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Słowo Wstępne

SŁOWO WSTĘPNE
Szanowne Koleżanki i Koledzy
Trzeci numer Naszej Adwokatury otwiera sprawozdanie adwokat Alicji Dydo z Kongresu
Prawników Polskich. To wydarzenie bez precedensu w powojennej historii Polski, które
oddaje atmosferę w jakie przyszło nam aktualnie wykonywać zawód adwokata.
Aplikant adwokacki Aleksandra Nizielska dzieli się z nami swoimi spostrzeżeniami z
konferencji naukowej poświęconej nowym technologiom w praktyce prawniczej. Ta
tematyka powoli wkrada się w każdą sferę również naszego życia zawodowego. Cieszy, że
młode pokolenie aktywnie uczestniczy w tego typu wydarzeniach.
Dziekan Andrzej Pawlikowski krótko acz treściwie opowiada o udziale naszych Koleżanek
aplikantek w środowiskowym konkursie krasomówczym w Katowicach. Trzeba przyznać, że
o ile nie odniosły sukcesu, to jednak wraz z Dziekanem prezentowały się znakomicie, co
widać na dołączonych zdjęciach :)
Ja dzielę się z Państwem wspomnieniami ze spotkania z młodzieżą szkolną w ramach III
edycji Tygodnia Konstytucyjnego. Serdecznie zachęcam do udziału w przyszłym roku. Jako
przedstawiciel naszej Izby wziąłem również udział w adwokackim zlocie motocyklowym w
Białowieży.
Przedstawiamy również relację ze szkolenia izbowego oraz naszego tegorocznego
Zgromadzenia Izby w Świeradowie Zdroju.
Sporą część tego wydania poświęciliśmy sukcesom sportowym członków Izby. Wspaniała
wiadomość przyszła ze Szczecina, gdzie nasza znakomita Koleżanka Mirella Nowak zajęła
trzecie miejsce w Mistrzostwach Squasha !
A na zakończenie polecam znakomity felieton Dziekana Andrzeja Pawlikowskiego.
Zapraszamy do lektury !
Serdecznie zapraszam również do przesyłania swoich tekstów i innych informacji z życia
naszej Izby na adres bartosz.luc@adwokatura.pl

• Bartosz Łuć

Redaktor Naczelny
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ALERT - STAN GOTOWOŚCI DO WSPÓLNEGO DZIAŁANIA
Sprawozdanie z Kongresu Prawników Polskich w Katowicach w dniu 20
maja 2017 r.
„Alert - stan gotowości do
wspólnego działania”. Takim hasłem
rozpoczął swoje wystąpienie na Kongresie
Prawników Polskich zorganizowanym przez
Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę
Radców Prawnych oraz Stowarzyszenie
Sędziów Polskich Iustitia, Prezes Naczelnej
Rady Adwokackiej adwokat Jacek Trela,
czerpiąc inspirację ze swego nazwiska
c z y t a n e g o w s p a k . Te n p r z e k a z
niewątpliwie
przyświecał
bezprecedensowemu wydarzeniu, jakim był Kongres, który zgromadził rzeszę prawników
gotowych dyskutować na najistotniejsze dla wymiaru sprawiedliwości tematy i bronić
najważniejszych wartości pozwalających na urzeczywistnienie zasady demokratycznego
państwa prawa wyrażonej w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
W trakcie Kongresu, podczas jego pierwszej części, głos zabrali znakomici goście,
m. in.: Koen Lenaerts – Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który bardzo
mocno akcentował potrzebę niezależnego sądownictwa i zapewnienia gwarancji
niezawisłości sędziów, a jako cechę dziedzictwa kulturowego i cywilizacyjnego Europy
wskazał dążenie do sprawiedliwości (quest for justice); prof. Małgorzata Gersdorf –
Pierwszy Prezes SN, dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, Nuria Diaz Abad –
Prezydent Europejskich Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ); Draginja Nadażdin – dyrektor
Amnesty International w Polsce, Waldemar Żurek – rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa.
Wszyscy podkreślali, jak ważna jest dla ochrony praw obywatelskich niezależność władzy
sądowniczej i prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.
