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Przegląd wydarzeń: marzec–maj 2013

Osobowy stan adwokatury powiększył się o prawie dwa tysiące nowych członków. 
Do egzaminu adwokackiego, który odbył się w dniach 19–22 marca br., przystąpiło 
2586 osób, zdało 1927, czyli 74,4%. Tym samym liczba adwokatów czynnych zawodowo 
wzrosła do 12,5 tys.

*
16 marca w Toruniu odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. 

NRA przyjęła uchwałę negatywnie oceniającą pierwotny projekt zmian Kodeksu po-
stępowania cywilnego (druk sejmowy nr 988) w zakresie penalizacji nieprawidłowego 
oznaczenia adresu zamieszkania lub siedziby stron. NRA przyjęła również uchwałę 
zmieniającą regulamin konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich. Pod-
czas posiedzenia powołano zespół, który opracuje dokument dotyczący walki z nie-
uczciwą konkurencją. Ponadto przyjęto uchwałę w sprawie odznaki adwokackiej oraz 
sprawozdanie finansowe za rok 2012 i budżet NRA na rok 2013. 

*
26 marca w Centrum Prasowym PAP odbyło się wręczenie statuetki Złotej Wagi, 

przyznawanej dziennikarzom przez Naczelną Radę Adwokacką. W tym roku NRA po-
stanowiła wyróżnić red. Piotra Pytlakowskiego za rzetelne dziennikarstwo w służbie 
praworządności oraz za wytrwałość w dążeniu do odkrywania prawdy.

*
Już po raz trzeci przedstawiciele Adwokatury polskiej spotkali się z delegacją adwo-

katów z Izraela. Spotkanie odbyło się 9 kwietnia w siedzibie ORA w Warszawie. 

*
W dniach 19–21 kwietnia 2013 r. odbyła się w Kazimierzu Dolnym Konferencja Kierow-

ników Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Uczestnicy dyskutowali nad modelem kształ-
cenia aplikantów. Omawiali także kwestie związane z realizacją nowych, obowiązujących 
od stycznia 2012 r. regulaminów, a także założenia programowe aplikacji adwokackiej. 
Wskazano na potrzebę wprowadzenia korekt w regulaminie konkursu krasomówczego 
aplikantów adwokackich.

*
W dniach 21–29 kwietnia na prośbę fundacji Otwarty Dialog polscy adwokaci wzięli 

udział w misji w Kazachstanie. Delegacja Adwokatury w składzie: adw. dr Monika 
Strus-Wołos – szefowa misji, adw. Magdalena Fertak, adw. Justyna Mazur, adw. Wojciech 
Mądrzycki oraz adw. Jacek Świeca, odbyła szereg spotkań, podczas których zapoznała 
się z obecnym stanem wymiaru sprawiedliwości, w tym adwokatury kazachstańskiej, 
oraz z sytuacją więźniów politycznych i opozycyjnych mediów. Wnioski, jakie wynikają 
z tych spotkań, to m.in. to, że w Kazachstanie opozycjoniści i niezależni dziennikarze 
są prześladowani, że podczas przesłuchań dochodzi też do torturowania zatrzymanych 
opozycjonistów, że w wymiarze sprawiedliwości przepisy prawne nie są respektowane, 
że często dochodzi do sytuacji korupcyjnych. 
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*
O godności i prawach dziecka dyskutowali uczestnicy konferencji „Prawa dziecka 

prawami człowieka” zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka przy NRA, która 
odbyła się 27 kwietnia w Gdańsku. Wśród prelegentów znaleźli się byli rzecznicy praw 
dziecka – dr Paweł Jaros i prof. SWPS Marek Piechowiak, a ponadto prof. Monika Płatek 
z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Wojciech Wiewiórowski, prezes GIODO. 

*
16 maja w ORA w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Współczesne problemy 

Adwokatury: spojrzenie polsko-francuskie”. Polscy adwokaci wymienili się z kolegami 
z Francji doświadczeniem i dyskutowali o zasadach wykonywania zawodu w obydwu 
krajach. Adwokat Christiane Féral-Schuhl, dziekan Paryskiej Rady Adwokackiej, zapro-
siła na podobne spotkanie w 2014 roku do Paryża.

*
Prawa do ochrony prywatności dotyczyła Ogólnopolska Konferencja Naukowa Apli-

kantów Adwokackich, która miała miejsce w dniach 17–19 maja 2013 r. w Jastrzębiej 
Górze. Aplikanci zaprezentowali różne aspekty prawa do prywatności – od tajemnicy 
bankowej, przez ochronę danych osobowych, orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, po prawo do prywatności w postępowaniu podatkowym.

