
NACZELNA RADA ADWOKACKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA O WYKONANIU  
RAMOWEGO PLANU PRACY NA ROK 2011 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPIS TREŚCI 

 

Uchwała nr 13/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 26 marca 2011 roku 

 

Informacja o wykonaniu ramowego planu pracy na rok 2011 ............................................ 1 

Ad 1 – Informacja o pracach nad projektem ustawy Prawo o adwokaturze .......................... 1 

Ad 2 - Informacja o pracach nad projektem zmian Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i 

Godności Zawodu  .................................................................................................................. 1 

Ad 3 i 10 – Informacja o działalności legislacyjnej w zakresie kodyfikacji karnych, 

cywilnych, dotyczących służb specjalnych oraz w sferze praw i wolności obywatelskich  .. 2 

Komisja Legislacyjna Naczelnej Rady Adwokackiej  ........................................................ 2 

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej ........................................ 8 

Ad 4  - Informacja o pracach nad reformą aplikacji adwokackiej  ....................................... 11 

Ad 5, 6 i 7 – Informacje o działalności na rzecz ustanowienia w Polsce modelu nieodpłatnej 

przedsądowej pomocy prawnej, działalności pro bono oraz na rzecz budowy modelu 

ubezpieczeń prawnych, Informacje o działaniach na rzecz wizerunku adwokatury   .......... 16 

Ad 8 – Informacja o pracach nad podręcznikiem o historii adwokatury oraz innych pracach 

podjętych przez Ośrodek Badawczy Adwokatury  ............................................................... 18 

Ad 9 – Informacja o udziale adwokatury w procesie legislacyjnym dotyczącym tzw. 

państwowych egzaminów prawniczych  .............................................................................. 19 

Ad. 11 – Informacja o informatyzacji adwokatury  .............................................................. 20 

Ad 12 i 13 Informacja o sprawach zagranicznych ................................................................ 21 

Komisja ds. Zagranicznych NRA ..................................................................................... 21 

Zespół ds. kontaktów z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz zagranicznymi 

organizacjami prawniczymi  ............................................................................................. 23 

Ad 14 – Informacja w sprawie kontaktów z samorządami zawodów zaufania publicznego 24 

Inne działania  ....................................................................................................................... 25 

Informacja o działalności Centralnego Zespołu Wizytatorów ......................................... 25 

Informacja o działalności Komisji Komunikacji Społecznej NRA  ................................. 25 

Informacja o działalności Komisji Integracji Środowiskowej, Sportu, Turystyki i 

Wypoczynku Naczelnej Rady Adwokackiej w roku 2011  .............................................. 27 

Kalendarium prac Prezesa NRA i Prezydium NRA  ........................................................ 29 

Informacja o działaniach Zespołu Medialnego NRA  ...................................................... 35 

 



UCHWAŁA NR 13/2011 

Naczelnej Rady Adwokackiej 

z dnia 26 marca 2011 r. 

 

 

 

 Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb 

adwokackich uchwalonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury 20 listopada 2010 roku, Naczelna Rada 

Adwokacka przyjęła ramowy plan pracy na 2011 rok. 

 

Naczelna Rada Adwokacka: 

 

1. Dokona opracowania do dnia 31 grudnia 2011 r. projekt zmian Prawa o adwokaturze celem 
podjęcia w następnym roku starao o wprowadzenie projektu do prac legislacyjnych. 
 

2. Opracuje zmiany dostosowujące Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Adwokata 
do współczesnych wymagao wykonywania zawodu celem ich uchwalenia do dnia 31 grudnia 
2011 r.  
We wrześniu-październiku 2011 r. zorganizuje konferencję dla przedstawicieli środowiska 

adwokackiego celem poddania pod dyskusję środowiskową przygotowanego projektu zmian. 

 

3. Podejmie działania polegające na formułowaniu projektów aktów prawnych zwłaszcza w 
zakresie praw i wolności obywatelskiej (kodyfikacje karne, cywilne, kompetencje służb 
specjalnych, prawo podatkowe itp.), a także będzie przeciwdziaład projektom, które mogą 
naruszad prawa i wolności obywatelskie.  
W tym celu zintensyfikuje działania poprzez Komisję Legislacyjną, Komisję Praw Człowieka 

oraz Komisję ds. Działalności Publicznej Adwokatury.  

 

4. Podejmie prace nad reformą programu szkoleniowego aplikacji adwokackiej (wejdzie w życie 
od roku 2012). 

 
5. Podejmie działania w celu przygotowania modelu ubezpieczeo prawnych.  

W maju 2011 r. zorganizuje konferencję poświęconą temu zagadnieniu. 

 



6. Będzie kontynuowad działania na rzecz propagowania działalności pro bono, w tym także w 
zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami (we współdziałaniu z 
Ministerstwem Sprawiedliwości). 

 
7. Podejmie dyskusję publiczną na temat konieczności stworzenia w Polsce modelu 

nieodpłatnej pomocy prawnej.  

 
8. Opracuje przy wykorzystaniu Ośrodka Badawczego Adwokatury: 

a/ podręcznik historii adwokatury z uwzględnieniem historii najnowszej, 

b/ archiwum Adwokatury, 

c/ sprawozdanie o sytuacji socjalnej adwokatów z uwzględnieniem podziału na izby, wraz z 

wnioskami co do możliwości objęcia opieką samorządową adwokatów w trudnej sytuacji 

osobistej i materialnej w tym także adwokatów emerytów. 

 

9. Będzie uczestniczyd w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy o paostwowych 
egzaminach prawniczych oraz nad innymi projektami związanymi z budową struktury 
dostępu do zawodu adwokata, celem zagwarantowania takich rozwiązao prawnych, które nie 
będą godzid w istotę bezpieczeostwa obrotu prawnego. 
 

10. Będzie kontynuowad działania zamierzające do kształtowania wizerunku Adwokatury, jako 
właściwego strażnika praw i wolności obywatelskich, w tym aktywnego działania w 
postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.  
 

11. Przygotuje audyt IT biura NRA celem opisu stanu istniejącego i jego dostosowania do potrzeb 
NRA. 

 

12. Podejmie działania w celu wsparcia rządu polskiego w realizacji priorytetów 

prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w okresie od lipca do grudnia 2011 roku,  

w tym stworzenia projektu dyrektywy dotyczącej euro obrońcy. 

 

13. Będzie kontynuować kontakty z adwokaturami innych krajów w szczególności  

z adwokaturami Czech, Słowacji, Ukrainy i Białorusi. 

 

14. Będzie kontynuować współpracę z samorządami zawodów zaufania publicznego. 

 

 

 
Wiceprezes 

Naczelnej Rady Adwokackiej 

(Jacek Trela) 

         Adw. Jacek Trela 

 



INFORMACJA 

 O WYKONANIU RAMOWEGO PLANU PRACY NA ROK 2011 
 

 

Ad 1 
 

Informacja o pracach nad projektem ustawy Prawo o adwokaturze 
 

Na początku obecnej kadencji NRA, w ramach Komisji Legislacyjnej NRA powołano 

zespół do spraw przygotowania projektów prawa o adwokaturze pod przewodnictwem  

adw. prof. Macieja Gutowskiego. Obecnie trwają prace nad projektem, które zostaną 

zakończone prawdopodobnie z końcem br. lub na początku 2012 roku. Po zakończeniu prac 

zostaną podjęte starania o przekazanie projektu do prac legislacyjnych parlamentu. 

 

 

Ad 2 
 

Informacja o pracach nad projektem zmian Zbioru Zasad Etyki 

Adwokackiej i Godności Zawodu 

Zaangażowana Komisja: Komisja Etyki 

Skład Komisji Etyki: 

adw. Jakub Jacyna – Przewodniczący 

adw. Andrzej Malicki – Wiceprzewodniczący 

adw. Ewa Ślęzak 

adw. Stefan Skrzypczak 

apl. adw. (obecnie adw.) Marek Niedużak 

apl. adw. (obecnie adw.) Wojciech Marchwicki 

Harmonogram spotkań:  

19 marca 2011 r. - Prace komisji nad zmianami w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej  

i Godności Zawodu. 

Na pierwszym posiedzeniu Komisji omówiono zakres planowanych zmian, a następnie 

szczegółowo omówione zostały poszczególne paragrafy obecnego Zbioru Zasad Etyki 

Adwokackiej i Godności Zawodu. Sformułowano propozycje zmian, przedstawiono ich 

uzasadnienie. 

4 czerwca 2011 r. - Prace komisji nad zmianami w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej  

i Godności Zawodu. 

Na drugim posiedzeniu dyskutowano nad tekstem projektu uwzględniającym zmiany, które 

wprowadzono do ZZEAiGZ. Ustalono ostateczną wersję projektu i postanowiono  

o przekazaniu go pod dyskusję środowiska adwokackiego. Tekst projektu został następnie 

udostępniony na stronie www.adwokatura.pl wraz z pismem stanowiącym krótkie 

wprowadzenie o charakterze komentarza do zmian i zaproszeniem do składania opinii 

pisemnych. 

http://www.adwokatura.pl/


Do dnia konferencji wrześniowej wpłynęło 8 opinii i pisemnych uwag, a w dniu obrad 

złożono obszerne stanowisko sędziów dyscyplinarnych. 

16 września 2011 r. – Konferencja dotycząca zmian w obowiązującym Kodeksie Etyki 

Zawodu Adwokata, Jadwisin k. Warszawy. 

W spotkaniu i dyskusji wzięli udział członkowie NRA, Rzecznicy Dyscyplinarni 

poszczególnych Okręgowych Rad Adwokackich oraz Prezesi Sądów Dyscyplinarnych. 

Na konferencji (tekst wystąpień w formie protokołu w załączeniu, został też opublikowany  

w numerze wrześniowym biuletynu Izby Łódzkiej) zostały przedstawione zarówno krytyczne, 

jak i aprobujące stanowiska, przedstawiono szereg postulatów. Wobec ich liczby i często 

rozbieżności Komisja postanowiła zebrać je, co zobowiązał się wykonać Przewodniczący. 

Tekst ten uwzględnia i godzi w miarę możliwości stanowiska dyskutantów i opinie pisemne 

przedstawione Komisji oraz poglądy samej Komisji.   

14 października 2011 r. - podsumowanie prac związanych ze zmianami w Zbiorze Zasad 

Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. 

Członkowie Komisji omówili zaproponowany tekst projektu i wnieśli ostatnie uwagi  

i poprawki stylistyczne. W największym stopniu wykorzystano stanowisko sędziów 

dyscyplinarnych oraz opinię adw. Moniki Strus-Wołos, a następnie: adw. Marka 

Szczygielskiego i adw. Stefana Jacyno. Wszystkim, którzy zgłosili pisemne opinie 

podziękowano za ich pracę i poświęcony opracowaniom czas.  

Postanowiono ostatecznie zaproponować, aby projekt nosił nazwę Kodeks Etyki 

Adwokackiej, co ma w zamyśle Komisji podkreślić jego rolę w funkcjonowaniu Adwokatury 

i funkcjonowanie w komunikacji zewnętrznej. Tekst projektu został ostatecznie przyjęty przez 

Komisję i zaakceptowano jego przekazanie do Prezydium NRA na ręce Pana Prezesa 

Andrzeja Zwary. Tekst nie jest upubliczniony do czasu omówienia go przez Plenarne 

Posiedzenie NRA. 

Na tym został zakończony pierwszy etap prac Komisji mający na celu wypracowanie zmian  

w obecnym ZZEAiGZ.  

 

Ad 3 i 10 
 

Informacja o działalności legislacyjnej w zakresie kodyfikacji karnych, 

cywilnych, dotyczących służb specjalnych oraz w sferze praw i wolności 

obywatelskich 

 

Zaangażowane Komisje: Komisja Legislacyjna, Komisja Praw Człowieka 

 

Skład Komisji Legislacyjnej: 

adw. prof. UJ dr hab. Piotr Kardas – Przewodniczący 

adw. prof. UJ dr hab. Andrzej Kubas – Wiceprzewodniczący 

adw. prof. UWr dr hab. Jacek Giezek – Wiceprzewodniczący 

adw. Krzysztof Bachmiński 

adw. prof. UGd dr hab. Wojciech Cieślak 

adw. Prof. UJ dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski 



adw. dr Małgorzata Dąbrowska-Kardas – Przewodnicząca Zespołu ds. wewnętrznych aktów 

normatywnych adwokatury 

adw. prof. KUL dr hab. Dariusz Dudek – Przewodniczący Zespołu Prawa Konstytucyjnego 

dr Filip Grzegorczyk 

adw. Waldemar Gujski 

adw. prof. UAM Maciej Gutowski – Przewodniczący Zespołu ds. przygotowania projektów 

prawa o adwokaturze 

adw. Agnieszka Lisiecka 

adw. prof. nadzw. dr hab. Aleksander Kappes 

prof. dr hab. Andrzej Kidyba 

adw. LLM Rafał Kos 

adw. Magdalena Kruk 

adw. dr Jacek Kruk 

adw. Andrzej Kurkiewicz 

adw. dr Grzegorz Łabuda 

adw. Maciej Łaszczuk 

adw. dr Anna Maria Niżankowska 

adw. dr Stanisław Piwnik 

adw. Radosław Potrzeszcz 

adw. Bartłomiej Raczkowski – Przewodniczący Zespołu Prawa Pracy 

adw. dr hab. Janusz Raglewski 

adw. Piotr Rawski 

adw. dr Tomasz Razowski 

adw. Piotr Sendecki 

adw. prof. SGH dr hab. Tomasz Siemiątkowski – Przewodniczący Zespołu Prawa 

Gospodarczego i Handlowego 

adw. Radosław Skowron 

prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński 

adw. prof. dr hab. Andrzej Szumański 

 

 Komisja Legislacyjna Naczelnej Rady Adwokackiej ukonstytuowała się w grudniu 

2010 r. Jakkolwiek skład Komisji Legislacyjnej był stopniowo poszerzany aż do kwietnia 

2011 r., to jednak w grudniu powołano przewodniczącego oraz dwóch  

v-ce-przewodniczących, a także przewodniczących utworzonych w ramach Komisji 

Legislacyjnej zespołów problemowych, co umożliwiało podjęcie przez Komisję zadań 

statutowych. W początkowym okresie funkcjonowania zasadniczym i zarazem priorytetowym 

zadaniem Komisji Legislacyjnej była analiza obowiązującego porządku prawnego w zakresie 

związanym z ochroną praw i wolności obywatelskich i praw człowieka oraz opracowanie  

i przyjęcie podstawowych założeń pracy Komisji Legislacyjnej w roku 2011 r. Dostrzegając 

potrzebę aktywnego włączenia Komisji Legislacyjnej NRA w prowadzone od 2009 r. przez 

Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP prace nad 

przygotowaniem projektów kompleksowych nowelizacji obowiązujących kodyfikacji karnych 

z 1997 r., w styczniu Komisja Legislacyjna NRA nawiązała współpracę z działającą przy 

Ministrze Sprawiedliwości RP Komisją Kodyfikacyjną Prawa Karnego, kierowaną przez  

prof. dr hab. Andrzeja Zolla, przedstawiając propozycję współdziałania w zakresie 

wszechstronnej oceny regulacji zawartych w kodeksie karnym oraz kodeksie postępowania 

karnego z 1997 r., a także deklarując gotowość współuczestniczenia w pracach analitycznych 

i studyjnych mających na celu: a) analizę rozwiązań zawartych w kodeksie karnym z 1997 r. 

oraz kodeksie postępowania karnego z 1997 r. z punktu widzenia leżących u ich podłoża 

założeń teoretycznych, poprawności konstrukcyjnej i techniczno-legislacyjnej oraz oceny 



funkcjonowania w praktyce stosowania prawa; b) przedstawienie propozycji zmian 

normatywnych odnoszących się do regulacji zawartych w obu kodeksach, jeśli 

przeprowadzone analizy wskazywać będą na konieczność ich dokonania.  

