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Informacja dla zdającego 

 

I. Po zapoznaniu się z treścią zadania – opracowanym na potrzeby egzaminu stanem 

faktycznym – proszę przygotować opinię prawną, w której należy: 

1) ocenić zachowanie adwokat Anny Kowalewskiej z punktu widzenia zasad wykonywania 

zawodu i zasad etyki adwokackiej, z uwzględnieniem interesu publicznego, 

2) w przypadku uznania, że adwokat Anna Kowalewska naruszyła ww. zasady – wskazać 

przepisy, które zostały naruszone oraz opisać, na czym polegało ich naruszenie. 

 

II. Przygotowaną opinię należy podpisać imieniem i nazwiskiem: Jan Kowalski. 

 

 

STAN FAKTYCZNY ZADANIA 

 

Dnia 3 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu postanowił zastosować wobec 

podejrzanego Arnolda Józefowskiego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 

aresztowania. Postępowanie przygotowawcze było nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową 

w Nowym Tomyślu. Podejrzany przebywał w Areszcie Śledczym w Szamotułach. Wobec 

tymczasowego aresztowania Arnolda Józefowskiego jego konkubina – Marlena Nowak, 

postanowiła ustanowić obrońcę dla podejrzanego. 

 

Kilka tygodni wcześniej Marlena Nowak otrzymała e-maila z adresu: 

kowalewska.anna@kancelaria.pl o temacie: „Propozycja usług prawnych”. W treści e-maila 

zaproponowano świadczenie usług prawnych przez kancelarię adwokat Anny Kowalewskiej 

oraz m.in. wskazano, że adwokat Anna Kowalewska jest najlepszym i najskuteczniejszym 

adwokatem w sprawach karnych i zapewnia wygraną w 95 % zleconych jej spraw. Marlena 

Nowak była zaskoczona e-mailem, albowiem nigdy nie zwracała się z zapytaniem o taką ofertę, 

jednak na skutek zaistniałych zdarzeń postanowiła z niej skorzystać.  

 

Marlena Nowak spotkała się z adwokat Anną Kowalewską. Na spotkaniu Marlena Nowak 

ustanowiła adwokat Annę Kowalewską obrońcą podejrzanego Arnolda Józefowskiego oraz 

przekazała adwokat Annie Kowalewskiej dokumenty należące do podejrzanego, które miały 

istotne znaczenie dla sprawy. Ustalono honorarium adwokat Anny Kowalewskiej oraz termin 

jego zapłaty na dzień 10 stycznia 2022 r. Jednocześnie, adwokat Anna Kowalewska przyjęła 

zaliczkę na poczet tego honorarium oraz kosztów związanych z prowadzeniem sprawy. 

 

Adwokat Anna Kowalewska zgłosiła się do sprawy w charakterze obrońcy podejrzanego oraz 

wniosła o wyrażenie zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym Arnoldem Józefowskim. 

Zezwolenie na widzenie odebrała osobiście oraz stawiła się w Areszcie Śledczym w 

Szamotułach. 

 

Podczas widzenia z Arnoldem Józefowskim adwokat Anna Kowalewska przekazała 

tymczasowo aresztowanemu numer telefonu przeznaczony do kontaktu podejrzanego z 

obrońcą. Nadto, w trakcie widzenia adwokat Anna Kowalewska poinformowała tymczasowo 

aresztowanego o zasadności skierowania zażalenia na postanowienie o zastosowaniu wobec 

niego tymczasowego aresztowania. Arnold Józefowski skierował do adwokat Anny 

Kowalewskiej prośbę o wniesienie zażalenia na powyższe postanowienie, które adwokat Anna 

Kowalewska zobowiązała się złożyć. Arnold Józefowski oznajmił, że złoży dodatkowo własne 
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zażalenie. Arnold Józefowski potwierdził upoważnienie do obrony oraz ustalone honorarium, 

wskazując, że zostanie ono zapłacone przez jego konkubinę – Marlenę Nowak. 

 

Dnia 10 stycznia 2022 r. Marlena Nowak poinformowała adwokat Annę Kowalewską o 

trudnościach finansowych i braku możliwości zapłaty pozostałej części wynagrodzenia w 

ustalonym terminie. W odpowiedzi adwokat Anna Kowalewska powiedziała, że nie wniesie 

zażalenia na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania i wstrzyma się z 

czynnościami w sprawie do czasu zapłaty honorarium. Adwokat Anna Kowalewska zapewniła 

Marlenę Nowak, że podejrzany sam złoży stosowne zażalenie. Z tych powodów adwokat Anna 

Kowalewska zaniechała wniesienia zażalenia. 

