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1. Uporządkowanie i zreformowanie finansów ORA poprzez wprowadzenie pełnej 

transparentności zakupów i wydatków, powołanie komisji budżetowo- przetargowej  

dla przygotowania budżetu Izby oraz bieżącego nadzoru nad działem księgowo-finansowym, 

obniżenie kosztów funkcjonowania organów samorządu, popieranie wszelkich inicjatyw 

zmierzających do obniżenia składki płaconej na rzecz NRA. Sytuacja gdy ta składka wynosi 

50 zł. miesięcznie od każdego adwokata, przy liczbie blisko 20.000 adwokatów w Polsce jest 

rażąco wygórowana i w mojej ocenie powinna zostać zmniejszona do max. 30 zł. Miesięcznie. 

Czasy kryzysu wymagają niezbędnych oszczędności nie tylko na poziomie izb adwokackich 

ale również w NRA. Również redakcja Palestry generuje zbyt wysokie koszty, szczególnie  

w sytuacji gdy  większość środowiska korzysta raczej z elektronicznej formy lektury.  

Uważam, że NRA w nowej kadencji winna wypracować taki model funkcjonowania redakcji 

Palestry aby bez uszczerbku dla niekwestionowanego wysokiego poziomu merytorycznego 

zmniejszyła swoje koszty własne, głownie poprzez zmniejszenie kosztów druku w formie 

tradycyjnej. Wszelkie działania podejmowane na tych obszarach funkcjonowania samorządu 

powinny w konsekwencji doprowadzić do obniżenia składki, która, czego nie wolno nie 

dostrzegać dla wielu głównie młodych adwokatów ale nie tylko stanowi już obecnie wysiłek 

finansowy trudny do udźwignięcia bez uszczerbku dla funkcjonowania kancelarii. W sytuacji 

gdy izba krakowska zrzesza ponad 1,5 tysiąc członków niezbędne staje się wprowadzenie 

nowoczesnego sposobu funkcjonowania biura ORA. Zamierzam w najbliższym czasie 

zreformować funkcjonowanie biura poprzez wprowadzenie elektronicznego obiegi 

dokumentów oraz racjonalizację zatrudnienia poprzez stworzenia referatów zadaniowych  

oraz wyraźne rozgraniczenie działów księgowego, organizacyjnego i tzw. korporacyjnego  

z jednoczesnym wyraźnym przypisaniem nadzoru na poszczególnymi działami ze strony 

poszczególnych członków prezydium ORA. 
 

2. Stworzenie nowoczesnego i konkurencyjnego w stosunku do korporacji radców 

prawnych systemu szkolenia aplikantów adwokackich. Dotychczasowy model szkolenia 

opierający się w głównej mierze na powielaniu sytemu kształcenia studentów prawa na 

Uniwersytetach w mojej ocenie nie zdaje egzaminu i nie przygotowuje optymalnie aplikantów 

do wykonywania zawodu adwokata. Dlatego moim zdaniem należy przemodelować system w 

kierunku zwiększenia roli adwokatów – wybitnych i doświadczonych  praktyków w szkoleniu 

adwokatów a ograniczyć w nim udział wykładowców spoza adwokatury (przywrócenie 

sprawdzonego modelu kształcenia „mistrz-uczeń” Wykłady ogólne powinny zostać 

ograniczone do jednego w miesiącu a pozostały czas wykorzystany na zajęcia  

tzw. warsztatowe w mniejszych grupach max do 30 osób w trakcie których aplikanci 

sporządzaliby projekty pism procesowych i rozwiązywali trudne kazusy (sądowe z praktyki  

a nie teoretyczno-akademickie). W ramach szkolenia aplikantów należy im zaoferować 

dziedziny prawa i wiedzy również spoza programu szkolenia. W izbie krakowskiej 

organizujemy dla aplikantów tematyczne szkolenia wyjazdowe, kursy językowe z zakresu 

słownictwa prawniczego jak również praktyki w konsulatach, wykłady ze specjalistycznych 

dzień jak np. retoryka czy psychiatria sądowa, medycyna sądowa itp. Planujemy wymianę 

aplikantów w ramach współpracy międzynarodowej z zaprzyjaźnionymi Izbami adwokackimi 

Będziemy bezwzględnie kontynuować wprowadzony w 2009r.z ustny sposób 

przeprowadzania  kolokwiów rocznych. 
 

