego, Przewodnicząca Zespołu złożyła do Prezydium NRA wniosek o zwrócenie się do 
ZUS z prośbą o wyjaśnienie przyczyny kontroli wybranej grupy zawodowej i uprzejmego 
wyjaśnienia specyfiki pracy kobiet adwokatów wynikającej z ustawowego zakazu zatrud-
nienia na umowę o pracę.

4.  wrzesień 2019 r. – jak co roku adwokatki z całej Polski wzięły udział w XI Kongresie 
Kobiet w Warszawie, promując adwokaturę i udzielając pomocy prawnej.

5.  październik 2019 r. – doszło do podjęcia ścisłej współpracy z Fundacją Women in Law 
i udziału w ogólnopolskiej konferencji pt. „Kobiety przyszłością branży prawniczej”, któ-
ra odbyła się 15 października 2019 roku. Współpraca z Fundacją ma wymierne korzyści 
w obszarze marketingu prawniczego i promowania kobiet prawniczek.

6.  12 listopada 2019 r. – wspólnie z Sekretarzem NRA adw. Rafałem Dębowskim doszło do 
spotkania z Prezes ZUS prof. Gertrudą Uścińską oraz panem Pawłem Jaroszkiem, człon-
kiem Zarządu ZUS, nadzorującym Pion Finansów i Realizacji Dochodów – w związku ze 
zgłoszeniami kobiet adwokatów z poszczególnych Izb Adwokackich w Polsce i aplikantki 
adwokackiej z Izby Adwokackiej w Warszawie (szczegółowe informacje przekazane do 
wiadomości Prezydium NRA) o podejmowanych kontrolach ZUS w prowadzonych przez 
nie kancelariach adwokackich, które mają związek z pobieranym zasiłkiem macierzyński-
mi i sygnalizowaną przez te adwokatki problematyką zachowania tajemnicy zawodowej, 
w tym obrończej.

7.  18 listopada 2019 r. – spotkanie z Sekretarzem NRA adw. Rafałem Dębowskim grupy 
roboczej w osobach: adw. Monika Sokołowska, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, 
adw. Małgorzata Surdek, Kamila Kurkowska (Prezeska Fundacji Women in Law) w celu 
omówienia sytuacji adwokatek w ciąży i w okresie wczesnego macierzyństwa w kontek-
ście ich pracy zawodowej świadczonej w ramach indywidulanej kancelarii adwokackiej. 
Z końcem roku dotarły do nas wiadomości, że członkini Zespołu ds. Kobiet adw. Ga-
briela Morawska-Stanecka została wybrana senatorem RP i Wicemarszałkiem Senatu 
RP. Trwały przygotowania do konkursu „Adwokatka Roku 2019”, której finał odbędzie 
się w marcu 2020 roku. Uchwałą Prezydium NRA nazwa konkursu została zmieniona na 
„Adwokatka Roku”. W połowie listopada odbyła się konferencja pt. „Ponadczasowość 
zasad etyki zawodu a granice ich ewentualnej modyfikacji” organizowana przez kilka Izb 
Adwokackich. Pierwotnie do żadnego z paneli nie zaproszono żadnej kobiety adwokata, 
żadnego przedstawiciela najmłodszego pokolenia adwokatury i żadnego przedstawiciela 
adwokatów pracujących w ramach dużych i największych kancelarii prawniczych, na co 
organizatorom zwrócił uwagę Zespół ds. Kobiet.C
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Rok 2020

1.  5 stycznia 2020 r. – koordynatorką profilu Zespołu ds. Kobiet na FB została adw. Monika 
Sokołowska.

2.  23 stycznia 2020 r. – uroczyste spotkanie w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Warszawie w związku z publikacją adw. Karoliny Kuszlewicz pt. „Prawa Zwierząt. 
Praktyczny Przewodnik”.

3.  marzec 2020 r. – za zgodą i wsparciem finansowym NRA oraz w związku ze stuleciem 
Izby Adwokackiej w Lublinie oraz Izby Adwokackiej w Warszawie zrealizowany został 
film dokumentalny o wybranych adwokatkach tych Izb w celu upamiętnienia i pozosta-
wienia w pamięci historii adwokatek tych Izb. Film w reżyserii Bartosza Staszewskiego 
pt. „Wolność i Niezależność. Stulecie kobiet w Adwokaturze Lubelskiej i Warszawskiej”, 
który powstał dzięki pracy i zaangażowaniu adw. Moniki Sokołowskiej z Izby Lubelskiej 
oraz adw. Katarzyny Gajowniczek- Pruszyńskiej, Przewodniczącej Zespołu. 

4.  10 marca 2020 r. – uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu „Adwokatka Roku 2019” 
oraz premiera filmu „Wolność i Niezależność. Stulecie kobiet w Adwokaturze Lubel-
skiej i Warszawskiej”. W tegorocznym konkursie III miejsce zajęła adw. Monika Pająk, 
II miejsce adw. Joanna Jakubowska-Siwko, a I miejsce adw. Krystyna Burska.

5.  20 maja 2020 r. – pierwsze online spotkanie członkiń Zespołu ds. Kobiet.
6.  maj/czerwiec 2020 r. – z inicjatywy adw. Moniki Sokołowskiej i dzięki pomocy Ferdy-

nanda Rymarza, sędziego TK w stanie spoczynku, byłego adwokata, powstał projekt 
stworzenia medali pamiątkowych z wizerunkiem adwokatek: Heleny Wiewiórskiej, Marii 
Budzanowskiej, Joanny Agackiej-Indeckiej. Prace nad projektem aktualnie trwają.

7.  październik 2020 r. – spotkanie Zespołu online, przygotowanie stanowiska w sprawie 
rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku. Jego treść do-
stępna na fanpage’u miała 126 000 odsłon, 462 udostępnienia, tysiąc komentarzy i ponad 
pół tysiąca polubień; https://www.facebook.com/zespoldskobiet. 

