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KKronika 
adwokatury

z posiedzeń prezydium  
naczelnej rady adwokackiej

i. posiedzenie prezydiuM nra z 9 stycznia 2013 r.
sekretarz nra adw. krzysztof Boszko zreferował problematykę wynikającą z nade-

słanych protokołów ora w Białymstoku, Bielsku-Białej, częstochowie, katowicach, 
gdańsku, łodzi, olsztynie, opolu, płocku, poznaniu, rzeszowie, szczecinie, Wrocławiu 
i zielonej górze. nadto poinformował o nadesłaniu uchwał ora w Warszawie dotyczą-
cych organizacji kolokwiów dla aplikantów adwokackich; protokołu ze zgromadzenia 
izby adwokackiej w kielcach z 28 września 2012 r., w którym jako goście udział wzięli: 
prezes nra adw. a. zwara, wiceprezes nra adw. j. trela i zastępca sekretarza nra 
adw. k. komorowski. Wpłynął również protokół ze zgromadzenia izby adwokackiej 
w koszalinie z 27 października 2012 r., w którym uczestniczył wiceprezes nra adw. 
zenon Marciniak. W powyższych zgromadzeniach przedstawiciele prezydium nra 
wskazywali problemy dotyczące zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych niepokoją-
cych adwokaturę.

prezydium nra podjęło uchwałę nr 97/2013 w sprawie przyznania odznaczenia „ad-
wokatura zasłużonym” adw. Henrykowi stabli i ks. janowi pasierbkowi. 

sprawę podniesienia opłaty za aplikację adwokacką przesunięto do stycznia 2014 r. 
przeprowadzono dyskusję nad statusem aplikantów adwokackich w zakresie wy-

stępowania przed sądami po zakończeniu procesu aplikacyjnego szkolenia zawodo-
wego. dotychczas decyzje w tej mierze podejmowali prezesi poszczególnych sądów. 
prezydium zaleciło przekazać do wiadomości ora treść postanowienia sądu najwyż-
szego z 14 marca 2012 r., którym sn wypowiedział się w przedmiocie dopuszczalno-
ści reprezentowania strony w postępowaniu cywilnym przez osobę, która odbyła 
szkolenie w ramach aplikacji radcowskiej i uzyskała stosowne zaświadczenie, a nie 
uzyskała tytułu radcy prawnego. sąd najwyższy stwierdził, że w opisywanej sy-
tuacji nie dochodzi do nienależytego umocowania pełnomocnika, o którym mowa 
w art. 379 pkt 2 k.p.c. W uzasadnieniu podniesiono, że nie wydaje się, aby inten-
cją ustawodawcy była chęć pozbawiania aplikanta – czy to adwokackiego, czy to 
radcowskiego – uprawnień do występowania, oczywiście w ramach stosownego 
upoważnienia, przed sądami powszechnymi w związku z ukończeniem trzylet-
niego cyklu szkolenia aplikacyjnego. zauważono, że sprawa ta będzie wymagała 
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jednoznacznego uregulowania. jest to ważny problem, ponieważ mogą się wyłaniać 
ewentualne zarzuty nieważności postępowań. prezydium nra podtrzymuje swoje 
stanowisko z 12 stycznia 2012 r. 

W przedmiocie akcji Ministerstwa sprawiedliwości dotyczącej edukacji prawnej 
w szkołach ponadgimnazjalnych zabrali głos adwokaci Małgorzata gruszecka, dr Mo-
nika strus-Wołos, zenon Marciniak, krzysztof Boszko, prezes nra andrzej zwara. do 
niedawna akcja sponsorowana była z funduszy unijnych, a w roku 2013 ma być realizo-
wana pro bono. po dyskusji, w której przypomniano, że adwokaci angażują się w akcje 
pro bono, postanowiono, iż nra nie przystąpi do porozumienia z Ministerstwem spra-
wiedliwości w sprawie edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych. prezydium 
nra zdecydowało, że adwokatura opracuje własny projekt zaspokajający potrzeby 
edukacyjne w tym zakresie, i powierzyło adw. Małgorzacie gruszeckiej przygotowanie 
projektu i koordynację działań.

poruszono ponadto zagadnienia: nowej siedziby izby lubelskiej, wydania płyt cd 
z przemówieniami i kazaniami ks. abp. józefa życińskiego, wysokości składki człon-
kowskiej nra w ccBe, wysłania delegacji adwokackiej do kazachstanu w charakterze 
obserwatorów procesu karnego czołowego przedstawiciela opozycji demokratycznej. 

prezes nra adw. a. zwara zreferował prace nad projektem nowej ustawy o adwo-
katurze. zaznaczył, że Ministerstwo sprawiedliwości zamierza zorganizować debatę 
okrągłego stołu poświęconą temu projektowi.

ii. posiedzenie nadzWyczajne prezydiuM nra z 10 stycznia 2013 r. 
posiedzenie odbyło się w związku z przyznaniem przez nra pomocy finansowej 

oraz pożyczki dla ora w lublinie na cele związane z polepszeniem sytuacji lokalowej 
izby adwokackiej.

