
CZAS NA ZMIANY … REGULAMINU 

Wybory w Izbie Adwokackiej w Warszawie anno domini 2013 za nami. Piszę to z nieukrywaną ulgą. 

Bo wcale nie było takie pewne, że uda się je zakończyć w wyznaczonym terminie. Wszystko przez 

kworum. A w zasadzie przez wniosek o jego sprawdzenie. Zgłoszony w majestacie prawa, 

przypominał mi realizację zasady liberum veto. Jak będzie zgoda na obniżenie składki do wysokości 

deklarowanej przez kandydata, który przegrał wybory, to zostanie cofnięty. Jak nie, to w imię hasła 

„demokracja” nie dopuścimy do głosowania uchwały finansowej i zakończenia obrad. Propozycja nie 

do przyjęcia z oczywistych względów. Więc już po kilku godzinach oczekiwania na sali z pewnością 

było kworum. Pospolite ruszenie rozjuszonych wyborców, siłą oderwanych od swoich niedzielno-

wieczornych zajęć, pewnie z chęcią zagłosowałoby nawet za zwiększeniem składki, gdyby padła taka 

propozycja. Na szczęście nie padła, udało się przejść wszystkie punkty porządku obrad. Dzięki temu 

uniknęliśmy kompromitacji jaką byłoby nie tylko niezakończenie warszawskich obrad, ale na dodatek 

uniemożliwienie odbycia listopadowego Krajowego Zjazdu Adwokatury. Bo nie każdy pamięta, że 

zgodnie z przepisami odbywa się on w ciągu miesiąca od zakończenia ostatniego ze zgromadzeń 

izbowych. 

Powyższe zdarzenia powinny być nie tylko dla mnie dowodem na to, że demokracja to w większym 

stopniu przywilej i prawo, niż obowiązek. Że losy adwokatury nie mogą wisieć na włosku woli 

jednostki, nawet gdy formalnie jednostka ma rację. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że koleżanka 

miała prawo postąpić jak postąpiła. Ale czy adwokatowi wolno zgłaszać formalnie uzasadnione 

wnioski, jeśli miałyby one finalnie szkodzić interesowi jego klienta? Zaś z drugiej strony - czy można 

dalej przymuszać do udziału w samorządowych zgromadzeniach tych, którzy nie chcą głosować? Lub 

karać za pasywność większości tych, którzy w mniejszości, ale wytrwale i do upadłego wykonują swój 

samorządowy obowiązek? Za ten merytorycznie dopuszczalny, choć jak się okazało całkowicie 

bezcelowy wniosek, my wszyscy mogliśmy zapłacić bardzo wysoką cenę. Nie tylko w przenośni, ale 

również dosłownie, choćby w postaci kosztów wynajęcia Sali Kongresowej w innym terminie, 

oczywiście gdyby taki termin w rozsądnym czasie się znalazł. 

Nie byłbym jednak sprawiedliwy bez innego spostrzeżenia. Obrady zakończono w nocy nie przez 

wniosek o sprawdzenie kworum. Stało się tak dlatego, że czekaliśmy na wyniki wyborów. Komisja 

skrutacyjna, powiększona o kolejne dwadzieścia osób, liczyła i liczyła, i liczyła. I wcale nie była to 

łatwa praca. Bo wynikający z naszych wewnętrznych przepisów system głosowania rozjechał się ze 

zdrowym rozsądkiem, nakazującym zaznaczyć na karcie do głosowania osobę, na którą chcemy 

głosować. A na dodatek system elektronicznego liczenia głosów rozjechał się z regulaminem 

odbywania zgromadzeń. Więc trzeba było liczyć ręcznie, co przy takiej masie kandydatów wymagało 

czasu. Pewnie również dlatego np. w wyborach delegatów na KZA około dwustu głosów okazało się 

być nieważne. 

A co do samego przebiegu obrad i wyborów: wobec powyższych problemów istotne sprawy jakby 

zeszły na plan dalszy. Prawie nikt nie dyskutował o taksie, o obronach w sprawach karnych i o pracy 

na etacie dla adwokatów, o połączeniu zawodów, o nowelach prawa coraz bardziej utrudniających 

nam wykonywanie zawodu. W obliczu presji na szybkość obradowania, wszyscy komentowali kolejne 

przesunięcia godzin głosowań i problemy pracy komisji skrutacyjnej. 

Dla mnie te wybory były również papierkiem lakmusowym zmian w izbie warszawskiej. Mimo 

kłopotów organizacyjnych i związanych z tym opóźnień budzących zwykłą ludzką irytację i złość, 



papierek pokazał, że w naszej izbie nie ma kwasu. Nie było zmiany warty. Cztery zwolnione fotele 

członków rady zajęły cztery osoby cenione w środowisku za dotychczasową działalność 

samorządową, zaś dziekanem został adwokat Paweł Rybiński, dotychczasowy członek rady, sprawny i 

lubiany przez kolegów organizator wielu izbowych imprez sportowo-integracyjnych. Natomiast 

bezapelacyjnym dowodem zjednoczenia Izby były wyniki wyborów na Prezesa Sądu Dyscyplinarnego. 

Owacja na stojąco jaką sala zgotowała adwokatowi Grzegorzowi Majewskiemu po ogłoszeniu 

miażdżącego wyniku 1112 głosów (na 1154 oddanych) pokazała, że adwokatura warszawska nie 

chciała by władzę objęły osoby utożsamiające się z frakcją nazwijmy ich „incjatywistów”. 

Wybory za nami. Czas ochłonąć. I oprócz innych ważnych tematów przygotować na najbliższy 

Krajowy Zjazd Adwokatury zmiany odpowiednich regulaminów, tak by już w przyszłym roku nie tylko 

dało się odbyć zgromadzenia, ale by przeprowadzić je sprawnie, z pełnym wykorzystaniem 

instrumentów elektronicznych, czego sobie i innym kolegom szczerze życzę. 

Jak się okazuje do powyższego tekstu post scriptum dopisało samo życie. W trakcie Zgromadzenia 

Izby Adwokackiej w Poznaniu również padł wniosek o sprawdzenie kworum, wobec czego 

Zgromadzenie zakończyło obrady bez głosowania uchwał opracowanych przez komisję wnioskową. 

Naprawdę już najwyższy czas na zmiany! 

adwokat Rafał Dębowski, członek NRA 


