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adwokatury

z posiedzeń Prezydium  
naczelnej rady adwokackiej

I. PoSIedzenIe PrezydIum nra z 5 luteGo 2013 r.
Sekretarz nra adw. k. boszko zreferował protokoły ora w: bielsku-białej, Gdańsku, 

lublinie (2 protokoły), Łodzi, Siedlcach, Szczecinie, toruniu (2 protokoły), wrocławiu. 
omówił zgromadzenie izby białostockiej, które odbyło się 12 października w białowieży. 
uczestniczyli w nim liczni goście, m.in.: prezes nra adw. a. zwara, skarbnik nra 
adw. m. Pietkiewicz, rzecznik dyscyplinarny nra adw. e. krasowska oraz sekretarz 
nra adw. k. boszko. Podczas zgromadzenia prezes nra wyraził podziękowanie adw. 
e. krasowskiej i dr adw. a. zemke-Góreckiej za zaangażowanie w pracach samorzą-
dowych. wręczono też odznaczenia „adwokatura zasłużonym” adwokatom jerzemu 
dekowi i ludwice rychlik. 

adwokat k. boszko poinformował o piśmie z ministerstwa Sprawiedliwości w spra-
wie uchwały ora w wałbrzychu dotyczącej opłaty z tytułu wpisu na listę adwokatów  
oraz przedstawił propozycję odpowiedzi nra, że pobierana opłata nie będzie większa 
niż 200 zł. 

Przybyli na zaproszenie prezesa nra adwokaci dr Szymon byczko, dr michał ja-
ckowski przedstawili główne tezy swoich wystąpień, które zaprezentują przed tk na 
rozprawie poświęconej zgodności z konstytucją rP niektórych przepisów wprowadzo-
nych do ustawy z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. 

wiceprezes nra adw. z. marciniak przedstawił informację dotyczącą wykonania 
budżetu za 2012 r.

Izbom adwokackim w kielcach, opolu i radomiu przyznano, zgodnie z wnioskami 
komisji Inwestycyjno-Finansowej, bezzwrotną pomoc finansową. Poinformowano ze-
branych o pracach nad wydaniem płyt Cd z przemówieniami ks. arcybiskupa józefa 
życińskiego. 

wiceprezes nra adw. j. trela poinformował o pracach nad projektem nowelizacji 
Poa. Przypomniał, że tk uznał dożywotni zakaz wykonywania zawodu radcy praw-
nego za niezgodny z konstytucją rP. w komisji senackiej zaproponowano wprowa-
dzenie do ustawy zapisu, według którego po upływie 10 lat od momentu skreślenia 
z listy osoba taka może ubiegać się o ponowne wykonywanie zawodu po zdaniu 
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egzaminu zawodowego. wydłużono również okres zatarcia wyroku dyscyplinarnego 
z 10 do 15 lat. 

adwokat j. trela poinformował, że uczestniczył w posiedzeniu komisji sejmowej 
ds. dwóch projektów zmiany k.p.k. Przedstawiciele radców prawnych stanowczo wy-
stąpili za przyznaniem wszystkim radcom uprawnień do obron w sprawach karnych. 
w odpowiedzi na ten postulat sędzia Sn Stanisław zabłocki przedstawił stanowisko 
komisji kodyfikacyjnej Prawa karnego, która sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu. 

Prezydium nra delegowało adw. dr agnieszkę zemke-Górecką na konferencję mS 
dotyczącą wyników egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze oraz egzaminu ad-
wokackiego, która odbędzie się w Popowie w dniach 11–13 lutego 2013 r.

II. PoSIedzenIe PrezydIum nra z 26 luteGo 2013 r.
Sekretarz nra adw. k. boszko przedstawił problematykę wynikającą z obrad ora w: 

białymstoku, katowicach (2 protokoły), koszalinie (3 protokoły), lublinie, olsztynie, ra-
domiu (2 protokoły), Szczecinie, wałbrzychu, warszawie (5 protokołów), wrocławiu. 

Prezydium nra zdecydowało o dofinansowaniu kilku konferencji, wydania komen-
tarza do przepisów dyscyplinarnych przygotowanego przez adwokatów oraz wydania 
opracowania pt. Adwokatura wileńska 1918–1939. Studium historyczno-prawne autorstwa 
dr. mikołaja tarkowskiego.

Prezydium nra wysłuchało przewodniczącego wyższej komisji rewizyjnej adw. 
Sławomira Ciemnego, który krytycznie ocenił stanowisko w sprawie kosztownego wy-
dania płyt Cd z przemówieniami ks. arcybiskupa j. życińskiego. 

Prezydium delegowało adw. m. Łaszczuka na spotkanie Standing Committee CCbe, 
które odbędzie się 21–22 marca 2013 r. w brukseli, przypominając o zobowiązaniu go 
do podjęcia działań w sprawie obniżenia wysokości składki członkowskiej adwokatury 
na rzecz CCbe.