iii. posiedzenie prezydiuM nra z 22 stycznia 2013 r. 
prezes adw. a. zwara poinformował, że prezydium nra 18 stycznia br. w trybie 

obiegowym podjęło uchwałę nr 98/2013 o przyznaniu odznaczenia „adwokatura zasłu-
żonym” zmarłemu w ubiegłym tygodniu adw. jerzemu trochimczykowi, sekretarzowi 
ora w płocku.

sekretarz nra adw. k. Boszko zreferował problematykę spraw wynikającą z proto-
kołów ora w: częstochowie, gdańsku, kielcach (2 protokoły), lublinie, płocku, po-
znaniu, Wałbrzychu. uchwałą prezydium nr 99/2013 uchyliło uchwałę nr 13/xxxV/2012 
ora w lublinie z 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia opłaty za wpis na listę 
adwokatów. 

na uwagę zasługuje informacja z izby adwokackiej w częstochowie, gdyż z inicja-
tywy częstochowskiej ora w dniu 14 grudnia 2012 r. na jasnej górze odbyło się spot-
kanie opłatkowe, w którym wzięli udział prezes nra adw. andrzej zwara i członkowie 
prezydium adwokaci dr Monika strus-Wołos, Mirosława pietkiewicz, dziekani innych 
ora, przedstawiciele sądownictwa i prokuratury, generał zakonu paulinów o. izydor 
Matuszewski, przeor klasztoru paulinów o. roman Majewski, krajowy duszpasterz 
prawników ks. jan pasierbek, Metropolita częstochowski ks. abp. Wacław depo, dusz-
pasterz izby częstochowskiej ks. jan koclęga. dziekan izby adwokackiej w często-
chowie wyraził pragnienie, aby spotkania opłatkowe na jasnej górze stały się trwałym 



279

3–4/2013 kronika adwokatury

i ważnym elementem życia adwokatury polskiej. zauważyć wypada też, że w okręgu 
izby częstochowskiej, w piotrkowie trybunalskim, 15 grudnia 2012 r. odsłonięto tablicę 
pamiątkową poświęconą adw. Marii Budzanowskiej, a w uroczystości tej brali udział 
przedstawiciele prezydium nra. okręgowa rada adwokacka w częstochowie wystąpi-
ła też o odznaczenia państwowe i samorządowe dla członków izby, a także o przyznanie 
Wielkiej odznaki „adwokatura zasłużonym” adw. aleksandrze przedpełskiej. 

W dniu 3 grudnia 2012 r. w gdańsku doszło do spotkania z inicjatywy samorządu 
gdańskiego z byłym prezydentem rp lechem Wałęsą. W uroczystej atmosferze wzięli 
w nim udział dziekani z ora w: Bydgoszczy, gdańsku, koszalinie, poznaniu i szczecinie 
oraz prezes nra adw. a. zwara, skarbnik nra adw. M. pietkiewicz, zastępca sekretarza 
adw. k. komorowski. Były prezydent rp ubolewał, że politycy nie rozmawiają z inteli-
gencją, lecz mimo wszystko zachęcał adwokatów do udziału w dialogu i niestrudzonego 
przekonywania do słusznych idei. prezydentowi dziękowano za wspieranie środowiska 
adwokackiego w ważnych dla adwokatury chwilach. 

prezes nra adw. a. zwara poinformował, że 5–6 marca br. odbędzie się w popowie na 
zaproszenie Ministra sprawiedliwości oficjalna dyskusja nad projektem nowej ustawy 
prawo o adwokaturze.

odbyła się ożywiona dyskusja na temat ustnego egzaminu adwokackiego. udział 
w niej wzięli adwokaci: a. zwara, dr M. strus-Wołos, j. trela, e. krasowska, M. pietkie-
wicz, M. gruszecka, k. Boszko. 

prezydium nra podjęło decyzję, aby obchody 95-lecia adwokatury polskiej odbyły 
się w styczniu 2014 r. adwokat dr M. strus-Wołos powierzono kierowanie pracami ko-
mitetu Honorowego wspomnianych obchodów we współdziałaniu z adw. czesławem 
jaworskim – honorowym przewodniczącym komitetu. 

prezes nra adw. a. zwara poinformował, że nie może nastąpić żadna obniżka skład-
ki na ccBe, ponieważ adwokatura polska przez wiele lat już korzystała z obniżonych 
składek. obecnie z tytułu przynależności adwokatury do różnych organizacji między-
narodowych składki te wynoszą na rzecz ccBe – 40 272,50 euro, iBa – 1500 funtów 
oraz uia – 1600 euro. prezydium nra upoważniło adw. Macieja łaszczuka do podjęcia 
działań na forum ccBe w sprawie racjonalizacji kosztów funkcjonowania tej organiza-
cji, co może wpłynąć na zmniejszenie płaconych składek.

Andrzej Bąkowski

przegląd wydarzeń: wrzesień 2012–luty 2013

W dniach 4–6 września 2012 r. w krynicy odbyło się Forum ekonomiczne. adwo-
katurę reprezentowali adw. andrzej zwara, prezes nra oraz adw. Mikołaj pietrzak, 
przewodniczący komisji praw człowieka przy nra. 

*

22 września podczas posiedzenia plenarnego nra w jadwisinie przyjęto projekt usta-
wy prawo o adwokaturze. projekt przygotowany przez zespół pod kierownictwem adw. 
prof. Macieja gutowskiego przewiduje m.in. powrót do zawodowego egzaminu ustne-