W grudniu 2010 r. Komisja Legislacyjna NRA powołała zespół ds. oceny funkcjonowania  

w praktyce i opracowania projektu nowelizacji przepisów zawartych w kodeksie spółek 

handlowych oraz kilku ustawach szczegółowych typizujących przestępstwo działania na 

szkodę. Zespół działający w składzie: prof. UJ dr hab. Piotr Kardas, adwokat, prof. UWr dr 

hab. Jacek Giezek, adwokat, prof. SGH dr hab. Tomasz Siemiątkowski, adwokat, dr hab. 

Janusz Raglewski, adwokat, opierając się na przygotowywanych już od 2004 roku przez 

adwokata prof. UWr dr hab. Jacka Giezka i adwokata prof. UJ dr hab. Piotra Kardasa 

propozycjach nowelizacji przepisów karnych zamieszczonych w tytule V kodeksu spółek 

handlowych, obejmujących w szczególności art. 585 k.s.h., opracował kompleksowy projekt 

nowelizacji tego przepisu oraz innych regulacji typizujących przestępstwo działania na 

szkodę, który wraz z obszernym uzasadnieniem został przekazany Naczelnej Radzie 

Adwokackiej w dniu 12 stycznia 2011 r. Realizując ustawowe zadania samorządu 

adwokackiego, Naczelna Rada Adwokacka przedstawiła w dniu 14 stycznia 2011 r. 

opracowany przez Komisję Legislacyjną NRA projekt kompleksowej nowelizacji przepisów 

oraz 585 k.s.h. oraz innych przepisów typizujących przestępstwo działania na szkodę 

Ministrowi Sprawiedliwości RP oraz Marszałkowi Sejmu RP wraz z prośbą podjęcia 

inicjatywy ustawodawczej. Wśród zasadniczych elementów koncepcji nowelizacji przepisów 

typizujących przestępstwo działania na szkodę pojawiła się propozycja (a) zmiany sposobu 

ustawowej charakterystyki podmiotu tego przestępstwa, prowadzącej do poszerzenia kręgu 

jego potencjalnych sprawców, co skutkowałoby rozszerzeniem zakresu prawnokarnej ochrony 

także na spółki osobowe, (b) wprowadzenia do ustawowego opisu zachowania będącego 

działaniem na szkodę znamion modalnych ujętych jako nadużycie uprawnień lub 

niedopełnienie obowiązku, (c) doprecyzowania znamienia skutku poprzez określenie go jako 

narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej oraz 

(d) wprowadzenia klauzuli ścigania przestępstwa działania na szkodę na wniosek, 

połączonego ze wskazaniem, że podmiotem uprawnionym do złożenia takiego wniosku może 

być spółka, spółdzielnia, spółka europejska, spółdzielnia europejska i towarzystwo 

ubezpieczeniowe, wspólnik tych podmiotów oraz niezaspokojony wierzyciel. Opracowany 

przez Komisję Legislacyjną NRA projekt przekazany został Przewodniczącemu sejmowej 

Komisji „Przyjazne Państwo” – Posłowi Adamowi Szejnfeldowi, a następnie jako poselska 

inicjatywa ustawodawcza stanowił przedmiot prac tej Komisji, trwających do czerwca 2011 

roku. W ich trakcie pierwotny projekt Komisji Legislacyjnej NRA poddany został analizie  

i opinii Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP, która  

w pierwszej wersji przedstawiła stanowisko generalnie aprobujące zarówno kierunek, jak  

i charakter oraz kształt proponowanych przez Komisję Legislacyjną NRA zmian 

normatywnych. W toku prac legislacyjnych – nie kwestionując potrzeby zmian zmierzających 

we wskazanym przez NRA kierunku – Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego przedstawiła 

jednak zmodyfikowane stanowisko w kwestii projektu nowelizacji przepisów typizujących 

przestępstwo działania na szkodę. Zasadnicza różnica między pierwotnym projektem Komisji 

Legislacyjnej NRA a projektem przedstawionym w kwietniu 2011 r. przez Komisję 

Kodyfikacyjną Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP sprowadzała się do 

propozycji uchylenia wszystkich zawartych w ustawach szczególnych przepisów typizujących 

przestępstwa działania na szkodę oraz wprowadzenia do art. 296 kodeksu karnego nowej 

jednostki redakcyjnej oznaczonej jako § 1a, typizującej ogólnie ujęty typ przestępstwa 

narażającego na niebezpieczeństwo nadużycia zaufania, znamiennego zaczerpniętymi  

z projektu  Komisji Legislacyjnej NRA elementami modalnymi w postaci nadużycia 

uprawnień oraz niedopełnienia obowiązku, a także przejętą z projektu Komisji Legislacyjnej 



charakterystyką skutku określonego jako narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo 

wyrządzenia znacznej szkody majątkowej oraz zachowanie wnioskowego charakteru tego 

przestępstwa, z pominięciem jednak zawartego w projekcie Komisji Legislacyjnej NRA 

wyliczenia podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o ściganie. Projekt przedstawiony 

przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP stanowił 

przedmiot dalszych prac legislacyjnych prowadzonych w Komisji „Przyjazne Państwo”, 

ostatecznie zaś stał się podstawą uchwalonej ustawy o zmianie ustawy kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw, w wyniku której do kodeksu karnego wprowadzono nowy typ 

przestępstwa narażającego na niebezpieczeństwo nadużycia zaufania oraz uchylono 

obowiązujące dotychczas przepisy typizujące przestępstwo działania na szkodę. W trakcie 

prac legislacyjnych prowadzonych w ramach Komisji Przyjazne Państwo aktywny udział 

brali przedstawiciele Komisji Legislacyjnej NRA, w tym w szczególności prof. UWr dr hab. 

Jacek Giezek, adwokat oraz prof. UJ dr hab. Piotr Kardas, adwokat, przedstawiając w trakcie 

posiedzeń Komisji Przyjazne Państwo stanowisko NRA w kwestii zakresu, charakteru oraz 

kształtu projektowanej nowelizacji przepisów typizujących przestępstwa działania na szkodę 

oraz opracowując dwie pisemne opinie, odnoszące się do ujawnionych w toku prac 

legislacyjnych zagadnień oraz zaprezentowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego 

przy Ministrze Sprawiedliwości RP propozycji nowelizacji przepisów typizujących 

przestępstwa działania na szkodę. Należy zaznaczyć, że w przedstawionych opiniach Komisja 

Legislacyjna NRA krytycznie odniosła się do propozycji uchylenia dotychczasowych 

przepisów typizujących przestępstwo działania na szkodę oraz modyfikacji ujęcia klauzuli 

wnioskowej. Ostatecznie Sejm uchwalił w dniu 9 czerwca 2011 r. ustawę o zmianie ustawy – 

Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 133, poz. 767), opartą na 

zmodyfikowanym projekcie przedstawionym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego 

przy Ministrze Sprawiedliwości RP. Nie zmienia to jednak faktu, że projekt Komisji 

Legislacyjnej NRA zainicjował proces legislacyjny prowadzący do nowelizacji przepisów 

typizujących przestępstwa działania na szkodę i – jakkolwiek ostateczny kształt nowelizacji 

oparty został na propozycji przedstawionej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego 

przy Ministrze Sprawiedliwości RP – bez wątpienia przyjęte przez Sejm RP i zaaprobowane 

przez Senat RP rozwiązanie ustawowe w zasadniczej części wykorzystuje koncepcję zawartą 

w pierwotnym projekcie Komisji Legislacyjnej NRA. W szczególności zaś (a) opiera się na 

założeniu doprecyzowania znamion strony przedmiotowej typu czynu zabronionego  

o elementy modalne w postaci nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków, 

precyzujące zakres kryminalizacji oraz eliminujące dowolność organów stosujących prawo  

w zakresie wykorzystywania tej konstrukcji prawnej, (b) przesądza o materialnym charakterze 

przestępstwa działania na szkodę poprzez wprowadzenie do ustawowej charakterystyki 

znamienia skutku ujętego jako bezpośrednie narażenie na niebezpieczeństwo wyrządzenia 

znacznej szkody majątkowej, eliminujące z zakresu kryminalizacji zachowania nie 

objawiającej się stworzeniem stanu konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo wyrządzenia 

znacznego uszczerbku majątkowego oraz wyłączające możliwość oparcia odpowiedzialności 

karnej na hipotetycznej szkodzie o charakterze niemajątkowym, (c) poszerza zakres 

karnoprawnej ochrony, obejmując nią spółki osobowe, a także inne podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą, (d) eliminuje z systemu prawa archaiczną i wywołującą trudności 

wykładnicze konstrukcję sui generis przestępstwa podżegania i pomocnictwa do działania na 

szkodę oraz (e) nadaje temu przestępstwu charakter wnioskowy. Zarazem odmiennie niż 

zakładano w projekcie Komisji Legislacyjnej NRA ukształtowano krąg podmiotów 

uprawnionych do złożenia wniosku o ściganie, eliminując taksatywne wyliczenie obejmujące 

nie tylko samą spółkę, spółdzielnię, towarzystwo ubezpieczeniowe, ale także wspólników 

tych podmiotów oraz niezaspokojonych wierzycieli.  



Jeszcze w trakcie prac legislacyjnych nad projektem nowelizacji przepisów typizujących 

przestępstwa działania na szkodę opracowany przez Komisję Legislacyjną NRA projekt 

stanowił przedmiot rozważań podczas zorganizowanego przez ORA w Krakowie wspólnie  

z Sądem Okręgowym w Krakowie, Prokuraturą Apelacyjna w Krakowie, Katedrą Prawa 

Karnego UJ oraz Czasopismem Prawa Karnego i Nauk Penalnych I Krakowskiego Forum 

Karnistycznego, poświęconego aktualnym problemom prawa karnego z punktu widzenia 

praktyki stosowania prawa. Forum zgromadziło ponad 1000 uczestników z całego kraju, zaś 

w trakcie dyskusji poddano analizie m. in. szereg zagadnień związanych z obowiązującymi 

przepisami, przedstawiając postulaty nowelizacji szeregu instytucji kodeksu postępowania 

karnego oraz kodeksu karnego. W obradach uczestniczył Prezes NRA adwokat Andrzej 

Zwara, który przedstawił projekt współdziałania Komisji Legislacyjnej NRA  

w prowadzonych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego przy Ministrze 

Sprawiedliwości RP pracach nad nowelizacją Kodeksu postępowania karnego oraz 

członkowie Komisji Legislacyjnej NRA: prof. UWr dr hab. Jacek Giezek, dr Małgorzata 

Dąbrowska-Kardas oraz prof. UJ dr hab. Piotr Kardas, którzy przedstawili założenia 

opracowywanych przez Komisję Legislacyjną projektów nowelizacji obu ustaw karnych.   

W czerwcu 2011 r. Komisja Legislacyjna NRA przedstawiła uwagi dotyczące ewentualnego 

zakresu niezbędnych nowelizacji przepisów zgrupowanych w pierwszych trzech rozdziałach 

Kodeksu karnego, zaś przedstawiciele Komisji Legislacyjnej NRA adwokat prof. UJ dr hab. 

Piotr Kardas, adwokat prof. UWr dr hab. Jacek Giezek oraz Prezes NRA adwokat Andrzej 

Zwara uczestniczyli w zorganizowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego 

konferencji poświęconej problematyce nowelizacji kodeksu karnego.  

W sierpniu 2011 r. Komisja Legislacyjna NRA przedstawiła kompleksową opinię do 

opublikowanego w pierwszym kwartale 2011 r. w Biuletynie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 

Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP projektu nowelizacji kodeksu postępowania 

karnego, prezentując koncepcję uzupełnienia opracowanego zakresu nowelizacji o zasadnicze 

zmiany przepisów dotyczących postępowania przygotowawczego. Komisja Legislacyjna 

NRA przedstawiła zasadniczo aprobujące stanowisko co do obranego przez Komisję 

Kodyfikacyjną Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP kierunku nowelizacji 

kodeksu postępowania karnego, mającego na celu wyraźne zwiększenie elementów 

kontradyktoryjnych w toku postępowania przed sądem I instancji, krytycznie odniosła się 

natomiast do niektórych proponowanych rozwiązań, w tym w szczególności do koncepcji 

zachowania w kodeksie postępowania karnego zasady prawdy materialnej oraz 

pozostawienia, co prawda ograniczonej, możliwości przeprowadzania przez sąd I instancji 

dowodów z urzędu. Krytycznie odniesiono się także do braku propozycji modyfikacji modelu 

postępowania przygotowawczego, postulując opracowanie w tym zakresie kompleksowej 

nowelizacji opartej na zasadzie kontradyktoryjności także tego etapu procesu karnego. 

Aktualnie Komisja Legislacyjna NRA pracuje nad projektem nowelizacji przepisów kodeksu 

postępowania karnego dotyczących postępowania przygotowawczego w kierunku 

zwiększenia elementów kontradyktoryjności. Założenia projektu stanowić będą m. in. 

przedmiot rozważań podczas organizowanej przez ORA we Wrocławiu oraz Wydział Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 2 grudnia 2011 r. konferencji 

naukowej oraz podczas planowanego na 27 stycznia 2012 r. II Krakowskiego Forum 

Karnistycznego.  