Swoje wystąpienia mieli też przedstawiciele władzy wykonawczej. Minister Andrzej
Dera odczytał list od Prezydenta, który wywołał duże kontrowersje ze względu na
napomnienia, by sędziowie nie brali udziału w debacie publicznej oraz sformułowane
zarzuty pod adresem również innych przedstawicieli zawodów prawniczych. Najostrzejszą
reakcję – wyjście z Sali zdecydowanej większości uczestników Kongresu, wywołało jednak
wystąpienie wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, który oskarżył środowisko o
„kastowość” i o to, że nie radzi sobie z eliminacją patologii, w tym nie poradziło sobie z
rozliczeniem win z czasów PRL-u. Na tle wcześniejszych przemówień te dwa wypadły
niezwykle konfrontacyjnie.
Zgodnie z programem Kongresu, jego zasadniczą część stanowiły trzy panele
dyskusyjne: niezależny sąd jako gwarant praw i wolności obywatela (tu dyskutantami byli
między innymi owacyjnie przyjęty prof. Adam Strzembosz i Jerzy Stuhr); profesjonalny
pełnomocnik gwarantem realizacji praw jednostki; dostęp do wymiaru sprawiedliwości
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jako podstawowe prawo człowieka. Wszyscy prelegenci zaprezentowali inspirujące
podejście do analizowanych kwestii, zwrócili uwagę na ważne problemy, proponowali
rozwiązania. Nie sposób tu przytoczyć, choćby skrótowo zasadniczych punktów wszystkich
wystąpień. Warto natomiast do tych wystąpień sięgnąć – link do wystąpień prelegentów:
http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/szczegolowa-relacja-z-kongresu-prawnikow
polskich/)
Kongres zamknęła dyskusja, w której głos zabrali m.in. prof. Marek Safjan, prof.
Andrzej Rzepliński, adw. Mikołaj Pietrzak (dziekan ORA w Warszawie), adw. Ryszard Kalisz.
Na koniec przyjęto uchwałę podsumowującą stanowisko uczestników Kongresu.
Nasza Izba była reprezentowana przez Dziekana ORA – adw. Jerzego Lachowicza,
adw. Wojciecha Biegańskiego, adw. Wiesław Bielawskiego oraz adw. Alicję Dydo.
Uchwała Kongresu Prawników Polskich
• Priorytetem wymiaru sprawiedliwości XXI wieku powinna być pełna realizacja prawa do
sądu w demokratycznym państwie prawa przy zapewnieniu efektywności i szybkości
postępowania.
• Sądownictwo XXI wieku powinno być przyjazne obywatelowi – proste i dostępne.
• Misją niezawisłego sędziego XXI wieku powinno być wymierzenie sprawiedliwości
poprzez rozstrzyganie i rozwiązywanie sporów, przy niezbędnej dbałości o zachowanie
konstytucyjnych i wspólnotowych praw obywateli.
• Postulat dobrej reformy wymiaru sprawiedliwości XXI wieku wymaga podjęcia
szerokiej dyskusji w trzech podstawowych obszarach:
– po pierwsze organizacji sądów w taki sposób, aby zapewnić w nich efektywność
udzielanej ochrony prawnej,
– po drugie uproszczenia procedur i wprowadzenia instytucji sprzyjających szybkiemu
zakończeniu sporów,
– po trzecie zagwarantowaniu niezależnego i transparentnego sądownictwa jako
warunku koniecznego w niezawisłym orzekaniu przez konkretnego sędziego.
• Konieczne jest zaangażowanie w proces legislacyjny kapitału społecznego, jakim jest
potencjał intelektualny stutysięcznej rzeszy prawników polskich oraz skupiających ich
samorządów zawodowych i stowarzyszeń.
• Należy powołać Społeczną Komisję Kodyfikacyjną, reprezentującą różne zawody
prawnicze. Pierwszym jej zadaniem powinno być opracowanie i przekazanie
podmiotom posiadającym inicjatywę ustawodawczą konkretnych projektów ustaw lub
nowelizacji w sprawach będących tematem Kongresu.