3. Doskonalenie zawodowe adwokatów. Naszym celem w izbie krakowskiej jest aby 12 godz. 

szkolenia zawodowego nie było jedynie formalnym obowiązkiem a obszarem nabywania 

ciekawej, przydatnej i na wysokim poziomie merytorycznym wiedzy zawodowej. Stąd 

organizujemy podobnie jak dla aplikantów wykłady z wybitnymi osobistościami w dziedzinie 

prawa, medycyny i wiedzy  tzw. eksperckiej nie tylko z zakresu prawa. Będziemy 

kontynuować organizowane od 5 lat szkolenia wyjazdowe dla adwokatów jak również 

utrwalać ciekawsze wykłady na nośnikach elektronicznych. 



 

4. Utworzenie Fundacji Krakowskiej Adwokatury. Uważam, że fundacja, która organizując 

objęte jej celami działania  byłaby wstanie pozyskiwać  środki finansowe tzw. pozaskładkowe. 

Docelowo fundacja stwarzając model pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz 

powinna przejąć cześć zadań samorządu a tym samym obniżyć koszty jego funkcjonowania co 

z kolei przyczyniłoby się do realnego obniżenia składki. W ramach fundacji zamierzamy 

powołać stały sąd polubowny oraz centrum mediacyjne i w ten sposób rozszerzyć obszar 

działania dla adwokatów naszej izby. 
 

5. Działania na rzecz ułatwiania wykonywania zawodu adwokata. Powołujemy w Izbie 

krakowskiej  zespół, który podejmie działania w tym zakresie działając na rzecz ułatwienia 

wykonywania zawodu w oparciu o wnioski i postulaty kierowane ze strony środowiska. 
 

6. Integracja środowiskowa. W sytuacji atomizacji a właściwie głębokiej dezintegracji naszego 

środowiska spowodowanej między innymi katastrofalną w skutkach polityką samorządu 

podkreślania w przeszłości istnienia dwóch adwokatur starej (lepszej) i nowej (gorszej) 

wszelkie działania i imprezy o charakterze integracyjnym są nie do przecenienia. Dlatego  

w nowym budżecie Izby krakowskiej na 2014r.będą musiały się znieść istotne środki 

finansowe na integrację. Zamierzam również przemodelować i zreformować sposób 

funkcjonowania istniejącego od 40 lat Klubu Adwokata aby służył on wszystkim pokoleniom 

adwokatów i aby było to miejsce gdzie również młodzi adwokaci chętnie by przychodzili  

i uczestniczyli w imprezach. 
 

7. Działalność adwokatury na rzecz praw i wolności obywatelskich. Ten obszar działania 

samorządu będzie musiał w najbliższych latach być potraktowany absolutnie priorytetowo.  

W oparciu o działania na tym właśnie obszarze  Adwokatura ma realna szansę na 

odbudowanie autorytetu społecznego jak miało to miejsce w latach stanu wojennego i okresu 

komuny, szczególnie w sytuacji gdy obecna forma demokracji i przestrzegania praw 

obywatelskich w ocenie społecznej nie jest doskonała i pozostawia wiele do życzenia. 