W pierwszym półroczu 2011 r. zespół Komisji Legislacyjnej NRA działający pod kierunkiem 

adwokat dr Małgorzaty Dąbrowskiej-Kardas, przy współudziale adwokat dr Anny Marii 

Niżankowskiej-Horodeckiej oraz adwokata prof. UJ dr hab. Piotra Kardasa opracował  

i przedstawił Przewodniczącej Komisji Doskonalenia Zawodowego i Szkolenia Aplikantów 



Adwokackich NRA projekt nowelizacji ustawy – Prawo o adwokaturze w zakresie 

dotyczącym statusu aplikanta adwokackiego oraz przepisów regulujących zagadnienia trybu i 

sposobu odbywania aplikacji adwokackiej. Projekt ten nie uzyskał akceptacji Ministerstwa 

Sprawiedliwości RP. Prace nad przygotowaniem projektu nowelizacji ustawy – Prawo  

o adwokaturze w zakresie dotyczącym statusu aplikanta adwokackiego są w dalszym ciągu 

prowadzone. Komisja Legislacyjna NRA pracuje także na projektem nowelizacji regulaminu 

odbywania aplikacji adwokackiej w zakresie dotyczącym problematyki statusu aplikanta 

adwokackiego.  

W październiku 2011 r. Komisja Legislacyjna NRA opracowała analizę przepisów 

określających zasady i tryb przeprowadzania tzw. podsłuchów procesowych  

i pozaprocesowych zawierający krytyczną analizę obowiązujących regulacji w zakresie 

związanym z ochroną tajemnicy obrończej oraz konstrukcją zakazów dowodowych, w tym  

w szczególności bezwzględnego niezupełnego zakazu dowodowego przewidzianego w art. 

178 pkt. 1 k.p.k. Opinia opracowana w tym zakresie stanowić będzie podstawę przygotowania 

i przedstawienia projektu nowelizacji obowiązujących rozwiązań. Zawarte w opinii 

stanowisko może również stanowić podstawę przedstawienia przez NRA działającej jako 

amicus curiae stanowiska w toku prowadzonego przed Trybunałem Konstytucyjnym RP 

postępowania w przedmiocie niezgodności z art.42 ust. 2 i art. 51 ust. 2 i 4 Konstytucji RP 

regulacji zawartych w art. 19 ustawy o Policji w zakresie odnoszącym się do tzw. podsłuchu 

pozaprocesowego (SK 7/10).  

Komisja Legislacyjna NRA opracowała także projekt uchwały NRA w sprawie stanowiska 

prawnego dotyczącego przedstawionego w trybie art. 441 k.p.k. przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Sądowi Najwyższemu pytania prawnego: „Czy aplikant 

adwokacki jest obrońcą w rozumieniu art. 225 § 3 k.p.k.”. Sąd Najwyższy postanowieniem  

z dnia 26 października 2011 r. po rozpoznaniu przekazanego na podstawie art. 441 k.p.k. 

postanowieniem Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 4 lipca 2011 r. (sygn. akt XIV Kp 

579/11/S) zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy: „Czy aplikant 

adwokacki jest obrońcą w rozumieniu art. 225 § 3 k.p.k.”, odmówił podjęcia uchwały,  

w uzasadnieniu podzielając w całości m. in. stanowisko przedstawione przez NRA.  

Komisja Legislacyjna NRA prowadzi aktualnie prace analityczne poświęcone problematyce 

ewentualnej zasadności nowelizacji przepisu art. 212 k.k.  

 

 

 

 

 

 

 

Skład Komisji Praw Człowieka: 

 

Adw. Mikołaj Pietrzak   – Przewodniczący Komisji Praw Człowieka 

Adw. Katarzyna Szoda– Wolska  – Zastępca przewodniczącego  

Adw. Zofia Daniszewska – Dek   – Członek komisji 

Adw. Wieńczysław Grzyb    – Członek komisji 

Adw. Tomasz Koncewicz     – Członek komisji 

Adw. Sebastian Sykuna    – Członek komisji 

Adw. Magdalena Sykulska - Przybysz – Członek komisji 



Adw. Bogdana Słupska – Uczkiewicz  – Członek komisji 

Adw. Grzegorz Kuczyński    – Członek komisji 

Adw. Justyna Metelska   – Członek komisji 

Adw. Monika Gąsiorowska   – Członek komisji 

Adw. Mateusz Boznański   – Członek komisji 

Apl. adw. Agata Helena Skóra   – Członek komisji 

 

Terminy odbytych posiedzeń Komisji Praw Człowieka przy NRA  

 

5 lutego 2011 r.  

12 marca 2011 r.  

9 kwietnia 2011r. 

14 maja 2011 r.  

18 czerwca 2011 r.  

16 lipca 2011 r.  

15 października 2011 r.   

 

Działania podjęte przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej 

styczeń 2011 – październik 2011 

 

Styczeń 2011  

1. List do Ambasadora Republiki Białorusi w RP, w związku z aresztowaniami  

w Mińsku w dniach 19- 20 grudnia 2010 r. i brakiem możliwości kontaktu osadzonych 

z ich obrońcami.  

2. List do byłych członków Komisji Praw Człowieka dotyczący powołania nowego 

składu komisji w kadencji 2010-2013 oraz przygotowanie programu i nowej formuły 

działania komisji. 

 

Luty 2011 

1. Prace nad organizacją konferencji „Skuteczne Prawo do obrony w sprawach 

karnych” oraz przygotowanie do organizacji konferencji „Retencja danych: Troska 

o bezpieczeństwo czy inwigilacja obywatela?”. 

 

Marzec 2011 

1. Koordynacja prac związanych z międzynarodową konferencją „Skuteczne Prawo 

do obrony  w sprawach karnych” – 4 kwietnia 2011 r., Warszawa. 

2. Wystąpienie pisemne do Prezydenta Gruzji w sprawie interwencji dotyczącej 

adwokat Mariany Ivelashvili, pozbawionej wolności w związku z jej 

działalnością obrończą. 

3. Korespondencja i spotkanie z przedstawicielem Union International d'Avocats  

w sprawie interwencji wobec naruszeń praw człowieka i prześladowań wobec 

adwokatów na Białorusi. 

 

Kwiecień 2011 

1. Konferencja międzynarodowa „Skuteczne Prawo do obrony w sprawach karnych” 

organizowana wspólnie z Zakładem Praw Człowieka WPiA UW, Open Society 



Justice Initiative oraz Helsińską Fundacją Praw Człowieka, udział członków 

Komisji w panelach konferencji, wypowiedzi dla prasy w tej sprawie.  

2. Kontynuacja prac nad ostatecznym kształtem konferencji „Retencja danych: 

Troska o bezpieczeństwo czy inwigilacja obywatela?”.  

3. Przygotowanie raportu przez członków Komisji Praw Człowieka na potrzeby 

konferencji „Retencja danych: Troska o bezpieczeństwo czy inwigilacja 

obywatela?”. 

4. Realizacja filmu na potrzeby konferencji „Retencja danych: Troska  

o bezpieczeństwo czy inwigilacja obywatela?”. 

5. Udział członków Komisji Praw Człowieka w konferencji „Efektywność 

europejskiego systemu ochrony praw człowieka”, 18-19 kwietnia 2011 r. – Sejm 

RP. 

6. Wystąpienie do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta dotyczące 

ewentualnego funkcjonowania tzw. tajnego więzienia CIA na terytorium Polski i 

stosowania  

w nim tortur oraz okrutnego i nieludzkiego traktowania więźniów. 

7. Organizacja i przeprowadzenie w dniu 15 kwietnia 2011 r. spotkania dotyczącego 

systemu ochrony praw człowieka w Polsce i działalności adwokatów dla 

organizacji pozarządowych, z adwokatami z Gruzji biorącymi udział  

w zorganizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka seminarium 

„Arbitraż międzynarodowy jako alternatywny instrument rozwiązywania sporów”. 

 

Maj 2011 

1. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o wyrażenie zgody na złożenie przez 

Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej opinii amicus 

curiae w sprawie wniosku grupy posłów dotyczy– sygn. K 2/11 (NB - sprawa nie 

rozpoznana przed upływem kadencji Sejmu, co skutkowało dyskontynuacją 

postępowania przed TK). 

2. Wstępne prace dotyczące organizacji cyklu szkoleń w Trybunale Konstytucyjnym 

dla adwokatów z zakresu formułowania skargi konstytucyjnej. 

2. Konferencja „Retencja danych: Troska o bezpieczeństwo czy inwigilacja 

obywatela?” – 21 maja 2011 r., Warszawa, artykuły i wypowiedzi dla mediów  

w tej sprawie. 

3. Przygotowanie publikacji prof. Andrzeja Adamskiego dot. retencji danych pod 

patronatem Komisji Praw Człowieka przy NRA. 

4. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Praw Człowieka przy NRA z referatem 

oraz w panelu dot. stanowiska Adwokatury w sprawie tzw. Nadzwyczajnego 

wydania (Extraordinary Rendition) na „Szóstej dorocznej konferencji prezesów 

adwokatur International Bar Association”.  

 

Czerwiec 2011 

1.  

2. Działania zmierzające do stworzenia bazy adwokatów, którzy wyrażą 

gotowość do świadczenia pomocy prawnej w sprawach przed Trybunałem 

Praw Człowieka w Strasburgu, w tym pisma do wszystkich Dziekanów 

Okręgowych Rad Adwokackich.  

 



Lipiec 2011 

1. Pismo do Gen. Jacka Włodarskiego, Dyrektora Służby Więziennej, dotyczące 

planowanego wprowadzenia w 2012 r. ograniczeń w dostarczaniu osobom 

osadzonym paczek żywnościowych.     

 

Sierpień 2011 

1. Pismo komisji do Ppłk Janusza Damraka - Dyrektora Zakładu Karnego w Czernem 

dot. kształtowania cen produktów sprzedawanych w kantynie zakładu karnego. 

2. Wystąpienie skierowane do prof. Ireny Lipowicz - Rzecznika Praw Obywatelskich 

dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego w zakresie przepisów regulujących pomoc prawną dla osoby, której 

postępowanie dotyczy bezpośrednio.  

3. Publikacja artykułu członka Komisji Praw Człowieka przy NRA adw. Mateusza 

Boznańskiego i apl. adw. Iwony Tomkiowicz-Dziurdzi pt. „Chory powinien mieć 

adwokata”; Dziennik Rzeczpospolita; 25 sierpnia br. 

 

Wrzesień 2011 

1. List do Ambasadora Republiki Białorusi w RP, w związku z anulowaniem licencji 

adwokackich, pozbawieniem możliwości wykonywania zawodu adwokata osób, 

które podjęły się obrony uczestników protestów, które miały miejsce w Mińsku               

w dniach 19-20 grudnia 2010 roku po przeprowadzeniu wyborów na urząd 

Prezydenta Republiki Białorusi. 

2. Spotkanie z udziałem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz Prezesa NRA                

w sprawie organizacji przez Komisję Praw Człowieka szkoleń dla adwokatów, 

prowadzonych przez ekspertów TK i sędziów TK z zakresu postępowania przed 

Trybunałem Konstytucyjnym. Późniejsze spotkanie robocze i wymiana 

korespondencji z przedstawicielami TK. Praca nad organizacją szkoleń. 

3. Udział członków Komisji Praw Człowieka przy NRA w Kongresie Kobiet                         

w Warszawie. 

4. Odpowiedź na bieżącą korespondencję kierowaną do Komisji Praw Człowieka 

przy NRA.   

5. Stanowisko Komisji Praw Człowieka przy NRA w sprawie dekryminalizacji 

zniesławienia. 

 

Październik 2011 

1. Pismo do Ministra Spraw Zagranicznych RP z prośbą o interwencję w imieniu 

Rzeczypospolitej Polskiej wobec docierających do Komisji Praw Człowieka 

przy NRA za pośrednictwem mediów informacji o represjach wobec 

adwokatów w Gruzji. 

2. Pismo do Ambasadora Gruzji w RP w sprawie docierających do Komisji Praw 

Człowieka przy NRA za pośrednictwem mediów informacji  o uwięzieniu                    

i aresztowaniu ponad 120 adwokatów w Gruzji. 

3. Prace nad ostatecznym kształtem konferencji organizowanej przez Komisję 

Praw Człowieka przy NRA „Skuteczna ochrona prawna przed dyskryminacją 

kobiet”, która odbędzie się 10 grudnia 2011 r. w Warszawie.  



4. Publikacja artykułu członka Komisji Praw Człowieka przy NRA adw. 

Grzegorza Kuczyńskiego „Czy poprawić układ z Schengen?”; Dziennik 

Rzeczpospolita; 18 października br.  

5. Publikacja członka Komisji Praw Człowieka przy NRA adw. Wieńczysława 

Grzyba pt. „O zasadzie szybkości postępowania sądowego” przygotowana do 

Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych. 

6. Kolejne spotkania robocze z przedstawicielami TK w sprawie organizacja 

szkoleń z zakresu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Prace 

organizacyjne w tym zakresie. 

 

 

Ad 4 

Informacja o pracach nad reformą aplikacji adwokackiej 

 

Zaangażowana Komisja: Komisja Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia Aplikantów 

Adwokackich 

 

Skład Komisji: 

Przewodnicząca: adw. Małgorzata Gruszecka 

Wiceprzewodnicząca: adw. Ewa Krasowska 

 

Członkowie: 

adw. Anna Maria Borkowska 

adw. Małgorzata Dąbrowska-Kardas 

adw. Marcin Derlacz 

adw. Joanna Kaczorowska  

adw. Marek Karczmarzyk  

adw. Stanisław Kłys 

adw. Janusz Masiak 

adw. Janusz Steć 

adw. Adam Swoboda  

adw. Anna Ślęzak 

adw. Agnieszka Zemke-Górecka 

adw. Jerzy Zięba 

 

 Uchwałą nr 62/2011 z 28 września 2011 roku Prezydium NRA, w związku  

z dynamicznym wzrostem  stanu osobowego adwokatów i aplikantów adwokackich, 

koniecznością dywersyfikacji zasad kształcenia w ramach aplikacji i doskonalenia 

zawodowego, postanowiło w miejsce Komisji Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia 

Aplikantów Adwokackich utworzyć: 

 

1) Komisję Doskonalenia Zawodowego 

2) Komisję Kształcenia Aplikantów Adwokackich 

 

Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich 

 

adw. dr  Agnieszka Zemke-Górecka – przewodnicząca 

adw. Anna Ślęzak - wiceprzewodnicząca 



adw. Anna Borkowska 

adw. Jadwiga Banaszewska 

adw. Małgorzata Dąbrowska-Kardas 

adw.  Jerzy Zięba 

adw. Krzysztof Mądrzycki 

adw. Janusz Steć 

adw. Adam Swoboda 

adw. Marcin Derlacz 

adw. Jerzy Masiak 

adw. Stanisław Estreich  

adw. Elżbieta Nowak 

 

Komisja Doskonalenia Zawodowego: 

 

adw. Janusz Steć – przewodniczący 

adw. Maciej Łaszczuk – zastępca przewodniczącego 

adw. Joanna Kaczorowska 

adw. Andrzej Malicki 

adw. Jerzy Zięba 

adw. Stanisław Kłys 

adw. Justyna Szpara 

adw. Katarzyna Zubkiewicz 

 

Grudzień 2010 r.  