*
Prezes NRA adw. Andrzej Zwara w odpowiedzi na zaproszenie prezesa Adwo-

katury Tureckiej wyraził solidarność Adwokatury Polskiej z adwokatami tureckimi 
wobec stosowanych względem nich nacisków ze strony władzy publicznej oraz 
podniósł, że niezależność i autonomia Adwokatury stanowią podstawowe standar-
dy demokracji i państwa prawnego oraz powinny być przestrzegane przez każdą 
władzę publiczną. 

*
W związku ze skreśleniem z listy adwokatów w Azerbejdżanie adw. Aslana Ismayilova 

(jak wynika z doniesień prasowych z powodów politycznych) Komisja Praw Człowieka 
przy NRA wystosowała do Ambasadora Republiki Azerbejdżanu w Polsce pismo, w któ-
rym wyraziła zaniepokojenie w związku z tą decyzją oraz zaapelowała o przywrócenie 
adw. Aslanowi Ismayilowi prawa do wykonywania zawodu.

*
„Dziennik Gazeta Prawna” przyznał tradycyjnie nagrody Złoty Paragraf. Laure-

atami tej nagrody zostali: adw. prof. Piotr Kardas, Pierwszy Prezes SN Stanisław 
Dąbrowski, sędzia TK Teresa Liszcz, prof. dr hab. Marek Wierzbowski oraz prokura-
tor Bogdan Szegda. Nagrodę Bona Lex dla najlepszego rozwiązania legislacyjnego 
w 2012 roku przyznano Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej za ustawę emery-
talną.
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*
Spektakl Sen nocy letniej w nietypowej obsadzie można było zobaczyć 6 kwietnia w Teatrze 

Polskim w Warszawie. Wystąpili w nim więźniowie z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. 
honorowy patronat nad tym spektaklem objęli: Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz 
Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin. Naczelna Rada Adwokacka była sponsorem oraz 
inicjatorem pokazania sztuki w Warszawie.

Joanna Sędek

Szczegółowe relacje z powyższych wydarzeń  
znajdują się na stronie www.adwokatura.pl

V ogólnopolski Zlot Motocyklowy adwokatów,
III ogólnopolski Rajd Rowerowo-Pieszy adwokatów, 
Mikołajki, 23–26 maja 2013 r. 

Klub Motocyklowy Adwokatury Polskiej, Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, 
Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej, ORA w łodzi, ORA w Olsztynie byli 
organizatorami ogólnopolskiego rajdu adwokatów-motocyklistów oraz rajdu rowero-
wo-pieszego, który odbył się w Mikołajkach w dniach 23–26 maja 2013 r. 

Uczestnicy zlotu motocyklowego i rajdu pieszo-rowerowego zwiedzali okolice Mi-
kołajek, Kętrzyn, liczne zabytki sakralne Warmii i Mazur (Święta Lipka), Wilczy Szaniec 
(byłą kwaterę Adolfa hitlera z czasów II wojny światowej).

Adwokaci wysłuchali wykładu sędziego Sądu Najwyższego dr. Dariusza Świeckie-
go poświęconego sporządzeniu i wnoszeniu apelacji przez obrońcę i pełnomocnika 
w postępowaniu karnym. 

W tym roku w zlocie uczestniczyło 120 adwokatów, a także 30 adwokatów-motocy-
klistów.

Szczególne podziękowania za wspaniałą organizację rajdu należą się Klubowi Mo-
tocyklowemu Adwokatury Polskiej i Komandorowi KMAP adw. Jarosławowi Szczepa-
niakowi oraz współorganizatorom – Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu 
i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej i jej przewodniczącemu – adw. Stanisławowi 
Estreichowi oraz Okręgowej Radzie Adwokackiej w łodzi i jej dziekanowi – adw. Jaro-
sławowi Zdzisławowi Szymańskiemu i Okręgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie, 
dziekanowi adw. Andrzejowi Kozielskiemu, jak również sponsorowi – Inchacape Motor 
Polska – Dealerowi BMW. 

Klub Motocyklowy Adwokatury Polskiej zaprasza wszystkich adwokatów-motocy-
klistów do udziału w zlocie, który za rok odbędzie się w Wielkopolsce.

opracowano na podstawie sprawozdania 
apl. adw. Bernarda Piechoty


