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SPRAWOZDANIE  

ZE ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ WE WROCLAWIU 

 

W dniu 23 czerwca 2012 r. w sali Unii Europejskiej Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się 

Sprawozdawcze Zgromadzenie Izby Adwokackiej we Wrocławiu, ostatnie w 

upływającej drugiej kadencji Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu 

kierowanej przez Dziekana adw. Andrzeja Malickiego.  

Zgromadzenie zaszczycili swoją obecnością Prezes Naczelnej Rady 

Adwokackiej adw. Andrzej Zwara, Wiceprezes NRA adw. Zenon Marciniak, 

Skarbnik NRA adw. Mirosława Pietkiewicz, Rzecznik Dyscyplinarny adw. Ewa 

Krasowska, Członek Prezydium NRA adw. Małgorzata Gruszecka. W 

Zgromadzeniu brali także udział Członek NRA adw. Anna Ślęzak i Członek 

Wyższej Komisji Rewizyjnej adw. Jadwiga Banaszewska. 

Jak zwykle, zaproszenie Dziekana ORA we Wrocławiu adw. Andrzeja 

Malickiego przyjął Prezes Sądu Apelacyjnego SSA Andrzej Niedużak. 

Otwierając Zgromadzenie, Dziekan ORA adw. Andrzej Malicki przywitał 

przybyłych gości, podkreślając, że ważna jest świadomość i potrzeba 

uczestnictwa wszystkich członków Izby w pracach samorządu, co nie zawsze 

jest rozumiane i akceptowane. Dziękując za przybycie obecnym, a szczególnie 

Prezesowi NRA, Wiceprezesowi NRA i Członkom Prezydium NRA, 

oświadczył, że jest to wyróżnienie dla Izby Adwokackiej we Wrocławiu i 

potwierdzenie jej rangi, zarówno w całym środowisku prawniczym, jak i 

Adwokaturze Polskiej.  

Chwilą ciszy uczczono pamięć tych adwokatów, którzy zmarli w okresie 

sprawozdawczym - adw. Marka Michalskiego, adw. Andrzeja Strumpfa, adw. 

Zbigniewa Krzepkowskiego, adw. Andrzeja Budka, adw. Małgorzaty 

Czarneckiej, adw. Henryka Szczepaniaka i adw. Mariana Gliwy. 

Prezes NRA adw. Andrzej Zwara, występując na początku obrad Zgromadzenia, 

stwierdził, że w czasach globalizacji, które dotyczą także rynku usług 

prawniczych, kiedy tworzone są przez podmioty gospodarcze kancelarie 

prawnicze, to sytuacja poszczególnych adwokatów nie wygląda najlepiej. Z tego 
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względu cechą wyróżniającą samorząd adwokacki powinno być przestrzeganie 

przez naszą wspólnotę zawodową reguł etycznych, gdyż tylko wtedy możemy 

zaistnieć na tle innych prawników biorących udział w obsłudze prawnej. Mówca 

wykluczył możliwość połączenia radców prawnych z adwokatami w jedną 

organizację. Prezes NRA adw. Andrzej Zwara zadeklarował pomoc finansową 

dla planowej przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu rozbudowę 

budynku Izby w celu stworzenia właściwych warunków lokalowych na 

doskonalenie zawodowe adwokatów i szkolenie aplikantów adwokackich.  

Z kolei głos zabrał Prezes Sądu Apelacyjnego SSA Andrzej Niedużak, który 

wysoko ocenił pracę Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, 

dostrzegając prawidłowy poziom szkolenia aplikantów adwokackich, a także 

modelową poprawność Adwokatury w relacjach z Sądem Apelacyjnym. Mówca 

krytycznie odniósł się do postulowanych trendów deregulacji zawodu adwokata, 

widząc konieczność uzyskania tego tytułu pod warunkiem spełnienia wymogów 

merytorycznych uwzględniających właściwą ochronę praw i wolności 

obywatelskich. 

Prezes NRA adw. Andrzej Zwara wręczył odznaczenie Adwokatura Zasłużonym 

adw. Małgorzacie Gruszeckiej za wieloletnią pracę dla samorządu, a w 

szczególności dużą aktywność w organizacji szkoleń dla aplikantów 

adwokackich, a także za pozytywne wyniki współpracy z Ministerstwem 

Sprawiedliwości w aktualnym stanie prawnym przy organizacji egzaminów 

adwokackich.  

Odznaczenie Adwokatura Zasłużonym zostało także przyznane ks. prałatowi 

Stanisławowi Pawlaczkowi, który z powodu udziału w pielgrzymce po 

sanktuariach Ukrainy nie mógł osobiście odebrać odznaczenia. 