     Utworzenie składu zespołów problemowych i rozdzielenie zadań pomiędzy członków 

zespołów. 

 Sporządzenie proponowanych do stosowania protokołów kolokwialnych 

kolokwium rocznego i uzasadnienia do ocen.   

 Spotkanie ze starostami ostatniego roku aplikacji w Warszawie, tematem którego  

był kształt aplikacji i egzaminu adwokackiego 2011 r. 

 Przygotowania do finału Konkursu Krasomówczego. 

 

 

 

Styczeń 2011 r. 

1. Przygotowanie treści porozumienia z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury 

zawieranego między NRA a KSSiP, dotyczącego odbywania szkolenia przez 

aplikantów adwokackich. 

2. Przystąpienie do prac nad projektem zmian do  uchwały w przedmiocie doskonalenia 

zawodowego.  

3. Prace nad instrukcją finansową w sprawie dysponowania środkami funduszu 

pochodzącego z opłat za aplikację adwokacką. 

4. Rozpoczęcie tworzenia bazy danych kazusów dla potrzeb aplikacji adwokackiej. 

5. Przygotowanie i prace nad wdrożeniem nowoczesnych metod kształcenia aplikantów 

adwokackich. 



6. Przygotowanie cyklu szkoleniowego dla aplikantów adwokackich ostatniego roku na 

temat konstrukcji zarzutów apelacji karnej i cywilnej –na podstawie akt i dobranych 

orzeczeń. 

7. Spotkanie ze starostami trzeciego roku aplikacji w Warszawie, tematem którego był 

kształt aplikacji i kolokwium. 

8. Finał Konkursu Krasomówczego. 

Luty 2011 r. 

 

1. Analiza projektu uchwały w przedmiocie doskonalenia zawodowego celem 

przedstawienia jej członkom NRA. 

2. Analiza projektu instrukcji finansowej w sprawie dysponowania środkami funduszu 

pochodzącego z opłat za aplikację adwokacką celem przedstawienia Prezydium NRA. 

3. Rozpoczęcie prac nad tworzeniem bazy danych – orzeczeń WSA dotyczących 

aplikacji adwokackiej. 

 

Marzec 2011 r. 

1. Przygotowano  projekty pytań na egzamin konkursowy i projektów pytań i zagadnień 

na egzamin adwokacki. 

2. Prace zespołu do spraw nowego  projektu programu ramowego aplikacji adwokackiej. 

3. Prace zespołu ds. zmian regulaminu aplikacji adwokackiej z uwzględnieniem analizy 

orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego z aktualizowanej bazy danych 

Komisji.  

4. Rozpoczęcie prac nad tworzeniem bazy danych – wykładowców na potrzeby 

kształcenia aplikantów i doskonalenia zawodowego. 

Kwiecień 2011 r. 

1. Analiza w Komisji przygotowanego nowego projektu Poa w zakresie statusu 

aplikantów adwokackich oraz przepisów regulujących zagadnienia trybu i sposobu 

odbywania aplikacji oraz zarządzeń MS w sprawie egzaminu adwokackiego. 

2. Wstępne  informacji o wprowadzanych  nowych metodach zajęć z aplikantami celem 

wdrożenia ich wśród  wykładowców na potrzeby kształcenia aplikantów i doskonalenia 

zawodowego. 

 

 

Maj 2011 r. 

 

Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich w Kazimierzu Dolnym.  

 Tworzenie i przedstawienie bazy danych – orzeczeń WSA dotyczących aplikacji 

adwokackiej. 

 Wdrożenie prac nad nowymi projektami programu aplikacji adwokackiej. 

 Prace nad projektami zmian regulaminu aplikacji adwokackiej.  

 Tworzenie bazy danych – listy wykładowców na potrzeby kształcenia aplikantów  

i doskonalenia zawodowego i zalecanych podręczników dla potrzeb realizacji 

programu aplikacji.  

 Przedstawienie nowych metod szkolenia aplikantów.  



 Przedstawienie instrukcji finansowej w sprawie dysponowania środkami funduszu 

pochodzącego z opłat za aplikacje adwokacką.  

Czerwiec 2011 r. 

 

1. Prace nad reformą aplikacji wg zadań zleconych przez Konferencję Kierowników 

Szkolenia. 

2. Egzamin adwokacki i prace koordynujące Komisji.  

 

Lipiec i sierpień 2011 r. 

 

1. Prace nad regulaminami aplikacji i programem szkolenia. 

2. Spotkania z aplikantami na temat formy egzaminu adwokackiego i kształtu aplikacji.  

 

Wrzesień 2011 r.  

 

1. Prezentacja projektów zmian w regulaminach aplikacji adwokackiej na posiedzeniu 

plenarnym NRA.  

2. Analiza i podsumowanie wyników egzaminu adwokackiego.  

 

 

Ogólnopolska Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich  

w Baranowie Sandomierskim 

 

 Konferencja zorganizowana była przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, 

Komisję Kształcenia Aplikantów Adwokackich i Komisję Doskonalenia Zawodowego. 

 Zadanie zorganizowania konferencji przyjął Dziekan ORA w Kielcach adw. Jerzy 

Zięba. Była to już druga w bieżącym roku Ogólnopolska Konferencja Kierowników 

Szkolenia Aplikantów Adwokackich, której celem było uzgodnienie treści uchwał ważnych 

dla kształcenia aplikantów, jakich potrzeba uchwalenia została przyjęta przez pierwszą 

tegoroczną konferencję odbytą w Kazimierzu Dolnym. Uczestnikami Konferencji prócz 

Kierowników Szkolenia z poszczególnych izb byli: Prezes NRA adw. Andrzej Zwara, 

członkowie Prezydium NRA: adw. Małgorzata Gruszecka, adw. Krzysztof Komorowski,  

adw. Ewa Krasowska, adw. Mirosława Pietkiewicz, adw. Monika Strus-Wołos. Uczestniczyli 

też w konferencji członkowie komisji powołanych do tworzenia aktów, jakie dyskutowane 

były w czasie obrad. Zaproszony do udziału w Konferencji był adw. Andrzej Grabiński – 

inicjator tych konferencji oraz adw. Jakub Jacyna – Przewodniczący Komisji Etyki NRA 

 Konferencję otworzył Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzej Zwara.  

W wystąpieniu swoim Prezes NRA podkreślił znaczenie aktów, nad którymi pracowały 

zespoły, a które będą przedmiotem dyskusji, dla prawidłowego toku szkolenia, a także ich 

potrzebę i znaczenie dla obrony odrębności aplikacji adwokackiej, o co walczymy. Zwłaszcza 

program szkolenia, jednolity dla całego kraju, musi być tak skonstruowany, aby uczył 

profesjonalnego, zgodnego z zasadami etyki wykonywania zawodu adwokata. 

 Na koniec Prezes apelował do zebranych, aby konferencja ustaliła stanowisko  

w sprawie ostatecznej treści dyskutowanych aktów tak, by mogły one być przedstawione jako 

ostateczne projekty do dyskusji i zatwierdzenia na listopadowych posiedzeniach Prezydium 

NRA oraz NRA. 

 Dyskusja dotyczyła trzech aktów, a to:  

1. Programu Aplikacji, 



2. Regulaminu Aplikacji Adwokackiej oraz 

3. Regulaminu Konkursów Krasomówczych dla Aplikantów Adwokackich  

 

Uczestnicy konferencji otrzymali materiały, w których zawarte były treści aktów 

proponowane przez poszczególne zespoły powołane do ich opracowania.  

 

Ad 1 Program proponowany jest programem minimum, który musi być zrealizowany  

w każdej izbie. Izby, które będą widziały potrzebę i miały możliwości wprowadzenia innych 

jeszcze zagadnień, mogą to czynić we własnym zakresie. Program ułożony jest więc w ten 

sposób, aby nauczyć aplikantów pisania wszystkich rodzajów pism procesowych, zachowania 

na sali sądowej, prawidłowego reagowania na zachowania sądu i przeciwnika, prawidłowego 

formułowania wniosków na tle instytucji prawa materialnego, z której dane roszczenie 

wynika. Podział na prawo karne na I roku i prawo cywilne na II roku ułatwi też organizację 

kolokwiów rocznych. Znany bowiem będzie i bezdyskusyjny zakres kolokwium a w pisemnej 

części możliwe będzie wprowadzenie pracy pisemnej w postaci napisania konkretnego pisma 

procesowego na zadanym kazusie. 

 Przewodnicząca zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania przyjęto podział 

przedmiotów na poszczególnych latach aplikacji zgodnie z zaproponowanym przez zespół, 

jedynie skorygowano liczbę godzin dla niektórych przedmiotów. 

 Odnośnie programu z poszczególnych dziedzin, dyskusja koncentrowała się na 

zasadności przedstawionych tematów i ewentualnym ich uzupełnieniem. Wszystkie zgłaszane 

przez dyskutantów uwagi, wpisane zostały do protokołu konferencji i poddawane były pod 

głosowanie. Poszczególne uwagi zostaną uwzględnione w projekcie, jaki przedstawiony 

będzie przez Prezydium NRA do uchwalenia. 

 

Ad 2 Najwięcej kontrowersji wzbudziły zapisy dotyczące sankcji za nieobecność na 

zajęciach oraz za nie uiszczanie opłat za szkolenia i składek samorządowych. Dalej, terminów 

kolokwiów rocznych w kontekście możliwości skreślenia aplikanta, po niezdanym 

kolokwium poprawkowym z II roku. Ponadto form, w jakich przeprowadzone mają być 

kolokwia roczne i sprawdziany. Przegłosowane zmiany zostały wprowadzone do regulaminu. 

 

Ad. 3 Do regulaminu Konkursów Krasomówczych zgłoszono poprawkę dotyczącą 

podziału na grupy terenowe. Po głosowaniu ustalono, że Izba Warszawska, ze względu na 

dużą liczbę aplikantów, będzie stanowiła osobną grupę dla Konkursów Środowiskowych,  

a pozostałe izby  utworzą 7 grup terenowych. Przegłosowano również, że liczba kazusów  

z prawa karnego do przemówień konkursowych, będzie dwukrotnie wyższa od kazusów  

z prawa cywilnego. Zmiany wprowadzone zostały do tekstu regulaminu. 

Obrady uznać należy za merytoryczne, a ich prowadzenie za niezwykle sprawne. 

 

 

Ad 5, 6 i 7 

Informacje o działalności na rzecz ustanowienia w Polsce modelu 

nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej, działalności pro bono oraz na 

rzecz budowy modelu ubezpieczeń prawnych 

 

Informacje o działaniach na rzecz wizerunku adwokatury 
 

Zaangażowana Komisja: Komisja ds. Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono  

 



Skład Komisji: 

Przewodnicząca – adw. dr Monika Strus-Wołos, członek Prezydium NRA 

adw. Alicja Lachowska – Wiceprzewodnicząca 

adw. Magdalena Fertak 

adw. Sylwia Grzybowska 

adw. Kalina Kluza 

adw. Dorota Morzuch 

adw. Tadeusz Titow 

adw. Andrzej Zacharzewski 

adw. Andrzej Kurkiewicz 

 

W okresie od listopada 2010 r. do końca października 2011 r. Komisja realizowała 

następujące projekty: 

1. Ubezpieczenia ochrony prawnej 

W celu popularyzacji ubezpieczeń ochrony prawnej oraz edukacji społecznej obywateli 

uświadamiającej im potrzebę korzystania z pomocy prawnej najwyższej jakości, świadczonej 

przez adwokatów, Komisja podjęła następujące działania: 

- Wynegocjowała i doprowadziła do zawarcia Porozumienia o współpracy przez Prezesa 

NRA i Prezesa Zarządu Concordia Polska (wiodącego ubezpieczyciela w tej dziedzinie). 

Załącznikiem do Porozumienia są zasady, na jakich adwokaci – na zasadzie całkowitej 

dobrowolności – świadczyć będą usługi dla beneficjentów ubezpieczeń ochrony prawnej. 

Stawki honorariów adwokackich, które ubezpieczyciel będzie refundował, są stawkami 

rynkowymi. 

- W najbliższym czasie Komisja podejmie podobne rozmowy z kolejnymi towarzystwami 

ubezpieczeniowymi. 

- W maju 2011 r. była współorganizatorem konferencji popularyzującej ubezpieczenia 

ochrony prawnej, w której uczestniczyło ok. 300 osób, w tym Minister Sprawiedliwości,  

a także liczni przedstawiciele mediów. 

- Wyprodukowała 2 filmy przeznaczone do Internetu, zachęcające do korzystania z w/w 

ubezpieczeń oraz pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów – jako usług najwyższej 

jakości. 

- Wyprodukowała kilka tysięcy komiksów przeznaczonych do rozdawania w kancelariach na 

powyższy temat. 

- Udzielono w mediach kilkunastu wywiadów popularyzujących wiedzę na temat ubezpieczeń 

ochrony prawnej i zawodu adwokata jako gwaranta pomocy prawnej najwyższej jakości 

(Polsat, TVP, TVP Polonia, TVN 24, TV Biznes, Radio TOK FM, PR 1, PR 3, gazety). 

2. Akcja – V Dzień bezpłatnych porad adwokackich 4 czerwca 2011 r. 

Zorganizowano V Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich, w którym koordynatorami akcji 

byli adw. Dariusz Wojnar z NRA i adw. dr Monika Strus-Wołos – Przewodnicząca Komisji. 

Udzielono wówczas ok. 10 tys. porad. 

3. Działania dotyczące opodatkowania bezpłatnych porad 



Przed V Dniem Bezpłatnych Porad Adwokackich Komisja wraz z Prezydium NRA 

doprowadziła do wydania przez Ministra Finansów korzystnej dla adwokatów interpretacji  

w sprawie naliczania podatku VAT oraz rejestracji bezpłatnych porad w kasach fiskalnych. 

Problem opodatkowania beneficjentów bezpłatnych porad podatkiem dochodowych jest 

systematycznie nagłaśniany w mediach (TV Biznes, Rzeczpospolita, Gazeta Pomorska). 