8.  5 listopada 2020 r. – zorganizowana przez Zespół ds. Kobiet przy NRA debata wokół 
rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r., w której wzięły 
udział prof. dr. hab. Ewa Łętowska, r.pr. Magda Krzyżanowska-Mierzewska, apl. adw. 
Kamila Ferenc, dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska, lek. med. Małgorzata Kraszewska 
i jako moderatorska adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska.

9.  2 grudnia 2020 r. – spotkanie członkiń Zespołu z dr Sylwią Spurek w związku z trwającą 
kampanią „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”.

Zespół ds. Kobiet reagował na wydarzenia społeczne mające wpływ na sytuację kobiet 
w tym adwokatek i aplikantek, m. in. w związku z wprowadzeniem dwuzmianowości w pracy 
sądów.

Adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
Przewodnicząca 

Zespołu ds. Kobiet przy NRA
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15. SPRAWOZDANIE KADENCYJNE CENTRUM 
MEDIACJI PRZY NRA1

W odniesieniu do szkoleń dla adwokatów i aplikantów adwokackich z zakresu alterna-
tywnych metod rozwiązywania sporów oraz działań mających na celu zwiększenie udziału 
adwokatów w mediacji jako mediatorów, jak i pełnomocników stron: 

I. W I etapie – od listopada 2016 roku do lutego 2019 roku Centrum Mediacji przy NRA 
(wcześniej Centrum Mediacyjne przy NRA) podjęło działania w następujących obszarach: 
szkolenia, współpraca, promocja adwokatów-mediatorów i mediacji:
1) W zakresie szkoleń:

a) zorganizowano 3 szkolenia podstawowe na mediatorów (w systemie łączonym 
e-learning i zajęcia stacjonarne, zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów 
opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania 
Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości) w wyniku czego zostało 
przeszkolonych łącznie 128 mediatorów;

b) zorganizowano szkolenia specjalistyczne: 2 z mediacji karnych i 2 z mediacji 
administracyjnych.

2) W zakresie współpracy: nawiązano współpracę z Centrum Mediacji Lewiatan.
3) W zakresie promocji adwokatów-mediatorów i mediacji:

a) czterokrotnie współorganizowano Salony Mediacji Gospodarczej w Sądzie Okrę-
gowym dla m.st. Warszawy;

b) rozpowszechniano wśród Mediatorów Centrum Mediacji przy NRA materiały 
promujące mediację i Centrum, w tym logotyp, plakaty, ulotki, teczki i notatniki 
z logo Centrum oraz roll-upy do wykorzystania podczas konferencji czy szkoleń;

c) rozpoczęto akcję „Kancelaria Przyjazna Mediacji” dla kancelarii adwokackich, 
które reprezentują klientów w rozwiązywaniu ich sporów w drodze mediacji.

II. W II etapie – od marca 2019 roku Centrum Mediacji przy NRA przeszło reorganizację, 
która wiązała się zarówno z powołaniem nowych organów, jak i współpracą z Izbami 
Adwokackimi w całej Polsce. Centrum Mediacji przy NRA wykazało ponadto aktywność 
w szczególności w następujących obszarach: szkolenia, konferencje, publikacje, współ-
praca z podmiotami zewnętrznymi, współpraca z aplikantami adwokackimi. Podjęto nowe 
aktywności w związku z pandemią COVID-19.

1  Stan na 30 listopada 2020 roku.C
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1) organizacja Centrum Mediacji przy NRA i współpraca z Izbami Adwokackimi:
a) uchwalono nowy „Statut Centrum Mediacji przy NRA” oraz „Regulamin postę-

powania mediacyjnego Centrum Mediacji przy NRA”;
b) w poszczególnych Izbach Adwokackich zostali powołani koordynatorzy ds. me-

diacji, którzy jednocześnie zasiadają w utworzonej Radzie Konsultacyjnej Cen-
trum Mediacji przy NRA, co ułatwia koordynację prac, przepływ informacji 
oraz ujednolicenie zasad prowadzonych postępowań mediacyjnych przez ad-
wokatów-mediatorów. Obecnie tworzone są centra mediacji w poszczególnych 
izbach;

c) powołano Kolegium Redakcyjne Centrum Mediacji przy NRA pod przewod-
nictwem adw. Katarzyny Effort-Szczepaniak. Głównym zadaniem Kolegium 
jest opracowanie strony internetowej oraz bieżące prowadzenie bazy wiedzy 
i aktualności dla adwokatów-mediatorów Centrum;

2) szkolenia:
a) zorganizowano 28 szkoleń podstawowych umożliwiających uzyskanie upraw-

nień mediatora w zmienionej formule. Program szkolenia został opracowany 
z uwzględnieniem wykonywanego zawodu adwokata, zgodnie ze Standardami 
Szkolenia Mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych 
Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. 
W celu zwiększenia dostępności szkoleń, przeprowadzono je w siedzibach pra-
wie wszystkich Izb Adwokackich. Grupa szkoleniowa liczy każdorazowo około 
30 uczestników, co daje łączną liczbę ponad 800 nowych adwokatów-mediato-
rów. Wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym ze stanu epidemii, kilku-
krotnie szkolenia były przeprowadzone w formie online;

b) zorganizowano szkolenia specjalistyczne: „Mediacje z udziałem podmiotów sek-
tora publicznego w sprawach z zakresu spornych należności cywilnoprawnych”, 
„Mediacje w sprawach o podział majątku wspólnego”, „Warsztat rozwijający 
kompetencje w kontekście międzynarodowym. Mediacja w międzynarodowych 
sprawach spadkowych” (w ramach projektu „Fomento”), „Jak zwiększyć odpor-
ność psychiczną”, „Rozwiązywanie konfliktów w pracy adwokata”, „Mediacje 
w sprawach rodzinnych” (trzy ostatnie szkolenia, ze względu na stan epidemii 
w formie online), „Mediacje w sprawach karnych” (jedno szkolenie online i jed-
no szkolenie stacjonarne);

c) w ramach projektu „Szkoleniowe Środy” zorganizowano cykl 10 spotkań online, 
które rozpoczęły się we wrześniu 2020 roku, zapewniając adwokatom-mediato-
rom możliwość doskonalenia warsztatu mediacyjnego. Szkolenia są prowadzone 
pro bono przez Członków Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy NRA i są 
nieodpłatne dla adwokatów-mediatorów Centrum;