Dziekan ORA we Wrocławiu adw. Andrzej Malicki podziękował mówcom za 

wystąpienia i zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia Wicedziekana 

i Rzecznika Dyscyplinarnego ubiegłych kadencji ORA we Wrocławiu adw. 

Rainera Jańskiego, który został wybrany przez aklamację. Adw. Rainer Jański 

przedstawił kandydatów do Prezydium Zgromadzenia w osobach: adw. Daniel 

Maj – Zastępca Przewodniczącego, adw. Sylwia Prokopowicz – Sekretarz i adw. 

Anna Kłos-Krej – zastępca Sekretarza, których wybrano przez aklamację. 

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował wybór komisji o 

następujących składach: 



3 

 

Komisja wnioskowa: 

 -  adw. Wojmira Lewicka  

-  adw. Leszek Sokołowski 

- adw. Karol Idzik 

Komisja mandatowa: 

 -  adw. Anna Strumpf-Rybicka 

 -  adw. Magdalena Kramkowska-Rysiewicz 

 -  adw. Aleksander Sikorski 

 -  adw. Monika Łuchniak 

Komisja skrutacyjna: 

 -  adw. Jędrzej Majka 

 -  adw. Magdalena Abrich 

 -  adw. Filip Antosz 

Zgromadzenie wybrało komisje przez aklamację.  

Składający sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej we 

Wrocławiu przedstawili prace swoich referatów.  

Dziekan ORA we Wrocławiu adw. Andrzej Malicki podkreślił, że ma zaszczyt 

kierować Radą, która mimo zbliżania się do końca kadencji nadal zachowuje 

aktywność tak jak na początku, organizując konferencje naukowe, zaduszki, 

turnieje sportowe: piłkarski i tenisowy, regaty żeglarskie, bale karnawałowe, 

mikołajki dla dzieci adwokatów i aplikantów, koncerty kolęd i inne spotkania 

okolicznościowe. Te zadania dodatkowe, występują obok codziennej pracy 

Rady, która wypełnia obowiązki ustawowe m.in. organizując doskonalenie 

zawodowe adwokatów, w tej mierze duże zaangażowanie wykazuje adw. 

Jadwiga Banaszewska. Natomiast nad szkoleniem aplikantów adwokackich 

czuwa, często w sposób autorski, ale zawsze staranny i rzeczowy, adw. 

Krzysztof Zuber. Nie sposób pominąć najpoważniejszego zadania, jakie 

Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu przyjęła, a więc realizację 

rozbudowy siedziby samorządu w celu stworzenia sal dydaktycznych dla 
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adwokatów i aplikantów. To zadanie jest przewidziane na wiele pokoleń, ale 

musi być podjęte dla zapewnienia aktualnych potrzeb adwokatów na Dolnym 

Śląsku.  

Adw. Sławomir Krześ Sekretarz ORA we Wrocławiu omówił pracę Rady, 

wskazując na potrzebę powołania stowarzyszenia zajmującego się popularyzacją 

prawa wśród młodzieży szkół średnich. Podkreślił też aktywna postawę adw. 

Ewy Kubicy-Miłek, Przewodniczącej Komisji Kultury i Rady Klubu Adwokata, 

która organizuje jakże potrzebne spotkania integrujące środowisko adwokackie.  

Skarbnik ORA we Wrocławiu adw. Jacek Wałęcki przedstawił preliminarz i 

wnioski w zakresie spraw finansowych Izby, popierając koncepcję rozbudowy 

budynku naszej Izby przy ul. Sądowej 4 we Wrocławiu w celu stworzenia sal 

dydaktycznych umożliwiających szkolenie aplikantów adwokackich i 

doskonalenie zawodowe adwokatów. Skarbnik podkreślił bezpieczeństwo 

finansowe Izby Adwokackiej we Wrocławiu i wskazał na możliwość zawarcia 

kredytu, co w kontekście posiadanych oszczędności oraz deklaracji Naczelnej 

Rady Adwokackiej czyni możliwość rozbudowy realna i finansowo 

zabezpieczoną.  

Adw. Adam Krej poinformował o pracy referatu wizytacji i z entuzjazmem 

ocenił prace Rady zmierzające do rozbudowy.  

Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich adw. Krzysztof Zuber wskazał, 

że w szkoleniu bierze udział 369 aplikantów z naszej Izby i 34 aplikantów z 

Izby Opolskiej. Wskazał, że stara się dobierać jak najlepszych wykładowców, 

aby poziom szkolenia był na jak najwyższym poziomie, o czym świadczą 

bardzo dobre wyniki osiągane przez aplikantów adwokackich.  