4. Działania dotyczące braku ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej  

Przewodnicząca uczestniczyła w Forum Ekspertów przy Prezydencie RP, gdzie wskazywała 

na pilną potrzebę uchwalenia ustawy oraz wskazywała, że w poprzedniej kadencji Komisja 

opracowała wraz ze środowiskiem akademickim i organizacjami pozarządowymi projekt 

ustawy, który gotowa jest przekazać Kancelarii Prezydenta RP, tak aby można było nadać 

projektowi dalszy bieg. 

Problem nagłaśniano w mediach (TV Biznes, Polsat, Rzeczpospolita, Gazeta Pomorska). 

5. Wywiady z Nestorami Adwokatury 

Komisja rozpoczęła wykonywanie projektu wywiadów z Nestorami Adwokatury Polskiej, 

które będą następnie – po ich odpowiednim opracowaniu – wykorzystywane w różnorakiej 

formie: w internecie, w formie opracowania pisemnego jako wkładki do „Palestry” lub 

oddzielna publikacja, na płytach CD, na potrzeby szkolenia aplikantów.  

Większość wywiadów (30) będzie w formie audio, 2 lub 3 w formie wideo. Komisja chce 

prowadzić ten projekt także w kolejnych latach. 

Osobami prowadzącymi projekt są – oprócz Przewodniczącej Komisji – adw. Andrzej 

Kurkiewicz oraz adw. Dariusz Wojnar. 

6. Zespół ds. walki z nieuczciwą konkurencją 

Powołano Zespół ds. walki z nieuczciwą konkurencją, na czele którego stanął adw. dr Karol 

Zawiślak. Działania zespołu na tym etapie objęte są poufnością. 

7. Film dokumentalny o Prezes Marii Budzanowskiej 

Komisja finalizuje rozmowy z potencjalnymi producentami filmu dokumentalnego  

o Mec. Marii Budzanowskiej, w formacie telewizyjnym (ok. 20-25 minut). Będą prowadzone 

rozmowy z TVP na temat zakupu filmu. Film będzie także wykorzystany w czasie obchodów 

30-lecia uchwalenia ustawy Prawo o adwokaturze. 

8. Obchody 30-lecia uchwalenia ustawy Prawo o adwokaturze 

Trwają zaawansowane rozmowy z firmą doradczą oraz podmiotami organizującymi imprezy 

profesjonalnie, a także z ewentualnymi sponsorami. Propozycje brane pod uwagę to: 

- impreza masowa w maju 2012: piknik adwokacki połączony z Dniem Bezpłatnych Porad 

Adwokackich i popularyzacją ubezpieczeń ochrony prawnej, 

- impreza plenerowa dla wybranych gości, 

- gala w teatrze. 

9. Popularyzacja wiedzy o prawach człowieka w szkołach 



Projekt miałby być prowadzony wspólnie przez Komisję ds. Wizerunku Zewnętrznego  

i Działalności Pro Bono oraz Komisję Praw Człowieka. Przewodnicząca opracowuje plan 

działań i w najbliższym czasie rozpocznie negocjacje z potencjalnym sponsorem projektu. 

10. Strategia wizerunkowa adwokatury 

Przewodnicząca Komisji brała udział w opracowaniu strategii wizerunkowej NRA, 

polegającej m.in. na marketingu środowiska adwokatury i edukacji społecznej zmierzającej 

do pozytywnego odróżnienia adwokatury od innych zawodów prawniczych. 

11. Inne 

W najbliższym czasie – wraz z Wiceprezesem NRA adw. Jackiem Trelą – podjęte zostaną 

działania w celu zorganizowania szkoleń z zakresu skarg kasacyjnych w Sądzie Najwyższym. 

 

Ad 8 
 

Informacja o pracach nad podręcznikiem o historii adwokatury oraz 

innych pracach podjętych przez Ośrodek Badawczy Adwokatury  

 
1. Został opracowany podręcznik historii adwokatury, który ukaże się w grudniu br. 

Obecnie przeprowadzane są czynności techniczne zmierzające do przekazania 

publikacji do druku.  

2. Zakończone zostały badania dot. archiwizacji – sprawozdanie w tym zakresie zostało 

przedstawione na posiedzeniu plenarnym NRA we wrześniu przez adw. prof. Piotra 

Kruszyńskiego, Dyrektora OBA. 

3. Opracowanie sprawozdania na temat sytuacji socjalnej adwokatów zostało 

przeniesione do zadań na przyszły rok. 

4. Prezydium NRA upoważniło OBA do przygotowania opracowań dot. sytuacji 

pokrzywdzonego w procesie karnych oraz sytuacji podatnika wobec państwa. Obecnie 

trwają zaawansowane prace nad tym projektem.  

 

 

Ad 9 
 

Informacja o udziale adwokatury w procesie legislacyjnym dotyczącym 

tzw. państwowych egzaminów prawniczych 

 
Zaangażowana Komisja: Komisja ds. Prac Parlamentarnych 

 

Skład Komisji ds. Prac Parlamentarnych: 

adw. Jacek Trela – Przewodniczący 

adw. Zbigniew Banaszczyk 

adw. Radosław Baszuk 

adw. Grzegorz Majewski 

adw. Henryk Romańczuk 

adw. Michał Steinhagen 

adw. Leszek Cholewa 



adw. Henryk Stabla 

adw. Roman Giertych 

 

 Terminy posiedzeń Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu do rozpatrzenia projektu ustawy  

o licencjach prawniczych i świadczeniu usług prawniczych i o państwowych egzaminach 

prawniczych w 2011 r.: 

 

1.12.2010 

12.01.2011 

18.01.2011 

8.02.2011  

9.02.2011 

11.05.2011 

25.05.2011  

26.05.2011 

7.06.2011 

16.06.2011 

30.06.2011 

27.07.2011 

 

 Przedstawiciele Komisji ds. Prac Parlamentarnych reprezentowali adwokaturę na 

każdym z wyżej wymienionych posiedzeń podkomisji nadzwyczajnej. Naczelna Rada 

Adwokacka przedstawiła podkomisji 3 opinie dotyczące m.in. niezgodności z Konstytucją RP 

proponowanych rozwiązań legislacyjnych. Stanowisko adwokatury, sprzeciwiające się 

dopuszczeniu doradców prawnych do roli pełnomocników w sprawach cywilnych poparło 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Związek Zawodowy Pracowników Prokuratur, 

Zarząd Główny Zrzeszenia Prawników Polskich. 

 Aktywnie w prace włączyli się aplikanci adwokaccy zrzeszeni w Stowarzyszeniu 

Aplikantów Adwokackich RP z siedzibą w Szczecinie. 

 W końcowej fazie prac parlamentu ubiegłej kadencji, kiedy ważyły się losy projektu, 

Prezes NRA adw. Andrzej Zwara zaprezentował stanowisko adwokatury liderom sił 

politycznych obecnych w parlamencie. Ponadto stanowisko adwokatury zostało 

przedstawione doradcom politycznym Prezydenta RP. Podjęte działania spowodowały 

również uzyskanie pisemnego poparcia prezesów 23 adwokatur na świecie, w tym 

adwokatury niemieckiej, Anglii i Walii, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, czeskiej, 

duńskiej. 

 Współpracujący z Komisją ds. Prac Parlamentarnych adw. Andrzej Siemiński, 

Członek NRA, uczestniczył w posiedzeniach sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian  

w kodyfikacjach (20 lipca, 21 lipca, 29 lipca 2011 r.) oraz w posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej Senatu rozpatrującej projekty zamian w kpc, kpk, kkw i kw, które odbyło się 

7 września 2011 roku. 

 

 

Ad. 11 
 

Informacja o informatyzacji  adwokatury 

 

Zaangażowana Komisja: Komisja ds. Informatyzacji  

 



Skład Komisji ds. Informatyzacji: 

 

adw. Rafał Dębowski – Przewodniczący (od 9 marca 2011 r.) 

adw. Adam Baworowski 

adw. Kalina Kluza 

adw. Dariusz Wojnar 

adw. Jerzy Glanc 

adw. Artur Kmieciak (przewodniczący Komisji od 8 grudnia 2010 r. do 9 marca 2011 r.) 

 

 Komisja w nowym składzie, po 9 marca 2011 r., doprowadziła do przeprowadzenia 

przez firmę ZIKOM audytu informatycznego, którego wyniki zostały zaprezentowane na 

posiedzeniu plenarnym NRA. W konsekwencji tego audytu Komisja doprowadziła do 

wymiany serwera pocztowego i utworzenia systemu mailowego zapewniającego 

bezpieczeństwo korespondencji mailowej (utworzenia własnego serwera pocztowego, poczty 

przychodzącej i wychodzącej). 

 Komisja ds. Informatyzacji doprowadziła do usunięcia zaległości w tworzeniu kont 

pocztowych, oraz współdziałała w procesie aktualizacji Serwisu Informacyjnego Adwokatury 

Polskiej i Wiadomości Adwokatury, gdzie szczególnie rolę pełni adw. Adam Baworowski – 

jedyna osoba posiadająca dostęp do panelu administracyjnego adwokatura.pl na portalu 

home.pl. 

 W tym roku działalności nie obyło się bez zagrożeń informatycznych dotyczących 

stron zarządzanych przez NRA. Ofiarą ataku wirusowego padły strony: nra.pl i palestra.pl, 

lecz dzięki sprawnym działaniom Komisji, przy wsparciu firm informatycznych 

obsługujących NRA, udało się szybko rozwiązać problem. To, i inne zdarzenia pokazały, iż 

wdrożone mechanizmy bezpieczeństwa, tak od strony informatycznej, jak i administracyjnej, 

w pełni działają. 

 Obecnie Komisja jest w trakcie realizacji – przy współpracy z firmą EC2 – dwóch 

projektów, prowadzonych równolegle. Chodzi o proces modernizacji Krajowego Rejestru 

Adwokatów i Aplikantów Adwokackich oraz o program Find-a-Lawyer, dzięki któremu 

adwokaci znajdujący się w bazach KRAiAA mają być widoczni w europejskiej wyszukiwarce 

Find-a-Lawyer. 

Modernizacja KRAiAA polegać będzie na: 

1. doprowadzeniu, za pomocą istniejącego już interface-a, do możliwości 

automatycznego importu i eksportu danych z baz danych prowadzonych przez 

poszczególne okręgowe rady, które zechcą wdrożyć taką automatyczną funkcję. 

Automatyzacja wymiany danych spowoduje, zwłaszcza w większych radach, 

gigantyczną oszczędność czasu pracy pracowników biurowych, którzy nie będą 

musieli wykonywać podwójnej pracy; 

2. modernizacji zakresów wyszukiwarki – tak, aby uogólnić zakresy specjalizacji  

i doprowadzić jednocześnie do tego, aby pokrywały się one z siatką specjalizacji 

wyszukiwarki Find-a-Lawyer. Obecne zakresy są zbyt szczegółowe, co paradoksalnie 

utrudnia wyszukanie adwokata. Przykładowo, kto szuka adwokata specjalizującego się 

w „innym prawie”, albo jaka jest różnica między specjalizacją: „dzierżawa i najem”  

a specjalizacją „najem i dzierżawa” i czy te specjalizacje przypadkiem nie są zawarte 

w gałęzi zwanej „nieruchomości”? Wydaje się, iż adwokaci specjalizują się  

w konkretnych gałęziach prawa; adwokat, który zajmuje się sprawami podatkowymi, 

podejmie się sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, ale również 

podatku dochodowego od osób prawnych, jak i pewnie innych podatków. Zbytnia 

szczegółowość specjalizacji w istocie niepotrzebnie utrudnia znalezienie konkretnego 

adwokata; 



3. usunięciu występujących błędów oraz rozszerzeniu funkcji raportów; 

4. zapewnieniu dostępności KRAiAA z poziomu urządzeń typu tablet czy smartfon. 

 

 Komisja planuje również opracowanie darmowej aplikacji dostępnej dla 

użytkowników urządzeń mobilnych (I’Pady, I’Phony, urządzenia z systemem Android, etc.)  

i umieszczenie jej na odpowiednich stronach – sklepach internetowych, a odsyłającej do 

wyszukiwarki KRAiAA. Pomysł Komisji sprowadza się do tego, aby było to powszechnie  

i nieodpłatnie dostępne oprogramowanie, zwane „ZNAJDŹ PRAWNIKA”. Osoba, która 

ściągnie i zainstaluje to oprogramowanie, chcąc wyszukać prawnika trafi na stronę KRAiAA. 

Działanie takie stanowić będzie jednocześnie formę promocji środowiskowej. Koszt 

opracowania takiej aplikacji na system Android to rząd wielkości 3000 zł netto, a na inne 

platformy nie powinno być to o wiele droższe. 
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Informacja o sprawach zagranicznych 
 

Zaangażowana Komisja oraz Zespół: Komisja ds. Zagranicznych oraz Zespół ds. kontaktów  

z MSZ oraz zagranicznymi organizacjami prawniczymi (IBA, CCBE, UIA) 

 

Skład Komisji ds. Zagranicznych: 

 

adw. Małgorzata Kożuch – Przewodnicząca 

adw. Maciej Łaszczuk – Wiceprzewodniczący 

adw. Aleksandra Czekaj-Dancewicz 

adw. Rafał Kos 

adw. Marcin Radwan-Röhrenschef 

adw. Joanna Składowska 

adw. Bartłomiej Sochański 

adw. Ewa Stawicka 

adw. Małgorzata Supera 

adw. Michał Synoradzki 

adw. Mariusz Woliński 

adw. Joanna Wsołek 

 

 W  okresie sprawozdawczym III-X.2011 r. Komisja podjęła następujący zakres 

działalności: 

 

I. w zakresie kontaktów z organizacjami międzynarodowymi: 

1. przy aktywnym udziale Przewodniczącej adw. dr Małgorzaty Kożuch, Komisja 

zaangażowała się we współorganizację 6th Annual Bar Leaders' Conference, 

organizowaną przez International Bar Association, która odbyła się 25-26 maja 2011 

roku w Warszawie - przeprowadziła szereg telekonferencji i merytorycznych rozmów 

celem przygotowania panelu dyskusyjnego „Rethinking the nature and structure of bars 

2020” 

2. przygotowała prezentacje w power point na temat struktury organizacyjnej, dynamiki 

rozwoju oraz kompetencji adwokatury polskiej (prezentacja na slajdach w j. angielskim) 

3. przygotowała program zwiedzania Sądu Najwyższego wraz z jego historią i zakresem 

kompetencji sądowniczych dla gości zagranicznych 



 

II. w zakresie stosunków bilateralnych z adwokaturami państw sąsiadujących wprowadziła 

zadaniowy system prowadzenia badań (przypisanie osoby odpowiedzialnej) oraz ustaliła, iż 

poszczególni członkowie Komisji przygotują opracowania na temat: 

1. obowiązków formalnych adwokata polskiego, który zamierza wystąpić przed sądem 

oznaczonego państwa 

2. treści zasad etyki obowiązujących w państwie docelowym 

3. zakresu obowiązku ubezpieczenia 

4. praktyki posługiwania się strojem urzędowym 

 

III. w zakresie szkolenia zawodowego podjęła rozmowy z reprezentantami Izby adwokackiej 

w Barcelonie, Bilbao i Florencji, w zakresie możliwości opracowania programu 

szkoleniowego umiejętności miękkich w zawodzie adwokata oraz organizacji szkoleń 

prowadzonych przez zagranicznych referentów 

 

IV. w zakresie spraw bieżących prowadzi korespondencję informacyjną zleconą przez 

sekretarza NRA. 