3) konferencje:
a) w dniach 24–25 maja 2019 roku przedstawiciele Centrum Mediacji przy NRA 

wzięli udział w spotkaniu pionu dyscyplinarnego adwokatury w Mrągowie 
i przedstawili prezentację multimedialną o wykorzystaniu mediacji w postępo-
waniach dyscyplinarnych;

b) w dniach 6–8 grudnia 2019 roku Centrum Mediacji przy NRA zorganizowało 
międzynarodową konferencję „Prawo i Mediacja” we współpracy z Izbą Ad-
wokacką w Białymstoku, Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Izbą C
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Przemysłowo-Handlową w Białymstoku, w której wzięło udział 25 prelegentów 
z Polski, Belgii, Portugalii, Włoch i USA, przy ponad 200 uczestnikach;

c) w dniach 24–25 stycznia 2020 roku Centrum Mediacji przy NRA i Naczelna 
Izba Lekarska zorganizowały w Krakowie Ogólnopolską Konferencję „Mediacja 
w Medycynie”, która była efektem podjęcia współpracy pomiędzy tymi dwiema 
organizacjami;

d) od grudnia 2020 roku Centrum Mediacji przy NRA rozpoczęło prace nad orga-
nizacją międzynarodowego webinarium o mediacji online;

4) publikacje:
a) ponad 30 adwokatów-mediatorów Centrum Mediacji przy NRA przygotowało 

książkę „Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika”, przyjętą do publikacji 
przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.; planowany termin wydania: I kwartał 
2021 roku;

b) A. Zemke-Górecka wraz z M.J. Skrodzką przygotowały artykuł „Instytucja media-
cji w polskim porządku prawnym – jej rozwój i przyszłość w sporach z zakresu 
prawa cywilnego”, opublikowany w „Palestrze”, nr 11–12/2019;

c) A. Zemke-Górecka, C. Rogula wraz z A. Rusin-Batko napisali rozdział pt. Media-
cja szansą dla wymiaru sprawiedliwości, będący częścią publikacji pod redakcją 
K. Gajowniczek-Pruszyńskiej pt. „Wymiar sprawiedliwości w państwie prawa. 
Wybrane zagadnienia problemowe”, która zostanie opublikowana przez Ośrodek 
Badawczy Adwokatury w I kwartale 2021 roku;

5) współpraca z podmiotami zewnętrznymi:
a) Prezes Centrum Mediacji przy NRA została powołana w skład Społecznej Rady 

ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedli-
wości. Wynikiem tej współpracy było m.in. wystąpienie podczas konferencji 
„Kultura mediacji” (28 listopada 2019 roku w Warszawie) nt. „Rola pełnomoc-
nika w mediacji; relacje mediatora z organem zlecającym mediację”;

b) podczas Międzynarodowej Konferencji „Prawo i Mediacja” Centrum Mediacji 
przy NRA podpisało porozumienie z Uniwersytetem w Białymstoku, Izbą Ad-
wokacką w Białymstoku, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Białymstoku oraz 
Podlaskim Centrum Arbitrażu i Mediacji, którego celem jest promocja mediacji;

c) Centrum Mediacji przy NRA nawiązało współpracę z GRO Global, czego efektem 
było zorganizowanie międzynarodowego szkolenia z podwójną certyfikacją (Cen-
trum Mediacji przy NRA i GRO Global): 3 dni stacjonarnego szkolenia w War-
szawie (13–15 grudnia 2019 roku) i 7 modułów online w systemie e-learningu;

d) dzięki podjęciu współpracy instytucjonalnej z Wyższą Szkołą Bankową w War-
szawie, Wrocławiu i Opolu umożliwiono adwokatom udział w projektach orga-
nizowanych przez te uczelnie na preferencyjnych warunkach finansowych;

6) współpraca z aplikantami adwokackimi:
a) zainicjowano współpracę na tym polu, której pierwszym efektem było przygoto-

wanie wspólnie z aplikantami adwokackimi symulacji mediacji zaprezentowanej 
podczas Forum Aplikantów Adwokackich w Gdańsku;

b) nawiązano współpracę z International Academy of Dispute Resolution, dzięki 
czemu w Białymstoku odbył się międzynarodowy konkurs mediacyjny Media-
te’19, otwarty także dla aplikantów adwokackich. Drużyna Centrum Mediacji 
przy NRA zajęła czołowe miejsca w wielu rankingach konkursowych;

c) organizowane są także szkolenia z mediacji dla aplikantów adwokackich;C
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7) aktywność Centrum Mediacji przy NRA w dobie pandemii:
a) w odpowiedzi na konieczność ograniczonego funkcjonowania sądów w związ-

ku ze stanem epidemii Centrum Mediacji przy NRA niezwłocznie rozpoczęło 
ogólnopolski projekt mediacji online. W jego ramach zostały stworzone listy 
adwokatów-mediatorów gotowych do prowadzenia mediacji online, rozesłane 
do wszystkich sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych w Polsce. Z infor-
macji uzyskanych od adwokatów-mediatorów wynika, że projekt realnie wpłynął 
na zwiększenie liczby spraw kierowanych do mediacji;