Adwokatura krakowska od wielu lat prowadzi, cieszącą się dużą popularnością wśród 

społeczeństwa Krakowa akcję Adwokatura Krakowska Pro Bono, w której z bezpłatnych 

porad udzielanych przez adwokatów i aplikantów korzystało  wiele osób. Ponieważ akcja  

ta odbywa się w Krakowie zamierzamy ją rozszerzyć również na teren Tarnowa i Nowego 

Sącza. Izba krakowska w znaczący sposób weźmie też udział w ogólnopolskich Dniach 

Bezpłatnych Porad Prawnych. Pracujemy też nad stworzeniem modelu programu 

edukacyjnego z zakresu praw i wolności obywatelskich skierowanego do uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 
 

8. Współpraca z mediami. Uważam, iż w dzisiejszych czasach w których media głównie 

elektroniczne kreują rzeczywistość obecność w nich Adwokatury  staje się  koniecznością, 

Stąd też w izbie krakowskiej zapraszamy dziennikarzy do ORA i na wszelkie organizowane 

przez ORA imprezy i koncerty. W październiku organizujemy dla dziennikarzy szkolenie  

z zakresu ochrony dóbr osobistych i prawa prasowego. Zamierzamy jako ORA też 

zorganizować konkurs na najlepszy artykuł prasowy o tematyce prawniczej.  Dobre ułożenie 

kontaktów z mediami w istotny sposób przyczyni się do poprawy wizerunku Adwokatury  

w opinii społecznej. 
 

9. Tradycja i historia. Uważam, że tradycja i historia stanowi bardzo istotny element naszej 

zawodowej tożsamości. Dlatego jako dziekan izby o najdłuższej tradycji samorządowej  

w Polsce mam obowiązek podejmować działania na rzecz kultywowania tej tradycji.  

W najbliższym czasie  we współpracy z Panem mecenasem  dr. Kotlińskim znakomitym 

historykiem adwokatury zamierzamy opublikować jego kolejną pracę pt. „Prezydencji 

Galicyjskich Izb Adwokackich”. Powołaliśmy na kolejna kadencje Zespół Historyczny, który 

przygotowuje kolejną publikację tym razem w postaci biogramów adwokatów działających  



na rzecz niepodległego Państwa Polskiego w latach 1980- 1989r. Planujemy też z udziałem 

naszych aplikantów stworzyć multimedialny projekt pod roboczą nazwą „Poczet wybitnych 

adwokatów krakowskich”. 
 

10. Współpraca zagraniczna. W tej kadencji w izbie krakowskiej powołaliśmy komisję 

współpracy zagranicznej w całkowicie nowym składzie. Jej celem będzie nawiązywanie 

bezpośrednich roboczych kontaktów z izbami adwokackimi zarówno w Europie jak też  

w USA. Będziemy stopniowo odchodzić od modelu współpracy zagranicznej sprowadzającej 

się do obecności przedstawicieli adwokatury na międzynarodowych kongresach i sympozjach 

na rzecz bezpośrednich kontaktów z zagranicznymi samorządami adwokackimi w celu 

możliwości odbywania przez adwokatów głownie tych  młodszych stażów w zagranicznych 

kancelariach i współpracy na zasadzie bezpośrednich bilateralnych kontaktów. Taki model 

współpracy spowoduje podniesienie kwalifikacji zawodowych adwokatów oraz rozszerzy 

potencjalny rynek świadczonych przez nich usług. 
 

11. Chciałbym również podkreślić, że samorząd adwokackich i to wszystkich szczebli, w tym 

również krakowski, jako organ z założenia apolityczny, winien wykorzystywać tę okoliczność 

w celu prowadzenia nieustającego „lobbingu” dla naszych spraw w środowisku polityków, 

wśród których są również nasi koledzy korporacyjni. Jako samorząd, w przeciwieństwie  

do radców prawnych  od lat nie wykorzystujemy tego atutu i w przeddzień wyposażenia 

radców prawnych w możliwości występowania jako obrońców w sprawach karnych 

doprowadziliśmy do sytuacji największej faktycznej i wizerunkowej zapaści Adwokatury  

w całej jej dotychczasowej historii. Jako samorząd zawodowy musimy wspólnie, solidarnie 

jak wskazuje Kodeks etyki „odważnie i honorowo” podjąć takie działania, które odwrócić tą 

dramatycznie niekorzystną sytuację. To jawi się jako nadrzędny cel władz przyszłej kadencji 

wybranych podczas najbliższego Krajowego Zjazdu w Katowicach. 