Kolejne sprawozdania złożyli Rzecznik Dyscyplinarny adw. Edward 

Gorzelańczyk i Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu 

adw. Dorota Kwiecińska-Szelc, informując zgromadzonych adwokatów o ilości 

spraw prowadzonych w ramach swojej działalności na rzecz samorządu.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej adw. Marzena Blechinger-Pasich 

przedstawiła sprawozdanie swojej Komisji podkreślając prawidłowość pracy 

Rady i wspierając koncepcję rozbudowy. 

Adw. Barbara Józefowicz-Olczyk poinformowała zebranych o poświęceniu 

sztandaru  Izby Adwokackiej we Wrocławiu, podała także informacje o pracy 
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referatu pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Następnie przekazała 

Dziekanowi ORA we Wrocławiu adw. Andrzejowi Malickiemu księgę 

pamiątkową dokumentującą poświęcenie sztandaru jako symbolu wartości, 

których adwokaci powinni przestrzegać.  

Pełnomocnik ORA we Wrocławiu ds. nieruchomości budynkowej adw. Janusz 

Hoszowski przedstawił sprawozdanie wskazując na daleko idące trudności w 

realizacji rozbudowy budynku Izby, wynikające z funkcji budynku w czasie 

rozbudowy. Wskazał też na potrzebę przekształcenia prawa wieczystego 

użytkowania nieruchomości przy ul. Sądowej 4 w prawo własności.   

Odpowiadając adw. Januszowi Hoszowskiemu, Dziekan ORA we Wrocławiu 

adw. Andrzej Malicki podkreślił, że aktualna dokumentacja pozwala na 

rozbudowę, która zmieni funkcję budynku na integrującą adwokatów i 

aplikantów całej Izby Wrocławskiej, a jej zaniechanie byłoby wręcz 

niegospodarnością. Dziekan podkreślił, że zawsze prosił członków Izby o 

aktywność w pracy samorządowej, a nie bierność, a także że kieruje się 

interesem całej Izby, tak obecnej, jak i przyszłej.  

W ramach dyskusji, adw. Stanisław Krzysik, senior Izby Adwokackiej we 

Wrocławiu, krytycznie odniósł się do planu rozbudowy, postulując rozwiązanie 

umów najmu z adwokatami prowadzącymi w budynku przy ul. Sądowej 4 we 

Wrocławiu swoje kancelarie, co stworzyłoby możliwość przebudowania 

powierzchni na sale dydaktyczne. Ponadto, mówca wskazał na kłopoty 

techniczne oraz fakt, że wielu adwokatów wykonuje zawód poza siedzibą Izby, 

a warunki wykonywania zawodu dla wszystkich powinny być rynkowe. Adw. 

Stanisław Krzysik zauważył, że protokoły ze Zgromadzenia naszej Izby są zbyt 

lakoniczne, nie nawiązują do treści wypowiedzi i sposób ich sporządzania 

powinien ulec zmianie.  

W odpowiedzi na zarzuty adw. Stanisława Krzysika, Dziekan ORA we 

Wrocławiu adw. Andrzej Malicki podtrzymał opinię Rady w zakresie 

rozbudowy budynku wyjaśniając, że przebudowa dotychczas istniejących 

kancelarii nie daje możliwości stworzenia sal dydaktycznych, co zostało 

potwierdzone ekspertyzą techniczną. Ponadto, zwrócił też uwagę na 

konieczność okazania szacunku starszemu pokoleniu adwokatów - swoich 

wykładowców i nauczycieli, a także na potrzebę podtrzymania umów najmu 

lokali, z tytułu których Izba osiąga przychód. Okręgowa Rada Adwokacka we 
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Wrocławiu od grudnia 2009 r. nie zawiera nowych umów najmu i docelowo 

budynek zostanie przeznaczony wyłącznie na cele samorządowe wszystkich 

adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu. 

Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawach:  
 

1. zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Adwokackiej, 

2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby Adwokackiej we 

Wrocławiu, 

3. przeznaczenia dodatkowego wyniku finansowego Izby Adwokackiej we 

Wrocławiu, 

4. zatwierdzenia skorygowanego preliminarza przychodów i wydatków Izby 

Adwokackiej we Wrocławiu na rok 2012, 

5. przyjęcia preliminarza przychodów i wydatków Izby adwokackiej we 

Wrocławiu na 2013 rok, 

6. udzielenia absolutorium okręgowej Radzie Adwokackiej za 2011 r., 

7. zaciągnięcia kredytu na częściowe sfinansowanie rozbudowy budynku 

przy ul. Sądowej 4 we Wrocławiu w celu stworzenia sal i zaplecza 

dydaktycznego dla aplikantów i adwokatów, przy czym kwota kredytu nie 

powinna przekroczyć 1.500.000 zł, zaś roczna rata powinna wynosić nie 

więcej niż 240.000 zł.  

adw. Rainer Jański 

     

 