b) Centrum Mediacji przy NRA przy współpracy z Izbą Adwokacką w Białymstoku 
zorganizowało 4 bezpłatne szkolenia z prowadzenia mediacji online w sprawach 
cywilnych, karnych i administracyjnych, które przeprowadził adw. Cezary Rogu-
la (Wiceprezes Centrum), dostępne dla łącznie 350 użytkowników na platformie 
ClickMeeting;

c) Rada Konsultacyjna Centrum Mediacji przy NRA przyjęła Standardy postępowa-
nia w e-mediacji, mające na celu zapewnienie jakości i jednolitości w mediacjach 
prowadzonych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;

d) w związku ze stanem epidemii Tydzień Mediacji w 2020 roku był organizowany 
przez poszczególnych koordynatorów w Izbach Adwokackich. Centrum Mediacji 
przy NRA zapewniło materiały promocyjne, które znalazły się m.in. w siedzibach 
Izb Adwokackich i w sądach;

e) Centrum Mediacji przy NRA prowadzi także stronę Mediacja Online Centrum 
Mediacji przy NRA na portalu społecznościowym, udostępniającą aktualności 
związane z tą tematyką.

adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka
Prezes 

Centrum Mediacji przy NRA

adw. Cezary Rogula
Wiceprezes 

Centrum Mediacji przy NRA
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16. SPRAWOZDANIE PEŁNOMOCNIKÓW 
PREZESA NRA DS. LEGISLACJI

16.1. SPRAWOZDANIE KADENCYJNE 
Z DZIAŁALNOŚCI PEŁNOMOCNIKA PREZESA NRA  

DS. LEGISLACJI1

W okresie objętym sprawozdaniem zostały podjęte następujące – wymienione poniżej – 
inicjatywy zmierzające do budowania dobrych relacji w obrębie działalności legislacyjnej 
Naczelnej Rady Adwokackiej, szczególnie dla tworzenia przyszłych inicjatyw legislacyjnych.

Istotne spotkania zmierzające do budowy wizerunku Adwokatury jako profesjonalne-
go podmiotu w zakresie inicjatyw legislacyjnych:
1.  Kilkukrotne robocze spotkania z podsekretarzami i sekretarzami stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości – m.in. po jednym ze spotkań Ministerstwo Sprawiedliwości zgodziło 
się objąć patronatem Tydzień walki z lichwą (akcja zarzucona ze względu na brak zain-
teresowania samorządu adwokackiego).

2.  Kilkukrotne spotkania robocze z ministrami i wiceministrami m.in. cyfryzacji, przed-
siębiorczości i technologii, rozwoju oraz z urzędnikami wysokiego i średniego szczebla 
ministerstw i urzędów centralnych.

3.  Kilkukrotne spotkania robocze z kierownictwem i urzędnikami Prokuratorii Generalnej, 
Urzędu Patentowego RP, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, podczas których omawia-
liśmy w szczególności możliwości zmian legislacyjnych istotnych dla Adwokatury.

4.  Nawiązanie współpracy z Kancelarią Prezydenta RP, w zakresie inicjatyw legislacyjnych 
i akcji społecznych.

5.  Spotkanie i rozmowy z Wicemarszałkiem Sejmu Barbarą Dolniak (poprzednia kadencja 
Parlamentu).

6. Wielokrotne spotkania robocze z parlamentarzystami wszystkich formacji politycznych.
7.  Rozmowy z przedstawicielami samorządów rzeczników patentowych, komorników 

i radców prawnych dotyczące wspólnych inicjatyw w zakresie działalności legislacyjnej 
w obszarach, gdzie interesy samorządów są zbieżne.

8.  Spotkanie z przedstawicielami Towarzystw Ubezpieczeniowych w celu opracowania 
projektu współpracy pomiędzy TU a adwokaturą oraz udział w posiedzeniu zespołu ds. 
likwidacji szkód.

9.  Spotkania z podmiotami, których aktywność legislacyjna była lub mogła być zbieżna 
z zainteresowaniem samorządu adwokackiego.

1  Stan na 30 czerwca 2020 roku.C
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Stałe czynności i ich zakres:
−� uczestnictwo w pracach parlamentarnych obu izb parlamentu;
−� udział w tzw. prekonsultacjach w resortach;
−� udział w konferencjach i spotkaniach uzgodnieniowych;
−� uczestnictwo w spotkaniach z decydentami różnych szczebli;
−� utrzymywanie bieżących kontaktów z dziennikarzami.

Prace w czasie pandemii COVID-19:
W tym okresie najważniejsze prace skupiły się wokół:

1.  Prac nad zapisami dotyczącymi możliwości wznowienia postępowań sądowych i wpro-
wadzenia korespondencji elektronicznej i e-rozpraw przed sądami. Łącznie było tu kilka 
różnych projektów, w tym projektów aktów prawnych w procesie legislacyjnym. W po-
wyższym zakresie uchylono przepisy zawieszające pracę sądów, wprowadzono w wąskim 
zakresie możliwości rozpraw online, nie wprowadzono doręczeń elektronicznych.

2. Prac na ustawą o doręczeniach elektronicznych.
3. Prac na ustawami dotyczącymi wyborów prezydenckich.
4.  Prac nad przepisami dot. obowiązków sprawozdawczych w zakresie schematów podatko-

wych (jestem członkiem zespołu przy Ministrze Finansów, niemniej zespół jest wyłącznie 
doradczy).

W omawianym okresie, ze względu na stan pandemii, ograniczeniu uległa możliwość pracy 
w parlamencie, szczególnie w toku prac w komisjach sejmowych.