• Apelujemy o zaprzestanie i w przyszłości unikanie antagonizujących postaw w relacjach
prawa i polityki w prowadzonych debatach. Chcemy działać razem, a nie przeciw
sobie, w imię nadrzędnego dobra, jakim jest stabilne demokratyczne państwo prawne
służące ludziom.

• adwokat Alicja Dydo
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LEGAL INNOVATION CZYLI NOWE TECHNOLOGIE W
PRAKTYCE PRAWNICZEJ
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej we Wrocławiu
w dniach 21-22 kwietnia 2017 roku.
Nie dawniej jak miesiąc temu miałam przyjemność uczestniczyć w interesującym,
primo z uwagi na podjętą problematykę, secundo przez wzgląd na ponadnarodowy
zasięg, wydarzeniu naukowym, którym była Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Legal Innovation, czyli nowe technologie w praktyce prawniczej”. Stanowi ona efekt co
najmniej kilkumiesięcznej współpracy Centrum Badań Problemów Prawnych i
Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) działającego przy WPAiE Uwr, Sądu
Apelacyjnego we Wrocławiu, Federacji Adwokatur Europejskich, Okręgowej Izby Radców
Prawnych, Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, a także Studenckiego Koła
Naukowego – Blok Prawa Komputerowego. Zorganizowana w auli Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Konferencja zgromadziła licznie
zarówno przedstawicieli zawodów prawniczych, jak też – co wynika z samej nazwy
Konferencji prawników teoretyków, w tym także z innych państw, nie tylko zresztą Starego
Kontynentu.
Konferencję otworzyli kolejno Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych Leszek
Korczak, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytety Wrocławskiego
prof. dr hab. Karol Kiczka oraz moderator całego wydarzenia prof. dr hab. Jacek
Gołaczyński, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Zgodnie podkreślili oni aktualność
poruszanych w ramach tego przedsięwzięcia zagadnień, jednocześnie wskazując na
nieuchronną informatyzację sądownictwa i administracji publicznej. Przy tejże sposobności
dokonano uroczystego otwarcia wystawy upamiętniającej jubileusz 35-lecia istnienia
Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
Pierwszego dnia Konferencji zostały poruszone takie kwestie, jak wykorzystanie
nowych technologii w branży prawniczej oraz konsekwencje digitalizacji warsztatu pracy
prawnika. Zaproszeni przedstawiciele największych firm zajmujących się wdrażaniem
innowacyjnych rozwiązań technologicznych (COMARCH S.A., Newton Technologies a.s.
Wolters Kluwer S.A.) opowiedzieli o zaletach płynących z oprogramowań i systemów
informatycznych przeznaczonych dla kancelarii prawniczych. Ponadto zaprezentowali
pojawiające się na polskim rynku nowości, takie jak choćby konwersja mowy na tekst,
możliwa dzięki opracowanemu systemowi rozpoznawania mowy ludzkiej. Najprościej rzecz
ujmując wspomniana konwersja mowy na tekst
polega na dyktowaniu (np. pisma
procesowego), które komputer automatycznie przetwarza w tekst.
Powyższe aspekty informatyczne stanowiły jedynie przedsmak tego, czym tak
naprawdę miała stać się Konferencja – platformą szerokiej w skali wymiany myśli na temat
wpływu osiągnięć technologicznych na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Tytułem
przykładu wskazać można współprowadzony przez prof. dr hab. Kingę Flagę-Gieruszyńską
oraz dr Aleksandrę Klich z Uniwersytetu Szczecińskiego, które opowiadały o statusie edowodów w postępowaniu cywilnym oraz ich roli w praktyce prawnika. Organizatorzy
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Konferencji nie pominęli kwestii związanych z zagrożeniami związanymi ze stosowaniem
środków komunikacji elektronicznej, stąd prelekcje dra Wojciecha Wiewiórskiego,
zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, na temat rzeczowej
ochrony przy międzynarodowej wymianie informacji dotyczących postępowań karnych,
oraz radcy prawnego dra hab. Michała Bednarczyka na temat dostępu do baz danych i
oprogramowania oraz ich ponownego wykorzystywania w prawie polskim. Tymczasem
spośród wielu zagranicznych prelegentów największe wrażenie na publiczności zrobiło
wystąpienie barristera Davida Dabbsa z Wielkiej Brytanii, który przedstawił – z pewną dozą
autoironii - pojawiające się propozycje przeniesienia sądownictwa brytyjskiego do świata
wirtualnego (tzw. online virtual court in England and Wales). Z dużym zainteresowaniem
przysłuchiwano się także prof. dr hab. Vytautasowi Nekrosiusowi, prezentującemu
postępowanie arbitrażowe w prawie litewskim. Ostatni zaplanowany panel poświęcony był
porównaniu funkcjonowania
elektronicznych biur podawczych w takich
krajach jak Niemcy, Włochy, Hiszpania,
Francja.
