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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-
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go, czteroletnią kadencję nra oraz możliwość ponownego wpisu na listę adwokatów 
po dyscyplinarnym skreśleniu. projekt został przekazany Ministrowi sprawiedliwości 
i obecnie czeka na skierowanie go na ścieżkę legislacyjną. podczas plenum przyjęto także 
uchwałę dotyczącą kosztów sądowych w sprawach cywilnych oraz uchwałę w sprawie 
niezawisłości sędziowskiej.

*

W dniach 19–21 października 2012 r. odbyła się w toruniu i ogólnopolska konferen-
cja naukowa aplikantów adwokackich. zob. „palestra” 2013, nr 1–2, s. 305–306.

*
W dniach 19–21 października w Warszawie odbyły się szkolenia mediacyjne dla 

adwokatów. zakres kursu obejmował wszystkie rodzaje mediacji oraz problematykę 
dotyczącą roli profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym. zajęcia 
prowadzili specjaliści z Wielkiej Brytanii. W szkoleniach uczestniczyło 45 adwokatów 
z wszystkich izb adwokackich. zwieńczeniem szkoleń był egzamin. osoby, które po-
myślnie przez niego przeszły, otrzymały certyfikat mediatora. lista certyfikowanych 
mediatorów znajduje się na stronie adwokatura.pl w zakładce centrum Mediacyjne 
przy nra.

*
W dniach 25–26 października w Madrycie odbyło się Vi europejskie Forum Pro Bono. 

Wzięła w nim udział adw. dr Monika strus-Wołos, przewodnicząca komisji ds. Wize-
runku zewnętrznego i działalności Pro Bono przy nra. Była to okazja do poruszenia na 
arenie międzynarodowej problemów podatkowych wynikających z udzielania bezpłat-
nej pomocy prawnej oraz zagadnienia przedsądowej pomocy prawnej z urzędu. Warto 
zaznaczyć, że polska będzie gospodarzem tegorocznego Forum Pro Bono.

*

10 listopada w Warszawie miała miejsce konferencja pionu dyscyplinarnego, zorga-
nizowana przez adw. jacka ziobrowskiego, prezesa Wyższego sądu dyscyplinarnego 
adwokatury oraz adw. ewę krasowską, rzecznika dyscyplinarnego nra. uczestnicy 
dyskutowali m.in. na temat zasad składania środków odwoławczych do Wsd od po-
stanowień sądów izbowych, które rozpoznawały odwołania od decyzji rzeczników dy-
scyplinarnych odmawiających wszczęcia postępowania. obecnie praktyka stosowana 
przez różne izby nie jest ujednolicona – jedne uznają tzw. iii instancję, inne uważają, że 
decyzja sądu izbowego powinna być ostateczna. zebrani zastanawiali się również nad 
interpretacją art. 88a ustawy prawo o adwokaturze. czy sądy powinny przygotowywać 
z urzędu uzasadnienie każdego orzeczenia i wyroku kończącego postępowanie, czy 
należy stosować przepisy kodeksu postępowania karnego?

*
16 listopada we Wrocławiu komisja doskonalenia zawodowego przy nra zorga-

nizowała konferencję pt. „adwokat w demokratycznym państwie prawa”. W trzech 
panelach poruszono zagadnienia dotyczące konstytucyjnych i europejskich standar-



281

3–4/2013 kronika adwokatury

dów pomocy prawnej, roli adwokata w postępowaniu cywilnym oraz roli adwokata 
w postępowaniu karnym i karnym wykonawczym.

*
W dniach 23–24 listopada 2012 r. w krakowie zorganizowano finał ogólnopolskiego 

konkursu krasomówczego dla aplikantów adwokackich. pierwszą nagrodę zdobyła 
anna pacholska. Wyróżnieni zostali również rafał tarsalewski (ii miejsce) oraz paulina 
pyrek (iii miejsce). przy tej okazji w dniach 22–25 listopada w krakowie spotkali się 
kierownicy szkolenia aplikantów adwokackich.

*
We Wrocławiu, 7 grudnia 2012 r., odbyła się doroczna, szósta już konferencja naukowa 

wrocławskiej adwokatury (zob. s. 269–271). 

*
8 grudnia w Warszawie adwokaci, dziennikarze i naukowcy dyskutowali na temat 

„granica wolności słowa w mediach”. Wszyscy zgodnie twierdzili, że granicę tę winna 
zawsze wyznaczać godność drugiego człowieka. organizatorem wydarzenia była ko-
misja praw człowieka. 

*
10 stycznia w pałacu sobańskich w Warszawie zebrali się adwokaci oraz zaproszeni 

goście ze świata prawniczego i politycznego, aby świętować początek nowego roku. 