Podejmowane inicjatywy w kontekście zmian w KPC:
−�  byłem w roboczym kontakcie z MS, przekazałem trzy opinie do projektu ustawy zarówno 

urzędnikom wysokiego szczebla MS, jak i sekretarzowi stanu. Analiza treści opinii i po-
równanie pierwotnej wersji projektu i wersji uchwalonej wskazuje, że wiele postulatów 
zostało uwzględnionych;

−�  byłem w roboczym kontakcie z parlamentarzystami obu izb parlamentu, bez względu na 
przynależność partyjną, którzy pracowali nad projektem ustawy;

−�  utrzymywałem roboczy kontakt z innymi środowiskami biorącymi udział w pracach nad 
projektem ustawy (przedstawiciele prokuratury, środowisk przedsiębiorców itp.);

−� przekazałem robocze poprawki do ustawy legislatorom;
−� przekazałem propozycje zmian do MS;
−�  utrzymywałem roboczy kontakt z dziennikarzami, dzięki ich pracy udało się umieścić 

w przestrzeni publicznej informacje o niektórych szczególnie niepożądanych rozwiąza-
niach legislacyjnych z tego projektu, zarówno na etapie sejmowym, jak i senackim;

−�  odbyłem rozmowy z kierownictwem MS dotyczące możliwości rezygnacji z zapisu, że 
nieprawidłowe opłacenie pisma pociągnie za sobą odrzucenie środka zaskarżenia bez 
możliwości konwalidacji braku. Pierwotnie zmieniono zapis na wprowadzenie tzw. karnej 
opłaty;

−�  zaproponowałem poprawkę wykreślającą ten zapis jednemu z parlamentarzystów na eta-
pie prac w Sejmie. Ostatecznie nie zdecydował się on na zgłoszenie poprawki;

−�  przekazałem materiały problemowe zarówno senatorowi Piotrowi Zientarskiemu, jak 
i Zbigniewowi Cichoniowi;C
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−�  podjąłem działania zmierzające do przyjęcia poprawki Senatu przez komisję sejmową. 
Przed posiedzeniem komisji sejmowej zapadła decyzja o poparciu poprawki przez PiS;

−�  odbyłem szereg rozmów w dniu głosowania w Sejmie nad poprawkami Senatu. Stano-
wisko PiS powstało dopiero późnym wieczorem.

Szczegóły spotkań ze względu na ich materię i brak zgody w tym zakresie ze strony współ-
uczestników nie mogą zostać ujawnione.

Ważniejsze uczestnictwa:
 1. Udział w Europejskim Forum Gospodarczym.
 2. Uczestnictwo w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 3.  Uczestnictwo w spotkaniach w Kancelarii Prezydenta RP w zakresie legislacji, propono-

wanych akcji wizerunkowych adwokatury o zabarwieniu edukacyjnym oraz obchodów 
100-lecia Adwokatury Polskiej i Państwa Polskiego.

 4.  Udział w konsultacjach publicznych założeń do ustawy o tzw. kancelariach odszkodo-
wawczych.

 5.  Udział w prekonsultacjach publicznych w Ministerstwie Rozwoju do pakietu ustaw wpro-
wadzających tzw. Konstytucję Biznesu.

 6.  Udział w 4-dniowych konsultacjach publicznych w Ministerstwie Rozwoju ustaw wpro-
wadzających tzw. Konstytucję Biznesu.

 7.  Udział w konsultacjach publicznych w Ministerstwie Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 
dot. ustawy o poprawie otoczenia działalności innowacyjnej.

 8.  Udział bieżący w innych posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych i senackich 
w ramach monitorowania procesów legislacyjnych dotyczących obszarów istotnych dla 
Adwokatury.

 9.  Udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości 
i Patriotyzmu Ekonomicznego, podczas którego była omawiana koncepcja zmian w pra-
wie związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi OC.

10.  Udział w debacie organizowanej przez PARP dotyczącej nowelizacji kpa oraz tzw. pakietu 
wierzycielskiego.

11.  Udział na zaproszenie partii .Nowoczesna w konferencji „Czy mediacja może odciążyć 
sądy?” w Sejmie RP.

Sporządzenie szeregu opinii, m.in. do: 
−�  komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy 

Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks postępowania przed sądami admini-
stracyjnymi;

−�  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat 
za udzielanie informacji o rachunku bankowym dłużnika;

−� rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny;
−� projektów ustaw z pakietu tzw. Konstytucji Biznesu;
−� projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1296);
−�  ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy 

w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora 
i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw (druk 
sejmowy nr 851);C
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−�  komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, usta-
wy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi;

−� ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1231);
−�  projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw. 

(numer z wykazu UD 130);
−� projektu ustawy o elektronizacji doręczeń (UD 462);
−�  projektu o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz 

ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne oraz niektórych innych ustaw;

−� projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 3134);
−�  projektu ustawy z dnia o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz 

niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD 33);
−�  projektu ustawy o komornikach sądowych (UD 146) oraz projektu ustawy o kosztach 

komorniczych (UD 162);
−� projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych (druk nr 239);
−�  projektu ustawy o ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wraz z autopoprawką (druki 
nr 344 i 344-A);

−�  projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz 
niektórych innych ustaw;

−�  sporządzenie uwag do projektu założeń ustawy o tzw. kancelariach odszkodowawczych;
−�  projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Re-

gulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst z dnia 7 listopada 2019 r.);
−�  projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie grup podatników lub rodzajów 

czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających 
postać oprogramowania;

−�  projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy 
o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

−�  projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz 
ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty autorstwa adw. Hoa Dessoulavy-Śliwińskiej 
i Sekcji Prawa Medycznego przy ORA w Warszawie.