Pismem z 14 stycznia 2013 r. tk wezwał Prezydium nra do ustosunkowania się do 
zarzutów sformułowanych we wniosku Prokuratora Generalnego z 13 listopada 2012 r. 
(sygn. k. 48/12) w części dotyczącej adwokatów. Prezydium nra postanowiło przedłożyć 
tk argumentację wyrażoną w załączniku do uchwały Prezydium nra 102/2013 w sprawie 
stosowania kontroli operacyjnej przez służby specjalne i policyjne z perspektywy ochrony 
tajemnicy zawodowej adwokatów oraz gwarancji ochrony konstytucyjnych praw i wol-
ności jednostki związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokatów

III. PoSIedzenIe PrezydIum nra z 15 marCa 2013 r.
Prezes nra adw. a. zwara poinformował zebranych o przebiegu spotkania z przed-

stawicielami mS na temat przygotowanego przez adwokaturę projektu ustawy o ad-
wokaturze, które odbyło się w Popowie w dniach 5–6 marca 2013 r., w którym brali 
też udział adwokaci jacek trela, prof. jacek Giezek, prof. Piotr kardas, prof. robert 
zawłocki i tomasz ziński. delegacji mS przewodniczył wiceminister prof. michał króli-
kowski. z dyskusji wynikało, że mS widzi konieczność odróżnienia profesji adwokackiej 
i radcowskiej. uwagi do projektu przygotowanego przez adwokaturę miały charakter 
bardziej techniczny niż merytoryczny. zostaną one przekazane członkom nra na po-
siedzeniu plenarnym w dniu 16 marca 2013 r. 

wiceprezes adw. j. trela przedstawił informację dotyczącą projektu tzw. ustawy deregula-
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cyjnej. Podniósł, że radcowie prawni uważają, że aplikacja radcowska przewiduje podobny 
program zajęć jak adwokacka w przedmiocie prawa karnego, co ich zdaniem uprawnia do 
wykonywania obron w sprawach karnych. w dyskusji wypowiedzieli się adwokaci jacek 
ziobrowski, jacek trela, andrzej zwara, mirosława Pietkiewicz, rafał dębowski.

Prezydium nra powołało komisję zjazdową krajowego zjazdu adwokatury 2013 
(uchwała nr 103/2013), w składzie: Przewodniczący – adw. prof. uwr dr hab. jacek Gie-
zek, adw. prof. uj dr hab. Piotr kardas, adw. roman kusz.

Prezes nra adw. a. zwara poinformował, że prezentacja multimedialna aplikacji radców 
prawnych jest przez urzędników mS lepiej odbierana, dlatego zobowiązano komisję kiero-
waną przez adw. m. Gruszecką do przygotowania prezentacji aplikacji adwokackiej.

adwokat m. Gruszecka poinformowała, że w mS nadal toczą się dyskusje dotyczące 
opłat za aplikację adwokacką. 

Członkowie Prezydium nra omówili zasady współpracy z dziennikiem „rzecz-
pospolita”. rozważano również kwestię finansowego uczestnictwa nra w różnego 
rodzaju konferencjach i spotkaniach krajowych i zagranicznych, uczestnictwa w orga-
nizacjach międzynarodowych (wysokości składki rocznej w CCbe), zlotów sportowych, 
sportowych klubów adwokackich. 

Prezydium powołało skład misji obserwacyjnej do kazachstanu pod przewodni-
ctwem adw. dr m. Strus-wołos. 

Prezesa nra adw. a. zwarę delegowano do berlina na I międzynarodowe Forum 
Prawnicze, a adw. macieja Łaszczuka na spotkanie komitetu Finansowego CCbe 
w brukseli. 

Andrzej Bąkowski 

Uroczysty koncert ze śnieżycą w tle
(poświęcony pamięci adwokatów, którzy zginęli 
w smoleńskiej katastrofie 10 kwietnia 2010 r.)

nie ma żadnej wątpliwości, że powinno się pamiętać i nie ma żadnej wątpliwości, 
że pamiętać warto. 

w czwartkowy wieczór 21 marca 2013 roku do krakowskiego klubu adwokatów 
im. adw. ruth buczyńskiej przybyli ci, którzy tak właśnie uważają. Przybyli bardzo 
licznie, aby już po raz trzeci, słuchając muzyki i poezji, wspomnieć prezes nra adw. 
joannę agacką-Indecką, posłankę na Sejm rP, byłą szefową kancelarii Prezydenta 
rP aleksandra kwaśniewskiego adw. jolantę Szymanek-deresz, redaktora naczel-
nego „Palestry” adw. Stanisława mikke i senatora rP, byłego wicemarszałka Sejmu 
adw. Stanisława zająca. wszyscy oni zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 
10 kwietnia 2010 roku. 

ten piękny wieczór pełen był zadumy i godności. 
koncert poprowadził, co oczywiste, mecenas Stanisław kłys. Starannie dobierał słowa 

i były one pełne taktu i ciepła.
– wasza obecność w ten deszczowy wieczór udowadnia, że można i trzeba pamiętać, 

że są ludzie niezastąpieni. 


