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izba koszalińska

zgRomadzeNIe Izby adwoKaCKIej w KoSzalINIe
w dniu 26 listopada 2005 r. w sali konferencyjnej hotelu „gromada” w Koszali-

nie odbyło się zgromadzenie Izby adwokackiej koszalińsko-słupskiej.
zgromadzenie Izby otworzył dziekan okręgowej Rady adwokackiej w Kosza-

linie adw. Ryszard bochnia, który przywitał zaproszonych gości: senatora RP adw. 
Piotra zientarskiego, wywodzącego się z naszej Izby, Przewodniczącą Rady miej-
skiej w Słupsku adw. annę bogucką-Skowrońską, także członka naszej Izby, Prezy-
denta miasta Koszalina Pana mirosława mikietyńskiego, delegata Naczelnej Rady 
adwokackiej andrzeja zwarę oraz liczne grono koleżanek i kolegów.

Prezydent miasta Koszalina mirosław mikietyński w imieniu Prezydenta RP alek-
sandra Kwaśniewskiego wręczył adw. halinie Kasperskiej ze Słupska złoty Krzyż 
zasługi.

minutą ciszy zgromadzenie uczciło pamięć zmarłej w 2005 r. adw. joanny że-
browskiej.

zgromadzenie wybrało przewodniczącego zgromadzenia w osobie adw. Ka-
mila Sośnickiego i członków jego Prezydium w osobach adw. tadeusza tyki i adw. 
jakuba Rogólskiego.

w obszernym sprawozdaniu z działalności Rady w minionym roku dziekan 
oRa przedstawił bezpośrednie problemy środowiska adwokackiego naszej Izby, 
poinformował o przeprowadzeniu modernizacji pomieszczeń Rady i zadbaniu o 
poprawę estetyki tej wizytówki palestry koszalińskiej. Stwierdził także, że na prze-
strzeni minionego roku zwiększył się w sposób wyraźny przepływ informacji i wia-
domości o funkcjonowaniu Rady oraz o wydarzeniach dotyczących środowiska 
adwokackiego przy wykorzystaniu Internetu.

Przede wszystkim jednak szczególną uwagę dziekan zwrócił na problemy prze-
wijające się na przestrzeni minionego roku związane z przegraną batalią parlamen-
tarną i podpisaniem zmian do ustawy – Prawo o adwokaturze. omówił w skrócie 
najbardziej istotne zmiany w zakresie poszerzenia dostępu do wykonywania zawo-
du adwokata oraz przedstawił przebieg batalii o wpis na listę adwokatów w naszej 
Izbie. omówił też kontrolę napływu kandydatów w trybie art. 65 Prawa o adwoka-
turze, który daje oRa prawo i wręcz zobowiązuje do badania rękojmi właściwego 
wykonywania zawodu adwokata. Poinformował, iż powołane zostały trzyosobowe 
komisje, które po przedstawieniu niezbędnych dokumentów przeprowadzają roz-
mowy z kandydatami, podczas których kontrolowana jest znajomość etyki adwo-
kackiej, prawa o adwokaturze oraz zasady prowadzenia kancelarii adwokackich. 
Komisja nie jest władna badać wiedzę prawniczą kandydatów. temat ten szczegó-
łowo omówiony został przez Sekretarza oRa adw. marię Kapsę podczas dyskusji.

dziekan wskazał, iż korporacja adwokacka oceniła zmiany przepisów prawa 
o adwokaturze jako niezgodne z Konstytucją RP i zapowiedziała zaskarżenie jej 
przez NRa do trybunału Konstytucyjnego.
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dziekan omówił także zmiany zasad naboru na aplikację adwokacką. wyraził 
własny pogląd na nasiloną nieprzychylność mediów wobec adwokatury. zadziwia-
jący, jego zdaniem, był i jest brak zrozumienia mediów dla zgłaszanych przez sa-
morząd adwokacki gigantycznych problemów czekających adwokaturę w obliczu 
niemożliwości wykonania nowych przepisów w aspekcie organizacyjnym i finanso-
wym. w mediach ukazywały się niekorzystne dla adwokatury artykuły i programy 
radiowe oraz telewizyjne, a głos adwokatów był pomijany. goryczą napawa pęd 
do zwiększania liczby adwokatów kosztem dbałości o poziom ich wykształcenia i 
poszanowania zasad etyki wykonywania zawodu adwokata.

dziekan wspomniał, że okręgowa Rada adwokacka w Koszalinie w okresie 
sprawozdawczym zadbała o to, by członkowie Izby zapoznani zostali w sposób 
dokładny z wymogami ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowa-
dzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych i nieujawnio-
nych źródeł poprzez przesłanie wzoru regulaminu i kart transakcji, zasugerowała 
dokonanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej do 21 lutego 2004 r., 
zorganizowała spotkanie z przedstawicielami Prezesów Sądów okręgowych w Ko-
szalinie i Słupsku w celu wyjaśnienia problemów związanych podatkiem Vat od 
spraw prowadzonych z urzędu oraz wprowadzenia jednolitej praktyki.