Inne inicjatywy:
−�  wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o wsparcie projektowanych 

zmian w obszarze regulaminu sądów administracyjnych – współpraca z biurem Rzecznika 
Praw Obywatelskich jest na poziomie dużo gorszym niż współpraca z Ministerstwem 
Sprawiedliwości, z którym jednak relacje ze względów politycznych są skomplikowane;

−�  przygotowanie dla Kancelarii Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie Kodeksu cy-
wilnego w zakresie zakazu anatocyzmu dla instytucji bankowych – projekt uchwalony, 
pomysł legislacyjny spotkał się z uznaniem kapituły nagrody Złoty Paragraf „Gazety 
Prawnej” w kategorii legislacja – niestety bez wsparcia przedstawiciela samorządu ad-
wokackiego w tym zakresie.

Ważne inicjatywy (zakończone):
 1.  Zorganizowanie podjęcia uchwały przez Senat RP z okazji 100-lecia samorządu adwo-
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 2.  Zablokowanie przez adw. Zbigniewa Cichonia zmian w KPC, dotyczących możliwości 
odrzucania środka zaskarżenia z powodu wniesienia opłaty sądowej w złej wysokości.

 3.  Wprowadzenie znacznych zmian w dużej noweli KPC, zbieżnych z przedstawionymi MS 
opiniami.

 4.  Rozszerzenie pól przymusu adwokackiego o sądy własności przemysłowej. Nie ma po-
parcia dla postępowań gospodarczych, na co wpłynęło upublicznienie projektu akurat 
przez. prof. A. Jakubeckiego.

 5.  Rozszerzenie uprawnień adwokackich o niektóre uprawnienia dotychczas zastrzeżone dla 
rzeczników patentowych.

 6.  Rozszerzenie uprawnienia adwokatów w tzw. ustawie pakamerowej o możliwość pełnie-
nia dyżurów mediacyjnych, pierwotnie zarezerwowanych dla NGO (przy silnym lobbingu 
sędziego W. Żurka za utrzymaniem uprawnień NGO).

 7.  Reagowanie na projekty legislacyjne zmierzające do zwiększenia obciążeń formalnych 
adwokatów. W 2 dni udało się dokonać wykreślenia obowiązku podawania przez adwo-
katów nr PESEL w każdym piśmie do WSA i NSA, a projekt ustawy był już po I czytaniu 
w Sejmie.

 8.  Ujednolicenie systemu prawnego przez wprowadzenie do KPK zasady, że sobota jest 
traktowana jako dzień wolny od pracy.

 9.  Umożliwienie wnoszenia skarg do sądów administracyjnych z pominięciem organów, 
z zachowaniem terminu (wyeliminowano ryzyko pomyłki oraz umożliwiono wnoszenie 
skarg elektronicznie bezpośrednio do WSA w sytuacji, kiedy organ nie ma skrzynki na 
platformie ePuap).

10.  W regulaminie urzędowania sądów powszechnych dodano obowiązek powiadamiania 
samorządu zawodowego adwokatów (i radców prawnych) o wakacjach sądowych – pier-
wotnie informowani mieli być wyłącznie prokuratorzy.

Dostrzegalne zastrzeżenia:
1. Brak jednoznacznie określonych celów w działalności legislacyjnej.
2.  Brak jasnego podziału kompetencji i dominacja w prezentowaniu stanowisk politycz-

nych, które skutecznie utrudniają współpracę merytoryczną z organami decyzyjnymi na 
jakimkolwiek poziomie.

3.  Brak współpracy z Komisją Legislacyjną i brak przydatności opinii Komisji Legislacyjnej 
w działalności legislacyjnej (opinie – jeśli w ogóle powstają – powstają na zbyt późnych 
etapach prac, często nie formułują rozwiązań, skupiając się wyłącznie na krytyce, prze-
noszą stanowiska polityczne, a nie merytoryczne).

4.  Brak zainteresowania merytorycznymi zmianami w prawie ze strony polityków formacji 
opozycyjnych.

5.  Zbyt mała profesjonalizacja działalności legislacyjnej (podział spraw, dowolne włączanie 
się członków samorządu adwokackiego w działalność legislacyjną na ostatnich etapach 
prac legislacyjnych, szczególnie w sprawach tzw. medialnych projektów, niskie zdolności 
współpracy z ośrodkami władzy wykonawczej).

adw. dr Karol Pachnik
Pełnomocnik Prezesa NRA ds. legislacji
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16.2. SPRAWOZDANIE KADENCYJNE  
Z DZIAŁALNOŚCI PEŁNOMOCNIKA PREZESA NRA 

DS. LEGISLACJI
W okresie objętym sprawozdaniem zostały podjęte następujące działania.

Istotne spotkania zmierzające do budowy wizerunku Adwokatury oraz postrzegania 
Adwokatury jako znaczącego podmiotu doradczego i opiniującego przy tworzeniu prawa:
−�  spotkania z podsekretarzami i sekretarzami stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – 

w zakresie walki z lichwą (wspólnie z adw. Grzegorzem Priganem), przedstawienie pro-
pozycji rozwiązań systemowych;

−�  kilkukrotne spotkania z PIU oraz przedstawicielami TU w zakresie rozwiązań dotyczą-
cych zapewnienia większej ochrony klientom tzw. kancelarii odszkodowawczych;

−� spotkania robocze z parlamentarzystami;
−�  rozmowy z przedstawicielami samorządów rzeczników patentowych, komorników 

i radców prawnych dotyczące wspólnych inicjatyw w zakresie działalności legislacyjnej 
w obszarach, w których interesy samorządów są zbieżne;

−�  udział w posiedzeniach roboczego zespołu ds. opracowania założeń do ustawy o tzw. 
kancelariach odszkodowawczych (zespół przy Ministrze Finansów);

−�  udział w posiedzeniach zespołów roboczych (przy Ministrze Finansów) dotyczących 
opracowania wyjaśnień w zakresie schematów podatkowych.