  

 Wobec uzyskania informacji w dniu 20 lipca 2011 r., że preliminarz budżetowy 

przyznany uchwałą NRA dla Komisji został w całości wykorzystany na inne cele przez 

Prezydium NRA, a Komisja nie posiada żadnych środków budżetowych, wstrzymane zostały 

prace nad: 

• przygotowaniem spotkania z przedstawicielami Czeskiej Rady Adwokackiej (zadanie 

to zostanie przejęte w innej formie organizacyjnej w ramach działań Komisji Zagranicznej 

ORA w Krakowie) 

• tłumaczeniem ustawy Prawo o adwokaturze oraz ustawy o świadczeniu przez 

prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP. 

 

 

Skład Zespołu ds. kontaktów z MSZ oraz zagranicznymi organizacjami prawniczymi 

(IBA, CCBE, UIA): 

 

Przewodniczący: adw. Maciej Łaszczuk  

Członkowie:  

adw. Grzegorz Majewski 

adw. Robert Małecki 

adw. Marcin Radwan-Röhrenschef 

adw. Leszek Rydzewski 

adw. Ewa Stawicka 

adw. Michał Synoradzki 

adw. Justyna Szpara 

 

 Powołany Zespół ds. kontaktów z MSZ oraz z organizacjami prawniczymi 

podejmował działania grupy następujących tematach: 

1) udział w pracach i inne czynności związane z członkostwem w CCBE; 

2) udział w pracach i inne czynności związane z członkostwem w IBA; 

3) udział w pracach i inne czynności związane z członkostwem w UIA; 

4) czynności dotyczące innych wydarzeń o charakterze międzynarodowym; 

5) kontakty z MSZ; 

6) bieżące czynności i pomoc w zakresie współpracy z zagranicą. 



 

CCBE 

 udział adw. Macieja Łaszczuka jako członka polskiej delegacji w CCBE  

w posiedzeniach Stałego Komitetu i Posiedzeniach Plenarnych CCBE:  

o 3-6.03.2011 – Wiedeń – Standing Committee 

o 19-21.05.2011 – Luksemburg – Plenary Session 

o 22-24.06.2011 – Bruksela – Standing Committee 

o 19-21.10.2011 – Nantes – Standing Committee 

o 23-26.11.2011 – Antwerpia – Plenary Session 

 przedstawiciel zespołu uczestniczył również w szeregu posiedzeń komisji i grup 

roboczych, które odbywały się w tym samym czasie w związku z posiedzeniami 

plenarnymi 

 ponadto przedstawiciele Zespołu uczestniczyli w dwóch posiedzeniach grupy roboczej 

zajmującej się projektem Cross Border Networking for Lawyers 

o 18-19.03.2011 – Bruksela 

o 30.09.-1.10.2011 – Bruksela 

 oraz w jednym posiedzeniu grupy roboczej zajmującej się projektem Cross Border 

Networking for Lawyers 

o 17.06.2011 – Bruksela 

 

 Przedstawiciele Zespołu utrzymywali również kontakty z International Bar 

Association (IBA) oraz Union Internationale des Avocats (UIA). 

 

Inne wydarzenia o charakterze międzynarodowym 

 31.01.2011 sytuacja adwokatów na Białorusi (pisma do Prezesów CCBE, UIA, IBA) 

 4.05.2011 – organizacja spotkania z przedstawicielami Israel Bar Delegation  

i omówienie zasad współpracy w 2012 roku (m. In. uczestnictwo adwokatów  

w Marszu Żywych organizowanym w Oświęcimiu)  

 22.06.2011 – udział adw. Macieja Łaszczuka w uroczystości 200-lecia adwokatury 

brukselskiej odbywającej się równolegle ze Stałym Komitetem CCBE 

 

MSZ 

 22.09.2011 – spotkanie z przedstawicielami MSZ oraz Delegacją ERA Akademia 

Prawa w Trewirze w sprawie współpracy w zakresie doskonalenia zawodowego 

adwokatów w szczególności w zakresie prawa europejskiego 

(uczestnicy spotkania – Paweł Jasiński (OIRP), Karolina Rokicka (ERA), Jean-

Philippe Rageade (ERA), Michał Stępniewski (OIRP), dr Mariusz Maciejewski 

(OIRP) oraz adw. Małgorzata Gruszecka (NRA) i adw. Maciej Łaszczuk) 

 

Pozostałe czynności 

 bieżące przygotowywanie pism, odpowiedzi na pytania oraz opracowań w związku  

z potrzebami wynikającymi z obrotu międzynarodowego oraz prośbami 

napływającymi z adwokatur zagranicznych i innych podmiotów 

 bieżące kontakty i korespondencja z innymi adwokatami w związku z działalnością 

Zespołu 

 

 

Ad 14 
 



Informacja w sprawie kontaktów z samorządami zawodów zaufania 

publicznego 

 

Luty 2011 

Jubileusz 20-lecia odrodzonego Notariatu polskiego - NRA reprezentował adw. Jacek Trela. 

Jubileusz 20-lecia samorządu pielęgniarek i położnych – NRA reprezentował adw. Andrzej 

Siemiński. 

 

Wrzesień 2011 

Jubileusz 20-lecia samorządu aptekarzy – NRA reprezentował adw. Krzysztof Boszko. 

Konferencja samorządów zawodów zaufania publicznego w Łodzi – NRA reprezentował 

adw. Andrzej Siemiński). 

 

Listopad 2011 

Jubileusz 20-lecia samorządu lekarzy weterynarii – NRA reprezentował adw. Krzysztof 

Komorowski. 

 

 

 

 

 

 

INNE DZIAŁANIA 
 

Informacja o działalności Centralnego Zespołu Wizytatorów 

 
Skład Centralnego Zespołu Wizytatorów: 

Adw. dr Monika Strus-Wołos – Przewodnicząca CZW 

Adw. Żanna Dembska - Zastępca Przewodniczącego CZW 

Adw. Marek Brudnicki 

Adw. Remigiusz Fabiański 

Adw. Andrzej Grabiński 

Adw. Joanna Kowalska 

Adw. Jadwiga Magiera 

Adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska 

Adw. Dariusz Wojnar 

 

 W okresie od listopada 2010 r. do końca października 2011 r. CZW opracował plan 

wizytacji Okręgowych Rad Adwokackich na bieżącą kadencję NRA. 

 CZW opracował nowy Regulamin w sprawie działania oraz zasad wynagradzania 

wizytatorów, przyjęty przez Naczelną Radę Adwokacką na posiedzeniu plenarnym we 

wrześniu 2011 r. 

 W dniu 10 grudnia 2011 r. odbędzie się narada CZW oraz przewodniczących 

izbowych zespołów wizytatorów, w celu zapoznania ich z nowym regulaminem i wymiany 

doświadczeń. 

 

 

Informacja o działalności Komisji Komunikacji Społecznej NRA 



 

Skład Komisji Komunikacji Społecznej NRA: 

 

adw. Rafał Dębowski – Przewodniczący 

adw. Katarzyna Czyżewska 

adw. Anisa Gnacikowska 

adw. Tomasz Korczyński 

adw. Piotr Kozioł 

adw. Aleksander Krysztofowicz 

adw. Sergiusz Pośpiech 

adw. Paweł Rybiński 

adw. Paweł Wrześniewski 

adw. dr Marcin Zaborski 

apl. adw. Mariusz Zając 

  

 Jakkolwiek Prezydium nie ustaliło sztywnych ram zakresu przedmiotowego działania 

Komisji, to jednak głównym celem powołania Komisji było powierzenie jej opieki 

merytoryczno–funkcjonalnej nad wdrożeniem, a następnie funkcjonowaniem portalu 

informacyjnego adwokatury, umieszczonego na stronie internetowej www.adwokatura.pl oraz 

związanych z nim Wiadomości Adwokatury, we współpracy z Biurem Prasowym NRA. 

Powołanie Komisji i powierzenie tej misji zbiegło się ze zmianą władz NRA oraz 

wynikającym z zasady dyskontynuacji, wygaśnięciem mandatów ciał powołanych przez 

poprzednie władze Adwokatury, w tym wygaśnięciem mandatu Redakcji portalu 

www.adwokatura.pl, powołanej uchwałą Prezydium NRA poprzedniej kadencji. 

 W związku ze specyfiką działalności Komisja przyjęła zasadę pracy w systemie bez-

posiedzeniowym, sprawując stałą, niemalże codzienną, on-line’ową opiekę nad portalem  

i Biurem Prasowym w zakresie w jakim Biuro dokonywało wdrożenia, a następnie 

aktualizacji strony. 

 Pierwszym poważnym zadaniem, przed którym stanęła Komisja było wdrożenie 

(doprowadzenie do uruchomienia) portalu www.adwokatura.pl. Udało się tego dokonać 

dzięki zaangażowaniu wielu osób ze strony NRA oraz wsparcia udzielonego przez pana 

Jarosława Włodarczyka, którego firma była odpowiedzialna za przygotowanie internetowego 

oprogramowania pozwalającego na prowadzenie strony. Udało się przebrnąć nie tylko 

kłopoty merytoryczne, ale również techniczne tak, iż przed Gwiazdką 2010 r. strona 

funkcjonowała pod adresem www.adwokatura.pl (wcześniej była prowadzona próbnie na 

innej stronie).  

 Uruchomienie Serwisu Informacyjnego połączone było z funkcją generowania 

Wiadomości Adwokatury, które zastąpiły Wiadomości OBA. Komisja zleciła powiększenie 

bazy rekordów adresatów mailingu Wiadomości Adwokatury, nie tylko za pomocą 

wygenerowania adresów mailowych z KRAiAA, ale również uzyskania ich z poziomu Rad 

Adwokackich. Dzięki temu zakres mailingowy Wiadomości Adwokatury powiększył się do 

ok. 8500 odbiorców. 

 W założeniach dynamiczna strona adwokatura.pl ma być przeciwieństwem statycznej 

strony nra.pl jako strony dedykowanej NRA i jej ciałom (strony jak to się określa 

„korporacyjnej” samorządu). W istocie w przekonaniu Komisji miejscem uzyskiwania 

informacji o organach adwokatury o uchwałach, etc. winna być właśnie strona nra.pl, 

spełniająca również rolę Biuletynu Informacji Publicznej. 

 Komisja przyjęła zasadę pełnej otwartości i dostępności strony, jako miejsca nie tylko 

informacji, ale również dyskusji środowiskowej. Z przyjemnością publikujemy teksty 

polemiczne, krytyczne, mając świadomość, iż wartością naszego środowiska jest otwartość 

http://www.adwokatura.pl/
http://www.adwokatura.pl/
http://www.adwokatura.pl/
http://www.adwokatura.pl/


dyskusję, na prawo każdego członka adwokatury do publicznego wyrażania poglądów także  

o sprawach Adwokatury. 

  Podkreślić przy tym należy, iż praca Komisji skupiała się na zaktywizowaniu 

środowiska adwokackiego i aplikanckiego, do współredagowania Serwisu. Wydaje się, że  

z sukcesem, gdyż Portal i Wiadomości Adwokatury stały się nie tylko źródłem przekazywania 

informacji skierowanej do naszego środowiska (czyli wewnętrznie), ale również stały się 

źródłem informacji dla prasy. Staramy się, aby Serwis Informacyjny Adwokatury Polskiej 

przekazywał ciekawe i różnorodne informacje dotyczące spraw Adwokatury, tak spraw 

małych, jak i spraw wielkiej wagi.  

 Pewnym eksperymentem była publikacja na naszych stronach informacji  

o adwokatach kandydujących do Parlamentu RP, bez promowania jakiejkolwiek opcji 

politycznej. Funkcjonowanie strony adwokatura.pl w kształcie przejętym i wdrożonym 

pierwotnie wykazało słabe strony tego portalu pod względem funkcjonalnym, jak również 

technicznym. Wersja oprogramowania, pochodząca jeszcze z 2009 r. nie posiadała 

wymaganych zabezpieczeń, ale co ważne – sprawiała uciążliwości w codziennym jej 

użytkowaniu. Przykładem była np. niemożność automatycznej wysyłki mailingu Wiadomości 

Adwokatury. Aby uświadomić skalę problemu wskazać należy, iż pracownicy Biura 

Prasowego, wysyłając mailing Wiadomości Adwokatury, „ręcznie” klikają wysłanie „WA” 

do 30 odbiorców i muszą czekać na wysyłkę 30 maili, przed kliknięciem następnego pakietu 

kolejnych 30 maili. Wysyłanie pakietów ponad 30 maili traktowane jest przez serwery jako 

rozsyłanie spam-u (przez to pierwsze Wiadomości Adwokatury nie doszły do wielu 

odbiorców). 

 Budzi również poważne utrudnienia czytelność i system podziału strony na działy. 

Trudno zorientować się nie tylko użytkownikowi, ale i administratorowi, gdzie (w jakim 

dziale) należy zamieścić daną informację. W istocie działy Zaproszenia, Wydarzenia, 

Informacje i Po godzinach bywają wobec siebie konkurencyjne, a użytkownicy skarżyli się, 

również z tego powodu, iż nie mogą znaleźć poszukiwanych informacji na stronie (choć była 

tam ona dostępna). 

 W związku z powyższym Komisja wnioskowała do Prezydium NRA o wyrażenie 

zgody na modyfikację strony i jej oprogramowania tak pod względem funkcjonalnym, jak  

i technicznym. Na ostatnim posiedzeniu plenarnym NRA została zaprezentowana nowa 

strona, która zakłada odejście od podziału strony na działy, a ma być w założeniu stroną 

zawierającą chronologicznie ułożone materiały informacyjne, oraz wyróżnione zakładki 

zwane „WAŻNE”. Wprowadzamy kalendarium, informacje o nadchodzących wydarzeniach, 

wprowadzimy tag-i, dodajemy galerię zdjęć, a także przewidujemy, iż dostępność do 

archiwalnych materiałów będzie się odbywać za pośrednictwem starej strony (umieszczonej 

pod innym adresem). Uruchomienie nowej strony zaplanowane jest niebawem i jeśli nie staną 

na przeszkodzie jakieś trudności techniczne, powinno to nastąpić do 15.11.2011 r. 