okręgowa Rada adwokacka w Koszalinie kontynuuje cykl szkoleń zawodowych. 
Na dwóch szkoleniach, które odbyły się w Koszalinie, Sędzia Sądu okręgowego w 
Koszalinie tadeusz Szkudlarek w dniu 29 stycznia 2005 r. zapoznał adwokatów z 
nowelizacją przepisów postępowania cywilnego, a w dniu 12 marca 2005 r. Sędzia 
Sądu okręgowego ewa dikolenko omówiła zmiany dotyczące kodeksu rodzinne-
go i opiekuńczego. trzecie szkolenie odbyło się w dniach 20–22 maja 2005 r. w 
darłówku w hotelu „jan”. wzięli w nim udział adwokaci Izby koszalińsko-słupskiej 
oraz Izb gdańskiej i szczecińskiej. Szkolenia z zakresu prawa cywilnego i karnego 
przeprowadzili: sędzia Sądu apelacyjnego w gdańsku Piotr Ciemnoczołowski, sę-
dzia Sądu Najwyższego waldemar Płóciennik, a wiedzę o europejskim trybunale 
Praw Człowieka przybliżyła Renata degener – pracownik trybunału.

dziekan adw. Ryszard bochnia poinformował zgromadzenie, że członkowie 
oRa w osobach wymienionego dziekana i wicedziekana adw. adama Urbaniaka 
wraz z członkiem Naczelnej Rady adwokackiej dziekanem adw. leonem Kasper-
skim brali czynny udział w posiedzeniach Naczelnej Rady adwokackiej, uczestni-
czyli w Konferencji Prawników Polskich w warszawie zorganizowanej przez NRa, 
a także w obchodach 85-lecia wielkopolskiej Izby adwokackiej w Poznaniu i 60- 
-lecia Izby gdańskiej. delegacja adwokatów naszej Izby w dniach 7–9 października 
2005 r. gościła w Schwerinie (Niemcy) na zaproszenie adwokatów niemieckich.

Przedstawiciel Naczelnej Rady adwokackiej andrzej zwara zwrócił uwagę zgro-
madzenia na fakt, iż dotychczasowy sposób naboru aplikantów adwokackich był 
sprzeczny z prawem Unii europejskiej i z Konstytucją, ponieważ nie zawierał rów-
nych i jasnych kryteriów. Nabór na aplikację w formie testu takie kryteria spełnia, 
a nadto jest wykonaniem uchwały trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, 
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że nabór nie może odbywać się na podstawie uchwały oRa, gdyż akt taki nie 
jest źródłem prawa zgodnie z Konstytucją. wprowadzone zmiany nie pozbawiły 
jednak samorządu nadzoru nad aplikantami, bowiem jeżeli aplikant nie daje gwa-
rancji należytego wykonywania zawodu, istnieje możliwość skreślenia go z listy 
aplikantów w ciągu dwóch pierwszych lat aplikacji. Nie szczędził też słów krytyki 
dla wprowadzonych zmian w Prawie o adwokaturze, uznając je za sprzeczne, 
w niektórych elementach, z tradycją kulturową oraz Prawem Unii europejskiej. 
Podkreślił, że w żadnym z krajów członkowskich Unii nie pozbawiono adwoka-
tów prowadzenia przygotowania zawodowego, z wyjątkiem hiszpanii, która jed-
nak zmieniła ten zły system. wprowadzony w Polsce system pozaaplikacyjny jest 
sprzeczny z tą tendencją i zapewne nie utrzyma się długo.

adw. andrzej zwara wskazał na zagrożenia wynikające z faktu, że każdy absol-
went prawa może otworzyć kancelarię i udzielać porad prawnych. Niezorientowa-
ny klient może takiemu prawnikowi przedstawić swój problem, nie wiedząc, że w 
przypadku wezwania uprawnionych organów prawnik ten będzie miał obowiązek 
składania zeznań i nie będzie mógł się zasłaniać tajemnicą zawodową w przeciwień-
stwie do adwokata, który ma obowiązek zachować w tajemnicy wszystko, czego 
dowiedział się od klienta. tacy prawnicy nie mają też obowiązku ubezpieczenia się 
od odpowiedzialności cywilnej na wypadek ewentualnych błędów w sztuce. Kolej-
na różnica między takim prawnikiem a adwokatem to sądownictwo dyscyplinarne. 
adwokatów obowiązują zasady etyki zawodowej, których przestrzeganie jest kon-
trolowane przez sąd dyscyplinarny. Nad prawnikami prowadzącymi kancelarie nie 
ma żadnego nadzoru na wypadek, gdy nie dają gwarancji należytego wykonywania 
swoich obowiązków. taki system łamiący wieloletnią tradycję dla mitu wolnej kon-
kurencji jest nie do przyjęcia. Naczelna Rada adwokacka zgodnie z wnioskiem jej 
przedstawiciela andrzeja zwary zamierza stworzyć nowy projekt Prawa o adwoka-
turze uwzględniający ochronę praw klientów i prawa europejskiego.