Stałe czynności i ich zakres:
−� uczestnictwo w pracach parlamentarnych obu izb parlamentu;
−� udział w tzw. prekonsultacjach ustaw;
−� udział w konferencjach i spotkaniach uzgodnieniowych w ramach rządowego etapu;
−� utrzymywanie bieżących kontaktów z dziennikarzami.

Prace w czasie pandemii COVID-19
W tym okresie najważniejsze prace skupiły się wokół reprezentacji adwokatury podczas 

prac nad ustawami dotyczącymi wyborów na urząd Prezydenta RP.

Podejmowane inicjatywy w kontekście zmian w KPC:
−�  przekazywanie licznych poprawek roboczych do projektu ustawy, które zostały później 

uwzględnione, zainteresowanie Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzeniem rozwią-
zań znanych z ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;

−�  przedstawianie argumentacji dotyczącej wadliwości projektu w zakresie wprowadzania 
nadmiernych rygorów dla profesjonalnych pełnomocników, co w konsekwencji dopro-
wadziło do zrezygnowania z wprowadzenia opłaty karnej za błędy fiskalne przy apelacji 
(tzw. poprawka senatora Zbigniewa Cichonia).

Ważniejsze uczestnictwa:
−� udział w Europejskim Forum Gospodarczym;
−� uczestnictwo w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
−�  udział w konsultacjach publicznych założeń do ustawy o tzw. kancelariach odszkodo-

wawczych oraz w pracach zespołu przy Ministrze Finansów;
−�  udział w prekonsultacjach publicznych w Ministerstwie Rozwoju do pakietu ustaw wpro-

wadzających tzw. Konstytucję Biznesu;C
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−�  udział w 4-dniowych konsultacjach publicznych w Ministerstwie Rozwoju ustaw wpro-
wadzających tzw. Konstytucję Biznesu;

−�  udział w konsultacjach publicznych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. 
ustawy o poprawie otoczenia działalności innowacyjnej;

−�  udział bieżący w innych posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych i senackich 
w ramach monitorowania procesów legislacyjnych dotyczących obszarów istotnych dla 
Adwokatury;

−�  udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości 
i Patriotyzmu Ekonomicznego, podczas którego była omawiana koncepcja zmian w pra-
wie związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi OC;

−�  udział w debacie organizowanej przez PARP dotyczącej nowelizacji KPA oraz tzw. pa-
kietu wierzycielskiego – na zaproszenie min. M. Haładyja.

Inne inicjatywy:
−� sporządzenie szeregu opinii i uwag roboczych do projektów ustaw i rozporządzeń;
−�  praca nad wprowadzeniem rozwiązania dotyczącego białej listy podatników i zwolnienia 

z solidarnej odpowiedzialności nabywcy w podatku dochodowym w przypadku zasto-
sowania mechanizmu podzielonej płatności (podczas prac nad nowelizacją ustawy takie 
rozwiązanie nie zostało uchwalone, jednakże następnie w kolejnej nowelizacji przyjęto 
takie rozwiązanie).

Ważne inicjatywy (zakończone):
−�  udział w uroczystości podjęcia uchwały przez Senat RP z okazji 100-lecia samorządu 

adwokackiego;
−�  zablokowanie przez adw. Zbigniewa Cichonia zmian w KPC dotyczących możliwości 

odrzucania środka zaskarżenia z powodu wniesienia opłaty sądowej w złej wysokości;
−�  wprowadzenie znacznych zmian w dużej noweli KPC zbieżnych z przedstawionymi MS 

opiniami;
−�  rozszerzenie uprawnień adwokackich o niektóre uprawnienia dotychczas zastrzeżone dla 

rzeczników patentowych;
−�  rozszerzenie uprawnień adwokatów w tzw. ustawie pakamerowej o możliwość pełnienia 

dyżurów mediacyjnych; 
−�  reagowanie na projekty legislacyjne zmierzające do zwiększenia obciążeń formalnych 

adwokatów; sukcesem zakończyło się m.in. wykreślenie obowiązku podawania numeru 
PESEL przez pełnomocników;

−�  lobbowanie za ujednoliceniem systemu prawnego przez wprowadzenie do KPK zasady, 
że sobota jest traktowana jako dzień wolny od pracy;

−�  umożliwienie wnoszenia skarg do sądów administracyjnych z pominięciem organów, 
z zachowaniem terminu (wyeliminowano ryzyko pomyłki oraz umożliwiono wnoszenie 
skarg elektronicznie bezpośrednio do WSA, w sytuacji kiedy organ nie ma skrzynki na 
platformie ePuap);

−�  w regulaminie urzędowania sądów powszechnych dodano obowiązek powiadamiania 
samorządu zawodowego adwokatów (i radców prawnych) o wakacjach sądowych – pier-
wotnie informowani mieli być wyłącznie prokuratorzy.

adw. Dariusz Goliński
Pełnomocnik Prezesa NRA ds. legislacjiC
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17. SPRAWOZDANIE KADENCYJNE  
Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ADWOKATURY 

POLSKIEJ1

W okresie sprawozdawczym działalność Muzeum uległa zmianie, co było skutkiem gene-
ralnego remontu w pomieszczeniach NRA w części zajmowanych przez Muzeum, jak rów-
nież pandemii dezorganizującej pracę od marca 2020 roku. Remont spowodował konieczność 
przeniesienia do pomieszczeń zastępczych wszystkich obiektów tworzących stałą ekspozycję 
Muzeum, a w konsekwencji niemożność udostępnienia zbiorów osobom z zewnątrz. Muzeum 
otrzymało nową lokalizację w podlegających remontowi pomieszczeniach NRA, do których 
jednakże do tej pory nie miało okazji się wprowadzić, co w dużej mierze było skutkiem ogra-
niczeń narzuconych przez pandemię.