 Drugim obszarem aktywności było to, iż Komisja Komunikacji Społecznej włączyła 

się aktywnie w prace PR-owo informacyjne i legislacyjne związane z projektem ustawy  

o państwowych egzaminach prawniczych. Udało się wspólnymi siłami, pod kierunkiem 

Wiceprezesa NRA adw. Jacka Treli, jako Przewodniczącego Komisji Prac Parlamentarnych 

NRA, powstrzymać ten absolutnie szkodliwy społecznie projekt. 

 Komisja Komunikacji Społecznej, po wdrożeniu nowego portalu adwoaktura.pl, 

planuje zająć się modyfikacją strony nra.pl do przyjętych założeń podziału stron na stronę 

informacyjną i stronę „samorządową”. Jeśli z taką inicjatywą wystąpi Redakcja „Palestry” – 

Komisja gotowa jest wesprzeć modernizację strony www.palestra.pl.  

 

 

http://www.palestra.pl/


Informacja o działalności Komisji Integracji Środowiskowej, Sportu, 

Turystyki i Wypoczynku Naczelnej Rady Adwokackiej w roku 2011 
 

Skład Komisji: 

 

adw. Stanisław Estreich – Przewodniczący 

adw. Justyna Mazur 

adw. Joanna Kaczorowska 

adw. Andrzej Kozielski 

adw. Andrzej Leszczak 

adw. Stanisław Kłys 

adw. Adam Swoboda 

adw. Jerzy Zięba 

adw. Jarosław Szczepaniak 

adw. Adam Kiczka 

 

W roku 2011, przy współpracy Komisji Integracji Środowiskowej, Sportu, Turystyki  

i Wypoczynku Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się osiem ogólnopolskich imprez 

integracyjnych połączonych ze szkoleniem zawodowym. Z planowanych nie udało się 

zorganizować jedynie autokarowej wycieczki „Pałace Wielkopolski”, z uwagi na wysokie 

koszty uczestnictwa, zaś dodatkowo odbyły się Mistrzostwa Adwokatury w Golfie „Toga 

golf” i „Turniej brydża sportowego”, których gospodarzem była Okręgowa Rada Adwokacka 

w Olsztynie i adw. Jerzy Dobrzyński i adw. Andrzej Szydziński.  

Imprezą gromadzącą największą liczbę uczestników tj. ponad 270 osób były 

odbywające się w dniach 10-13 lutego 2011 r., XXVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa 

Narciarskie Adwokatury, perfekcyjnie zorganizowane przez Okręgową Radę  Adwokacką  

w Kielcach i jej dziekana adw. Jerzego Ziębę. W maju odbył się II Ogólnopolski Rajd 

Motocyklowo-Rowerowo-Pieszy „Wiosna Riders” w Złotym Potoku, którego gospodarzem 

byli dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi adw. Zbigniew Wodo i Prezes Klubu 

Motocyklowego Adwokatury Polskiej adw. Jarosław Szczepaniak. Impreza zgromadziła  

80 osób i kilkadziesiąt motocykli. Powołano do życia Ogólnopolski Klub Motocyklowy 

Adwokatury Polskiej z siedzibą przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Podkreślić 

należy, że uczestnicy przemierzali trasę Jury Krakowsko-Częstochowskiej, również pieszo  

i rowerami. „Wiosna Riders” stała się więc cykliczną imprezą adwokacką, która wpisała się  

niewątpliwie się do  rocznego kalendarza stałych spotkań integracyjnych.  

Czerwcowa piękna pogoda przywiodła do Iławy niezawodnych żeglarzy, gdzie odbyły 

się Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie im. Prezes Marii Budzanowskiej mistrzowsko 

zorganizowane przez Dziekana Andrzeja Kozielskiego i Okręgową Radę Adwokacka  

w Olsztynie. Na trzydziestu sześciu jachtach żaglowych i dwóch motorowych zaokrętowały 

się 163 osoby, zaś na Balu Komandorskim radośnie pląsało sto par.  

Święto Bożego Ciała, poza skupieniem duchowym skłania również do czynnego 

wypoczynku. Odbyły się więc dwie duże imprezy, a to IV Ogólnopolski i XII Izby 

Adwokackiej w Lublinie Rajd Rowero-Pieszo-Motocyklowy Adwokatów organizowany na 

Roztoczu przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie, który w „Zajeździe Nadrzecze”, 

zgromadził dziewięćdziesięciu uczestników, wg których twierdzeń bawiono się doskonale. 

Bezpośredni organizatorzy adw. Paweł Suskiewicz, adw. Krzysztof Pękalski i adw. Cezary 

Lipko doskonale zaplanowali trasy zarówno dla profesjonalistów jak i amatorów, szczególnie 

troskliwie dbali o uczestników gospodarze zajazdu.  

 Warszawska Okręgowa Rada Adwokacka była natomiast organizatorem XXXII 

Mistrzostw Polski Adwokatów w Tenisie Ziemnym, gdzie mistrzowską formę prezentowało 



osiemdziesięciu adwokatów, obserwowanych przez liczną rzeszę sympatyków tego 

wspaniałego i wymagającego sportu. O właściwą organizację, medialność imprezy i licznych 

sponsorów doskonale zadbał kolega adw. Rybiński.   

 Kolejny X Spływ Kajakowy im. adw. Romana Latosa po Brdzie zorganizowali 

dziekan adw. Bogusław Owsianik i wicedziekan adw. Justyna Mazur – Okręgowa Rada 

Adwokacka w Bydgoszczy. Pięćdziesięciu wioślarzy pokonało piękne i zarazem niełatwe 

trasy, nocując często w harcerskich warunkach. 

 Mimo szeregu obaw, piękna pogoda na przełomie września i października zgromadziła 

uczestników IV Ogólnopolskiego Rowerowo-Pieszo-Motocyklowego Rajdu „Bieszczdy”, 

organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie, na czele z dziekanem adw. 

Władysławem Finiewiczem i Komandorem adw. Andrzejem Leszczakiem. Grupa 

motocyklowa przekroczyła granicę RP odwiedzając Słowację, zaś piesi i rowerzyści 

pokonywali piękne szlaki najpiękniejszych w tym czasie gór Polski. Ponad stu uczestników 

przeżyło niezapomniane chwile, przy wspólnym wysiłku i odpoczynku.  

 Adwokatura szczecińska wystąpiła z inicjatywą zorganizowania imprezy Nordic 

Walking, lecz w tym roku nie zgłosiła się wystarczająca ilość uczestników. Niewątpliwie było 

to związane ze specyficznością sportu, jak również niewystarczającym  rozpropagowaniem, 

lecz zostanie ona ujęta w przyszłych planach Komisji. 

 W dniach 5-8 stycznia 2012 r. odbędzie się Jakuszycach Memoriał imienia adw. 

Ryszarda Porzyckiego, na który zaprasza adw. Andrzej Wosiński z Okręgowej Rady 

Adwokackiej w Łodzi, zaś w dniach 16 -19 lutego 2012 r. odbędą się XXIX Ogólnopolskie 

Mistrzostwa Narciarskie Adwokatury w Krynicy Górskiej.  

 Z radością należy stwierdzić, iż zostało zrealizowanych dziewięć imprez, w których 

uczestniczyło łącznie około 950 koleżanek i kolegów adwokatów. Należy podkreślić, że  

w ramach każdej z imprez odbywają się punktowane szkolenia zawodowe adwokatów z 

różnych dziedzin prawa. W niemalże wszystkich spotkanych uczestniczą członkowie 

Naczelnej Rady Adwokackiej i jej prezydium wraz z prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej 

adw. Andrzejem Zwarą. Należy zauważyć, iż w organizowanych imprezach uczestniczy wiele 

pokoleń adwokatów, jak również aplikantów adwokackich. Po raz kolejny postuluje się, by 

dziekani Okręgowych Rad Adwokackich zechcieli wspomóc finansowo udział aplikantów, 

gdyż koszty uczestnictwa nieraz przekraczają ich możliwości finansowe, a czynny udział 

młodego pokolenia przyszłych adwokatów, pozwoli nam przekazać im te wartości 

adwokatury, których często brakuje.  

 Relacje uczestników znajdują się również na stronie adwokatura.pl i na stronach 

Okręgowych Rad Adwokackich.  

 

 

Kalendarium prac Prezesa NRA i Prezydium NRA 
 

Spotkania, uroczystości, konferencje 

Styczeń 2011 

 

Uczestnictwo przedstawicieli adwokatury w wysłuchaniu publicznym w Sejmie (projekt 

ustawy o sądach powszechnych) 

 

Spotkanie Prezesa NRA z Prezesem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Concordia 

Polska celem podjęcia rozmów dot. projektu ubezpieczeń ochrony prawnej 

 



Spotkanie Prezesa NRA i Komisji Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia Aplikantów  

z aplikantami III roku szkolenia (w siedzibie ORA w Warszawie) 

 

Konferencja prasowa nt. projektu zmian w przepisach o karaniu przedsiębiorców – z udziałem 

Prezesa NRA adw. Andrzeja Zwary oraz twórców projektu profesorów Piotra Kardasa  

i Tomasza Siemiątkowskiego 

 

Spotkanie noworoczne Adwokatury  

 

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. adw. Stanisława Mikke w Łodzi 

(Prezydium reprezentowały m.in. adw. Ewa Krasowska i adw. Małgorzata Gruszecka). 

  

Zawarcie porozumienia z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w sprawie szkoleń dla 

aplikantów adwokackich. 

 

Komisja Praw Człowieka złożyła w ambasadzie Białorusi protest przeciwko szykanowaniu 

adwokatów i opozycji w tym kraju. 

 

Luty 2011 

 

Uroczystość wręczenia nagród „Złote Wagi” (laureatami zostali Red. Ewa Usowicz,  

Red. Krzysztof Sobczak) 

 

Spotkanie u Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego przedstawicieli zawodów 

prawniczych (udział Prezesa NRA) 

 

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, zainaugurowany 21 lutego br. konferencją prasową w 

Ministerstwie Sprawiedliwości z udziałem m.in. adw. Jacka Treli. 

 

Konferencja Prokuratury Generalnej nt. problematyki wiktymizacji wtórnej (NRA 

reprezentował adw. prof. Wojciech Cieślak) 

 

Marzec 2011 

 

Debata na temat społecznej odpowiedzialności kancelarii prawnych zorganizowana przez 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu (NRA reprezentowała adw. Monika Strus-Wołos). 

 

Kwiecień 2011 

 

I Forum Karnistyczne w Krakowie (udział m. in. Prezesa NRA) 

 

Spotkanie z Prezydentem, debata: Dostęp obywateli do pozasądowej nieodpłatnej pomocy 

prawnej-potrzeba rozwiązań systemowych (udział Prezesa NRA i adw. Moniki Strus-Wołos) 

 

Konferencja „Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych” (Komisja Praw Człowieka) 

 

Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu „Prawnik pro bono” – pośmiertnie wyróżniona 

została adw. Joanna Agacka-Indecka 

 



Uroczystość wręczenia nagrody „Złote Paragrafy” – laureatem został adw. Andrzej 

Michałowski 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy  

i podpisanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (udział członków Komisji Praw 

Człowieka) 

 

Minister Sprawiedliwości odznaczył czworo adwokatów medalem zasługi – za ich działalność 

na rzecz ośrodków pomocy ofiarom przestępstw. Oprócz tego kilkudziesięciu adwokatów  

i aplikantów otrzymało pisemne podziękowania za zaangażowanie w tę inicjatywę.  

 

Maj 2011 

 

Międzynarodowa konferencja nt. etyki w Berlinie (udział Prezesa NRA) 

 

Konferencja polskojęzycznych prawników niemieckich w Sopocie (udział Prezesa NRA) 

 

Konferencja nt. ubezpieczeń ochrony prawnej, realizowana wspólnie z Rzecznikiem 

Ubezpieczonych i firmami ubezpieczeniowymi (NRA reprezentowali adw. Monika Strus-

Wołos i adw. Krzysztof Boszko) 

 

Spotkanie z Prezydentem Bronisławem Komorowskim (członkowie Prezydium wręczyli 

sprawozdania z działalności adwokatury za ubiegłe lata, rozmowa dot. m.in. ubezpieczeń 

prawnych) 

 

Spotkanie Prezydium NRA z Ministrem Sprawiedliwości (dot. podatku od bezpłatnych porad 

adwokackich) 

 

Konferencja dotycząca retencji danych z udziałem GIODO i RPO (Komisja Praw Człowieka) 

 

Debata w „Rzeczpospolitej” nt. bezpłatnych poradach prawnych (udział adw. K. Boszko) 

 

Konferencja IBA w Warszawie 

 

Konferencja w Poznaniu „Przyszłość samorządów prawniczych w Polsce” (udział adw. 

Zenona Marciniaka) 

  

Spotkania Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim (udział adw. Jacka Treli i adw. 

dr Moniki Strus-Wołos) 

 

Czerwiec 2011 

 

Ogólnopolski Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich (koordynatorzy: adw. dr Monika Strus-

Wołos i adw. Dariusz Wojnar) 

 

Konferencja „Światowe standardy obrony w sprawach związanych z terroryzmem” 

zorganizowana przez ORA w Warszawie (udział Prezesa NRA) 

 



Konferencja „Podstawy odpowiedzialności karnej” Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego 

Ministerstwa Sprawiedliwości (uczestniczyli Prezes NRA, adw. prof. Wojciech Cieślak i adw. 

prof. Jacek Giezek) 

 

Sierpień 2011 

 

Uroczyste obchody święta Wojska Polskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz 

spotkanie w Pałacu Prezydenckim (udział Prezesa NRA) 

 

Wrzesień 2011 

 

Spotkanie Prezesa NRA z Prezesem Trybunału Konstytucyjnego Andrzejem Rzeplińskim  

w sprawie szkoleń dla adwokatów (w spotkaniu wzięli udział również adw. Mikołaj Pietrzak, 

adw. Andrzej Tomaszewski) 

 

Konferencja „Co mogą służby” zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą i BCC 

(udział adw. Mikołaja Pietrzaka) 

 

Uroczystość nadania imienia adw. Joanny Agackiej-Indeckiej placowi przy sądzie w Łodzi 

 

Konferencja „Funkcje procesu karnego z uwzględnieniem prawa karnego skarbowego  

i europejskiego” w Łodzi (NRA reprezentowali adw. Piotr Kardas i adw. Piotr Kruszyński) 

 

Konferencja „Jak wzmocnić głos przedsiębiorców w procesie stanowienia prawa” 

organizowana przez BCC i NRA 

 

Uroczystości rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie (udział adw. 