*
12 stycznia 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja „pokrzywdzony w procesie 

karnym”, zorganizowana przez oBa i ora w Warszawie. celem konferencji było 
przedstawienie materiału, jaki oBa zebrał dotychczas w związku z prowadzonymi 
badaniami naukowymi poświęconymi zagadnieniom związanym z pozycją pokrzyw-
dzonego w polskim procesie karnym.

*
25 stycznia 2013 r. na Wydziale prawa, administracji i ekonomii uniwersytetu Wroc-

ławskiego miała miejsce ogólnopolska konferencja na temat modelu studiów praw-
niczych w polsce oraz zmian proponowanych przez Ministerstwo sprawiedliwości 
w zakresie dostępu do zawodów prawniczych. spotkanie zorganizowało polskie towa-
rzystwo Myśli politycznej oraz katedra doktryn politycznych i prawnych uniwersytetu 
Wrocławskiego przy współudziale m.in. nra oraz ora we Wrocławiu.

*
do sejmu trafił projekt ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wy-

konujących niektóre zawody prawnicze, autorstwa solidarnej polski (druk nr 1048). 
naczelna rada adwokacka przedstawiła Marszałek sejmu trzy opinie na temat pro-
jektu. 4 lutego projekt został wycofany przez samego wnioskodawcę, natomiast jego 
poprawiona wersja trafiła na biurko Marszałek sejmu 8 lutego. 
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*
tradycyjnie w ostatnie dni lutego zorganizowano tydzień pomocy poszkodowanym 

przestępstwem. pokrzywdzeni mogli uzyskać pomoc prawną, psychologiczną oraz za-
czerpnąć informacji na temat postępowania przygotowawczego w ośrodkach pomocy 
dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. W akcję – jak co roku – włączyli się adwo-
kaci. koordynatorem z ramienia nra była adw. Magdalena Fertak z komisji wizerunku 
zewnętrznego i działalności pro bono. 

*
W ostatnim czasie adwokaci wielokrotnie przyjmowali dowody uznania swojej pracy. 

adw. zbigniew cichoń odebrał nagrodę im. sługi Bożego jerzego ciesielskiego za za-
angażowanie na rzecz rodzin w polsce. diamentowe spinki – przyznawane przez ora 
w katowicach – otrzymał w tym roku adw. prof. piotr kruszyński, zaś adw. dr Małgo-
rzata kożuch, wraz z grupą swoich studentów z uniwersytetu jagiellońskiego, wygrała 
Międzynarodowy konkurs Mediacyjny w sprawach gospodarczych (icc international 
commercial Mediation competition) w paryżu, w którym uczestniczyli studenci prawa 
z wielu państw.

Joanna Sędek

biesiada adwokatów

W krakowie w dniach 21–24 listopada 2012 r. odbyły się dni kultury adwokatury 
polskiej pod patronatem okręgowej rady adwokackiej w krakowie i jej dziekana jana 
kuklewicza, a także komisji kultury naczelnej rady adwokackiej i jej przewodniczą-
cego adw. stanisława estreicha, w siedzibie klubu adwokatów na rogu rynku i ulicy 
sławkowskiej, w kamienicy, w której w xViii wieku mieścił się słynny zajazd „pod jele-
niem”. W nim zatrzymał się johann Wolfgang goethe podczas pobytu w krakowie od 
5 do 7 września roku 1790. Wielki poeta zwiedził nie tylko kraków, szczególnie zainte-
resowały go również żupy solne w Wieliczce.

klub adwokatów, założony przez niezwykłą kobietę, adwokat janinę ruth Buczyń-
ską, działa od lat czterdziestu. dla uczczenia uwielbianej przez środowisko prawnicze, 
naukowe i artystyczne pani mecenas, zmarłej w 2012 roku, nadano klubowi jej imię; 
o tym fakcie będzie też przypominał portret założycielki, namalowany przez emilię 
ćwieczkowską, młodą absolwentkę krakowskiej akademii sztuk pięknych.

pierwszego dnia zjazdu, w środę 21 listopada, w auli polskiej akademii umiejęt-
ności przy ulicy sławkowskiej 17 prof. dr hab. ewa łętowska wygłosiła swoje Uwagi 
o dysfunkcyjności prawa w Polsce. tego samego dnia wieczorem uczestnicy mogli posłu-
chać koncertu w siedzibie klubu adwokatów. na skrzypcach guarnierego z kolekcji 
warszawskiej grała młoda, utalentowana skrzypaczka aleksandra kuls, laureatka te-
gorocznego wrześniowego konkursu im. szigetiego w Budapeszcie, która debiutowała 
w klubie adwokackim jako studentka pierwszego roku akademii Muzycznej w krako-
wie. akompaniowała jej justyna danczowska, jedna z nielicznych uczennic krystiana 