 

Podejrzany Arnold Józefowski, po uzyskaniu zgody na korzystanie z aparatu telefonicznego, 

wielokrotnie usiłował skontaktować się telefonicznie z adwokat Anną Kowalewską na 

wskazany przez nią numer telefonu. Próby kontaktu z obrońcą okazały się bezskuteczne wobec 

odrzucania połączeń telefonicznych przez adwokat Annę Kowalewską. 

 

Podejrzany Arnold Józefowski złożył zażalenie na postanowienie o tymczasowym 

aresztowaniu. Posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenia wyznaczono na dzień 28 

stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu prawidłowo zawiadomił adwokat Annę 

Kowalewską o terminie posiedzenia.  

 

Oświadczeniem z dnia 24 stycznia 2022 r. adwokat Anna Kowalewska wypowiedziała 

podejrzanemu Arnoldowi Józefowskiemu stosunek obrończy. Oświadczenie o wypowiedzeniu 

stosunku obrończego zostało doręczone Arnoldowi Józefowskiemu dnia 26 stycznia 2022 r.  

Dnia 28 stycznia 2022 r. przed Sądem Okręgowym w Poznaniu odbyło się posiedzenie w 

przedmiocie rozpoznania zażalenia podejrzanego. Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowił 

uchylić zastosowany wobec Arnolda Józefowskiego środek zapobiegawczy w postaci 

tymczasowego aresztowania. Na posiedzeniu nie stawiła się adwokat Anna Kowalewska. Sąd 

nie został zawiadomiony o wypowiedzeniu stosunku obrończego przez adwokat Annę 

Kowalewską. O wypowiedzeniu stosunku obrończego adwokat Anna Kowalewska nie 

zawiadomiła również Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu. 

 

Po opuszczeniu Aresztu Śledczego w Szamotułach Arnold Józefowski wezwał adwokat Annę 

Kowalewską do rozliczenia uiszczonej przez Marlenę Nowak zaliczki, ze wskazaniem na co 

została wydatkowana. Poprosił o wskazanie, jakie czynności zostały wykonane w ramach 

zapłaconego honorarium. Zażądał także wydania mu dokumentów przekazanych przez Marlenę 

Nowak oraz innych związanych z jego sprawą w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.  

Adwokat Anna Kowalewska skierowała do Arnolda Józefowskiego odpowiedź na wezwanie, 

w której wskazała, że otrzymane dokumenty wyda po uprzednim uiszczeniu przez Arnolda 

Józefowskiego pozostałej części ustalonego honorarium za prowadzenie sprawy oraz odmówiła 

rozliczenia sprawy, wobec nieuiszczenia honorarium w całości. Uzupełniająco, adwokat Anna 

Kowalewska podała, że nie odbierała połączeń telefonicznych z aresztu śledczego wobec braku 

zapłaty honorarium.  

 

Arnold Józefowski zaniepokojony treścią otrzymanego pisma adwokat Anny Kowalewskiej 

udał się do siedziby jej kancelarii adwokackiej. Arnold Józefowski miał znaczące problemy z 

odnalezieniem siedziby kancelarii, albowiem brak było jakiegokolwiek oznaczenia kancelarii 

adwokackiej adwokat Anny Kowalewskiej. Ostatecznie Arnold Józefowski nie zastał adwokat 

Anny Kowalewskiej pod adresem wskazanym jako siedziba jej kancelarii.  
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Arnold Józefowski zawiadomił Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu o zaistniałych 

okolicznościach, wnosząc skargę na adwokat Annę Kowalewską. 

 

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu wezwał adwokat Annę Kowalewską do 

ustosunkowania do złożonej przez Arnolda Józefowskiego skargi w terminie 7 dni od 

otrzymania wezwania.  

 

Wobec braku odpowiedzi na wezwanie, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu 

skierował do adwokat Anny Kowalewskiej ponowne wezwanie do ustosunkowania do złożonej 

przez Arnolda Józefowskiego skargi w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, wzywając 

nadto do poinformowania o przyczynach zwłoki w udzieleniu odpowiedzi na poprzednio 

wystosowane wezwanie.  

Adwokat Anna Kowalewska odebrała skierowane do niej wezwania, jednak nie udzieliła na nie 

odpowiedzi. 