Andrzeja Zwary) 

 

Debata w „Rzeczpospolitej” poświęcona zawodom prawniczym (udział adw. dr Moniki Strus-

Wołos) 

 

Październik 2011 

 

Konferencja nt. popularyzowania idei mediacji w postępowaniu sądowym w Sądzie 

Okręgowym w Łodzi (NRA reprezentował adw. Aleksander Kappes) 

 

Konferencja „Profesor Marian Cieślak. Dzieło i kontynuacje” 

Podpisanie porozumienia między NRA a towarzystwem Concordia (ubezpieczenia ochrony 

prawnej 

 

Polsko-niemiecka konferencja prawnicza w Gdańsku (udział Prezesa NRA) 

 

Rozprawa w Sądzie Najwyższym dotycząca pytania prawnego – „Czy aplikant adwokacki jest 

obrońcą w rozumieniu przepisu art. 225 § 3 k.p.k.?”. NRA na tej rozprawie reprezentował 

adw. prof. Piotr Kruszyński. 

 

Listopad 2011 

 



Konferencja „Aplikacje prawnicze - teraźniejszość i przyszłość” w Toruniu (udział adw. 

Małgorzaty Gruszeckiej, adw. dr Moniki Strus-Wołos, adw. dr Agnieszki Zemke-Góreckiej) 

 

Posiedzenie kapituły nagrody im. Edwarda Wendego w siedzibie NRA 

 

Jubileusz 65-lecia urodzin prof. dra hab. Tadeusza Erecińskiego, Prezesa SN (udział Prezesa 

NRA) 

 

 

Wydarzenia samorządowe 

 

Luty 2011 

 

Jubileusz 60-lecia Izby Adwokackiej w Olsztynie (na uroczystościach obecny był Prezes 

NRA i inni członkowie Prezydium NRA) 

 

 

 

Kwiecień 2011 

 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie (przedstawiciel NRA: adw. K. Komorowski) 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Zielonej Górze (przedstawiciel NRA: adw. Z. Marciniak) 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Łodzi (przedstawiciel NRA: adw. Jacek Trela) 

 

Obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej – Msza Św. i spotkanie z rodzinami zmarłych 

(główna organizacja - adw. Monika Strus-Wołos; pomoc - adw. Andrzej Siemiński) 

 

Maj 2011 

 

Konferencja kierowników szkolenia w Kazimierzu Dolnym (na konferencji obecni byli 

również członkowie Prezydium NRA, w tym Prezes NRA) 

 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Częstochowie (przedstawiciel NRA: adw. M. Strus-

Wołos) 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Gdańsku (przedstawiciel NRA: adw. K. Boszko) 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej we Wrocławiu (przedstawiciel NRA: adw. Z. Marciniak) 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Płocku (przedstawiciel NRA: adw. E. Krasowska) 

 

Jubileusz 60-lecia w Białymstoku (obecny był Prezes NRA i inni przedstawiciele Prezydium 

NRA) 

 

Czerwiec 2011 

 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Poznaniu (przedstawiciel NRA: adw. A. Zwara) 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Krakowie (przedstawiciel NRA: adw. J. Trela) 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej (przedstawiciel NRA: adw. A. Dzięcioł) 

 Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Szczecinie (przedstawiciel NRA: adw. Z. Marciniak) 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Katowicach (przedstawiciel NRA: adw. J. Trela oraz 

Prezes NRA) 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie (przedstawiciel NRA: adw. A. Zwara) 



 

Państwowy egzamin adwokacki 

 

Wrzesień 2011 

 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Rzeszowie (przedstawiciel NRA: adw. K. Komorowski) 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Siedlcach (przedstawiciel NRA: adw. E. Krasowska oraz 

Prezes NRA) 

 

Egzamin na aplikację adwokacką 

 

Ślubowanie w ORA w Krakowie (udział adw. Jacka Treli) 

 

Pogrzeb adw. Marii Sawickiej w Łodzi (obecny był Prezes NRA i inni przedstawiciele 

Prezydium) 

 

Ślubowanie w ORA w Poznaniu (udział adw. Andrzeja Zwary) 

 

Ślubowanie w ORA w Warszawie (udział adw. Andrzeja Zwary i  innych członków 

Prezydium NRA) 

 

Październik 2011 

 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Koszalinie (przedstawiciel NRA: adw. Z. Marciniak oraz 

Prezes NRA) 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Radomiu (przedstawiciel NRA: adw. K. Boszko) 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Kielcach połączone ze ślubowaniem (przedstawiciel 

NRA: adw. M. Strus-Wołos) 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Olsztynie (przedstawiciel NRA: adw. K. Boszko) 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Białymstoku (przedstawiciel NRA: adw. M. Pietkiewicz) 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Opolu połączone ze ślubowaniem (przedstawiciel NRA: 

adw. A. Zwara) 

 

Pogrzeb adw. Mariana Anczyka w Krakowie (obecny był Prezes NRA, Wiceprezes NRA 

adw. Jacek Trela oraz adw. Andrzej Siemiński) 

 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Wałbrzychu (przedstawiciel NRA: adw. K. Komorowski) 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Bydgoszczy połączone ze ślubowaniem (przedstawiciel 

NRA: adw. M. Pietkiewicz oraz Prezes NRA i inni członkowie Prezydium NRA) 

 

Ślubowanie w ORA w Katowicach (udział adw. Andrzeja  Zwary i adw. Jacka Treli) 

 

Listopad 2011 

 

Konferencja kierowników szkolenia aplikantów w Baranowie Sandomierskim 

 

*** 

 

 Prezydium NRA we współpracy z Komisją Praw Człowieka podjęło rozmowy  

z przedstawicielami Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wspólnej organizacji szkoleń dla 



adwokatów. Od początku przyszłego roku rozpocznie się pierwszy cykl szkoleń poświęconych 

postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, prowadzonych przez sędziów i ekspertów 

Trybunału Konstytucyjnego. Podjęto również działania mającego na celu organizację szkoleń 

dla adwokatów poświęconych postępowaniu przed Sądem Najwyższym.  

 Prezydium NRA zaakceptowało również założenia inicjatywy utworzenia przy NRA 

Sądu Polubownego Adwokatury oraz Centrum Mediacyjnego. Oba projekty zostaną 

przedstawione członkom NRA podczas listopadowego posiedzenia. 

 

Wydarzenia nadchodzące: 

 

25-26 listopada 2011  finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów  

   Adwokackich, który odbędzie się w Warszawie 

 

2 grudnia 2011  konferencja naukowa we Wrocławiu pt. „Adwokatura jako uczestnik 

   procesu legislacyjnego” 

 

2-4 grudnia 2011  jubileusz 60-lecia Izby Adwokackiej w Szczecinie oraz I Ogólnopolskie 

   Forum Aplikantów Adwokackich 

 

3 grudnia 2011  Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Toruniu  

 

10 grudnia 2011  konferencja Komisji Praw Człowieka nt. walki z dyskryminacją kobiet 

 

10 grudnia 2011  spotkanie sędziów i rzeczników dyscyplinarnych, które odbędzie się w 

   siedzibie ORA w Warszawie 

 

 

Informacje o działaniach Zespołu Medialnego NRA 
 

 W roku 2011 w biurze prasowym zaszły duże zmiany kadrowe. W maju pracę w NRA 

zakończył p. Paweł Rochowicz, szef biura prasowego. Jego obowiązki przejęła Joanna Sędek, 

dotychczasowy pracownik biura prasowego. Prezydium NRA podjęło decyzję o zatrudnieniu 

rzecznika prasowego, został nim adw. Paweł Wrześniewski. Z dniem 10 listopada wygasła 

współpraca adw. Wrześniewskiego z NRA. Obecnie prowadzona jest rekrutacja na 

stanowisko pracownika biura prasowego.  

 Również współpraca w firmą doradztwa medialnego uległa zmianie. W grudniu 2010 

roku wygasła umowa z firmą BIS Agency. Prezydium NRA postanowiło podjąć wspólne 

działania medialne z agencją public relations High Profile. Wszelkie prace związane  

z wizerunkiem i zagadnieniami medialnymi były wspólną pracą biura prasowego i firmy High 

Profile (zwanego dalej Zespołem Medialnym NRA).  

 

Statystyki:  

 

W tym okresie przygotowano: 

- 24 komunikaty prasowe, 

- 6 konferencji prasowych na temat: 

 przedstawienia nowego prezesa NRA (20.11.2010 r.) 

 przedstawienia projektu nowych przepisów zapobiegających nadużyciom w karaniu 

przedsiębiorców (14.01.2011 r.) 



 ubezpieczeń ochrony prawnej (wspólna konferencja z rzecznikiem praw 

ubezpieczonych i towarzystwami ubezpieczeniowymi - 16.05.2011 r.) 

 przedstawienia raportu nt. retencji danych (19.05.2011 r.) 

 konferencji IBA w Warszawie (wspólna konferencja z KRRP i IBA – 25.05.2011 r.) 

 podpisania porozumienia o współpracy dotyczącej ubezpieczeń ochrony prawnej 

pomiędzy NRA a TU Concordia. 

 

  

 

 

 

 

 Od stycznia do listopada monitoring wyśledził w prasie, radio, telewizji i Internecie 

6 631 publikacji z hasłem: adwokat, okręgowa rada adwokacka oraz Naczelna Rada 

Adwokacka. Poniżej przedstawiamy tabelę z rozbiciem na miesiące.  

 

miesiąc adwokat Naczelna Rada Adwokacka / 

Okręgowa Rada Adwokacka 

Styczeń 361 134 

Luty 697 182 

Marzec 547 177 

Kwiecień 388 288 

Maj 492 275 

Czerwiec 544 226 

Lipiec 385 133 

Sierpień 504 96 

Wrzesień 432 176 

Październik 465 129 

Razem: 4815 1816 

 

Źródło: Instytut Monitorowania Mediów 

 

 

Szczegółowe kalendarium pracy zespołu medialnego 

 

Grudzień 2010 

 

Wkładka do „Tygodnika Powszechnego”: pilotowanie projektu, pomoc w opracowaniu  

i redakcji. 

 

Styczeń 2011 

 

Projekt zmian legislacyjnych w kodeksie spółek handlowych: rozreklamowanie projektu, 

komunikacja w tej sprawie z mediami. Przygotowanie i przeprowadzenie konferencji 

prasowej, w której udział wzięli adw. Andrzej Zwara, adw. Piotr Kardas, adw. Jacek Giezek. 

 

Luty 2011 

 



„Złote Wagi” dla red. Ewy Usowicz i red. Krzysztofa Sobczaka: zorganizowanie 

uroczystości, przygotowanie informacji prasowych.  

 

 

Kwiecień 2011  

 Obchody rocznicowe katastrofy smoleńskiej: pomoc w przygotowaniach i organizacji 

obchodów rocznicy,  nagłośnienie medialne wydarzenia. 

 

 Konferencja Komisji Praw Człowieka i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 

„Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych”: pomoc w organizacji  

i rozpropagowaniu informacji o konferencji.  

  

Maj 2011  

 Konferencja „Ubezpieczenia ochrony prawnej – prawnik dla przezornego Polaka”: 

przygotowanie strategii promocji konferencji, pomoc przy organizacji konferencji, 

promowanie tematu, produkcja dwóch filmów promujących tę ideę: „Warto się 

ubezpieczać”. Współorganizacja konferencji prasowej, NRA reprezentowali  

adw. Andrzej Zwara i adw. Monika Strus-Wołos. 

 

 Konferencja „Retencja danych - troska o bezpieczeństwo czy inwigilacja obywateli”: 

przygotowanie strategii promocji konferencji i tematu retencji danych, pomoc  

w przygotowywaniu konferencji, zaaranżowanie artykułów i wywiadów, rozsyłanie 

zaproszeń na konferencję – poza tradycyjnymi zaproszeniami listownymi i  

e-mailowymi – za pomocą sms-ów o intrygującej treści, mającej bardziej 

zainteresować dziennikarzy, rozsyłanie materiałów prasowych i filmów z konferencji 

naukowej do kluczowych mediów w kraju. Przy okazji tego wydarzenia dzień 

wcześniej zorganizowana została konferencja prasowa, w której udział wzięli  

adw. Andrzej Zwara, adw. Mikołaj Pietrzak, adw. Katarzyna Szoda-Wolska.  Powstał 

również film „Oko na obywatela”, którego produkcją zajął się zespół medialny NRA. 

 

 Ustawa o państwowych egzaminach prawniczych: koordynowanie akcji wysyłania 

maili przez aplikantów, publikacja artykułów i wywiadów, a także opinii i uchwał na 

portalu adwokatura.pl    

 

Czerwiec 2011 

  

V Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich: rozpropagowanie akcji, rozsyłanie do 

dziennikarzy informacji na temat przygotowań i przebiegu akcji. 

 

Lipiec i Sierpień 2011 

 Strategia komunikacji na przyszły rok: przygotowanie strategii komunikacji na rok 

2012, zdobycie potrzebnych informacji  do stworzenia strategii, przygotowanie 

kosztorysu.  

 Przygotowanie planu szkolenia medialnego dla adwokatów. 

 

Wrzesień 2011 

  

http://adwokatura.pl/


Debata przedwyborcza: organizacja debaty przedwyborczej o zawodach prawniczych  

z udziałem polityków i przedstawicieli NRA, KRRP i stowarzyszenia doradców prawnych, 

podjęcie współpracy przy tym wydarzeniu z „Rzeczpospolitą”, przygotowanie planu 

konferencji i podjętych tematów. NRA reprezentowała adw. Monika Strus-Wołos.  

 

Październik 2011 

 Podpisanie porozumienia z TU Concordia, przy współpracy z biurem prasowym 

Concordii organizacja konferencji prasowej, podczas której nastąpiło podpisanie 

porozumienia. Zawiadomienie mediów i publikacja informacji prasowej.  

 

 Rozpoczęcie projektu Nestorzy Adwokatury Polskiej (rejestracja audio i video rozmów 

z zasłużonymi adwokatami. Pierwszy film został poświęcony adw. Andrzejowi 

Bąkowskiemu, nagranie odbyło się 26 października) research i produkcja.  

 

 Ponadto: całoroczna promocja nowelizacji kodeksu etyki adwokackiej, monitorowanie 

mediów, bieżący kontakt z mediami, redagowanie portalu adwokatura.pl i nra.pl, 

cotygodniowa redakcja i wysyłka newslettera Wiadomości Adwokatury, praca we 

wprowadzaniu zmian w portalu adwokatura.pl. 

 