Mimo zamrożenia normalnej pracy Muzeum nie zaprzestało działań. Działania te dotyczyły: 
1. Uczestnictwa w projekcie interaktywnego (wirtualnego) Muzeum Adwokatury Polskiej.
2. Użyczania muzealiów innym instytucjom.
3.  Udzielania informacji i sporządzania kwerend dla osób prywatnych lub instytucji na temat 

historii adwokatury polskiej.
4. Pozyskiwania nowych obiektów do zbiorów muzealnych.

Ad 1
Szczególnie ważne dla adwokatury polskiej, a więc także dla Muzeum, były przygotowania 

do uczczenia setnej rocznicy odrodzonej Adwokatury Polskiej, przypadającej w 2018 roku. 
Decyzją Prezydium NRA postanowiono z tej okazji znacznie bardziej upowszechnić stacjo-
narną kolekcję muzealiów, wykorzystując elektroniczne środki masowego przekazu i tworząc 
interaktywne (wirtualne ) Muzeum Adwokatury Polskiej. Powołano zespół redakcyjny w skła-
dzie: adw. Czesław Jaworski, adw. Adam Redzik, Joanna Sędek, Łukasz Tkacz, Mariusz Chudy, 
Piotr Borucki, Andrzej Stoga, mający za zadanie merytoryczne przygotowanie tego projektu, 
zaś koncepcję graficzną i wykonanie tej pracy powierzono wyspecjalizowanej firmie. Rolą 
Muzeum było wyselekcjonowanie najcenniejszych obiektów (274) z kolekcji, które następnie 
poddano digitalizacji, przygotowanie części opisów muzealiów i komentarzy oraz nawiązanie 
kontaktów w sprawie udostępnienia materiałów ikonograficznych (fotografie, dokumenty) 
z innymi instytucjami (np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Świato-
wej w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku). We wrześniu 2018 roku 
nastąpiła w internecie inauguracja wirtualnego Muzeum Adwokatury Polskiej. W przyjętym 
scenariuszu interaktywna opowieść o historii adwokatury prezentowana jest przez narratora 

1  Stan na 31 października 2020 roku.C
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w 7 rozdziałach. Są to: 1. Początki adwokatury; 2. II Rzeczpospolita; 3. II wojna światowa; 
4. Polska Rzeczpospolita Ludowa; 5. Słynne procesy; 6. Zasłużeni dla adwokatury; 7. Obiekty 
szczególnej wagi i artystyczne. Internauci z zagranicy mają do dyspozycji podpisy w języku 
angielskim i mogą bez przeszkód podążać za narratorem.

Ad 2
Ważnym dla adwokatury wydarzeniem, związanym z setną rocznicą odrodzonej Adwokatu-

ry Polskiej była wystawa pt. „Adwokaci w służbie Ojczyźnie” w Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku (9 czerwca–31 października 2018 roku), której kuratorem był adw. Krzysztof Golec. 
Muzeum Adwokatury od samego początku projektowania scenariusza wystawy współpra-
cowało z organizatorami i użyczyło 13 cennych muzealiów. Wystawa w Gdańsku odniosła 
niewątpliwy sukces, a jej omówienie, pióra niżej podpisanego, zamieściła „Palestra” nr 9/18. 
Rokrocznie w maju (z wyjątkiem maja 2020 roku) Muzeum użycza kilkanaście swoich ekspo-
natów Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu na Noc Muzeów – jest to ogólnopolska akcja 
umożliwiająca zwiedzanie muzeów lub okazjonalnie przygotowanych ekspozycji w ciągu 
jednej nocy. W 2016 roku był to 14 maja, w 2017 roku – 15 maja, w 2018 roku – 20 maja, 
a w 2019 roku – 18 maja. W 2017 roku, w 100-letnią rocznicę utworzenia Sądu Najwyższego, 
Muzeum użyczyło SN na zorganizowaną z tej okazji wystawę (17 lipca–4 grudnia 2017 roku), 
szereg swoich obiektów, zaproponowanych przez organizatorów wystawy.

Ad 3
W omawianym okresie sprawozdawczym Muzeum wypełniało swą rolę informacyjną 

w oparciu o posiadane materiały archiwalne. Podobnie jak w latach poprzednich, wiele pytań 
od osób prywatnych (także instytucji) dotyczyło adwokatów czynnych przed 1939 rokiem na 
całym ówczesnym terytorium Rzeczypospolitej. W miarę swych możliwości, a także przy po-
mocy biblioteki OBA, udzielano informacji. Przypomnieć należy, że Muzeum zostało uwzględ-
nione w słowniku muzealnictwa „1000 Muzeów w Polsce – Przewodnik” (wyd. 2011 r.).

Ad 4
Zmiana trybu pracy Muzeum nie przeszkodziła w powiększeniu stanu inwentarza obiektów. 

Zasoby Muzeum powiększyły się w omawianym okresie o następujące darowizny:
−�  Adres gratulacyjny skierowany do dziekana warszawskiej izby adwokackiej – adw. Zyg-

munta Nagórskiego, podpisany przez grono jego aplikantów, 16 IV 1934 (dar p. Janusza 
Nałęcz-Mroczkowskiego).

−�  Fotografia uczestników Zjazdu Związku Adwokatów Polskich, Warszawa, 1937 (dar 
p. Małgorzaty Prochowskiej).

−�  Dokumenty i fotografie dotyczące adw. Stefana Skupińskiego z okresu 1900–1942 (dar 
p. Tomasza Grabczyńskiego, pracownika Sądu Najwyższego).

−�  Książka „Kurs Kodexu Cywilnego”, autorstwa Jana Kantego Wołowskiego, Warszawa, 
1868, t. 1 (dar adw. Andrzeja Błędowskiego).

−�  Fotografia zbiorowa członków palestry w Krzemieńcu, lata 30. XX w. (dar p. Andrzeja 
Furmanko).

dr Andrzej Stoga
kustosz Muzeum Adwokatury PolskiejC
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