Na tle przedstawionych newralgicznych dla adwokatury zagadnień rozwinęła 
się dyskusja.

Senior adwokatury koszalińsko-słupskiej adw. leon Kasperski występujący jako 
przedstawiciel NRa i członek Izby stwierdził, że korporacja straciła wszystko wskutek 
wejścia w życie nowej ustawy i stracić może jeszcze więcej, bowiem prasa doniosła o 
tym, że w planach jest przejęcie sądownictwa dyscyplinarnego przez sądy powszech-
ne. w 1982 r. zawód adwokata wg CboS był na pierwszym miejscu w rankingu osób 
o największym zaufaniu publicznym. obecnie zaś sami adwokaci wielokrotnie po-
stępując nieetycznie przyczynili się do tego, że statystyki zostały odwrócone. adwo-
katura winna odbudować dawne zaufanie, wyjść na zewnątrz, nawiązać współpracę 
z organizacjami społecznymi i pracować na swój wizerunek, minimalizując liczbę 
postępowań dyscyplinarnych, a także zakwestionować wprowadzoną ustawę wnie-
sieniem skargi konstytucyjnej do trybunału Konstytucyjnego.

adw. leon Kasperski poinformował, że kasy fiskalne dla adwokatów nie zostaną 
wprowadzone do końca pierwszego kwartału 2006 r.
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z dozą optymizmu stwierdził, że nie ma zakusów na likwidację Izby koszaliń-
skiej.

adwokat dominik maciołek, Prezes Sądu dyscyplinarnego nawiązując do obec-
nej sytuacji adwokatury stwierdził, że od czasu kiedy w 1952 r. stał się członkiem 
korporacji, adwokatura przez wiele lat walczyła o istnienie samorządu adwoka-
ckiego, który w końcu powstał i prosperował długie lata po to, by w bieżącym 
roku samodzielność palestry została przekreślona. wyraził nadzieję, że walka o 
przywrócenie samorządności nie będzie trwała kolejnych 50 lat.

adw. wojciech Kaczmarek i adw. beata lesińska w dyskusji wskazali, z wielką 
troską, na filary, na których winna opierać się adwokatura – wiedza, etyka i soli-
darność adwokacka. jeżeli adwokaci potrafią te cechy demonstrować w swoim 
środowisku oraz na sali sądowej, to konsekwencją musi być umocnienie szacunku 
do naszego zawodu. adwokaci nie powinni reagować na niewłaściwe zachowanie 
sędziów wobec nich i zadbać o to, by nieprawidłowości w postępowaniu sędziów 
wobec nich znalazły swoje odzwierciedlenie w treści protokołu rozprawy.

Senator RP adw. Piotr zientarski podziękował koleżankom i kolegom adwoka-
tom za poparcie, z jakim spotkał się podczas kampanii wyborczej. zapowiedział 
swoje otwarcie na problemy zgłaszane mu ze środowiska adwokackiego. Poinfor-
mował, że w Senacie zasiada w Komisji Regulaminowej i w Komisji zajmującej się 
Polakami znajdującymi się na emigracji.

zgromadzenie przyjęło uchwałę zwalniającą adwokatów, którzy osiągnęli wiek 
emerytalny (65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety) i posiadających 20-letni staż adwoka-
cki, z obowiązku uiszczania składki adwokackiej oraz uchwałę o wysokości składki 
miesięcznej od adwokatów wykonujących inny zawód prawniczy w kwocie po 
120,00 zł miesięcznie. Podjęto także uchwały: upoważniającą oRa do zwolnie-
nia aplikantów adwokackich, którzy wcześniej rozpoczęli aplikację, z obowiązku 
uiszczania opłaty za szkolenie i o ustaleniu opłat: za rozpoznanie wniosku o wpis 
na listę adwokatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kwotę 840,00 zł (z wyłą-
czeniem aplikantów Izby koszalińskiej), za dokonanie wpisu na listę adwokatów 
5000,00 zł (z wyłączeniem aplikantów Izby koszalińskiej), za przeniesienie adwo-
kata z innej Izby do Izby koszalińskiej 5000,00 zł, nakładającą obowiązek uiszcza-
nia składki rocznej na potrzeby Izby przez aplikantów adwokackich w wysokości 
50,00 zł miesięcznie.

zgromadzenie podjęło także uchwałę zobowiązującą oRa w Koszalinie do wy-
stąpienia do NRa z petycją, by ta podjęła działania zmierzające do zapewnienia 
każdemu obywatelowi dostępu do pomocy prawnej.

Przyjęta została przez zgromadzenie uchwała o zatwierdzeniu rocznego spra-
wozdania o działalności oRa w Koszalinie za 2004 r. oraz o zatwierdzeniu, po 
wysłuchaniu Komisji Rewizyjnej, zamknięcia rachunków za okres sprawozdawczy 
i udzieleniu Radzie absolutorium, a także uchwalono budżet Izby.

Adw. Stefania Płocica