Motywem przewodnim drugiego i zarazem
ostatniego dnia Konferencji były nowe
technologie w postępowaniu sądowym i
administracyjnym. Tym razem przybyłych
gości powitał dziekan Okręgowej Rady
Adwokackiej we Wrocławiu – adw. Andrzej
Grabiński. W tym dniu przeważały
wystąpienia prelegentów zagranicznych,
m.in. z Niemiec (Erich Künzler – Wyższy Sąd
Administracyjny Saksonii w Budziszynie,
Claudia Kucklick – Sąd Administracyjny w Dreźnie), Bułgarii (prof. Dr George Dimitrov),
Czech (doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.), a także z Australii (Peter Ryan, Steve Yeomans).
Jednak najciekawszy z punktu widzenia praktyki był wykład prof. dra hab. Dariusza Szostka
z Uniwersytetu Opolskiego o poświadczaniu za zgodność z oryginałem dokumentów
elektronicznych w postępowaniu sądowym i sądowo-administracyjnym.
Należy podzielić stanowisko występujących w trakcie Konferencji prelegentów, iż
współautorzy wydarzenia naprawdę zadbali o to, aby organizacja Konferencji była na
najwyższym poziomie – nie tylko merytorycznym. Na uwagę zasługuje chociażby
możliwość skorzystania z tłumaczenia symultanicznego wystąpień poszczególnych
prelegentów, i to zarówno dla osób, które nie władały językiem angielskim w stopniu
komunikatywnym, jak też dla zagranicznych gości, w większości nieznających języka
polskiego. Mając na uwadze powyższe organizatorom należy złożyć wyrazy uznania i
zachęty do kolejnych tego rodzaju przedsięwzięć, zaś Okręgowej Izbie Radców Prawnych
we Wrocławiu z okazji obchodzonego jubileuszu kolejnych lat owocnej działalności.

• Aplikant adwokacki mgr Aleksandra Nizielska
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ŚRODOWISKOWY KONKURS KRASOMÓWCZY
Sprawozdanie wicedziekana Andrzeja Pawlikowskiego z
środowiskowego konkursu krasomówczego w Katowicach
W dniu 3 czerwca 2017 roku w Sali Marmurowej monumentalnego gmachu Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach, odbył się Środowiskowy Konkurs Krasomówczy. W
konkursie udział wzięło 10 aplikantów, po dwoje z następujących Izb Adwokackich :
Katowickiej, Wrocławskiej,
Opolskiej, Bielsko-Bialskiej i
Wa ł b r z y s k i e j . N a s z ą I z b ę
reprezentowały dwie panie:
aplikantka III roku Agnieszka
Sroka, zwyciężczyni naszego
izbowego konkursu i Aleksandra
Nizielska aplikantka I roku.
Pierwsze dwa miejsca
premiowane udziałem w
Finałowym Konkursie
Krasomówczym , który odbędzie
się w tym roku w Bydgoszczy
zdobyli wg. kolejności: I - Maciej Wyciślak z Izby Katowickiej , II- Paweł Zagiczek z Izby
Wrocławskiej , III miejsce nagradzane nagrodą pieniężną ale bez awansu na finałowy
konkurs zdobył też przedstawiciel Izby Katowickiej Marcin Chowaniec.
Nasze aplikantki walczyły dzielnie, niestety nie uzyskały miejsca na podium.
Istotnym dla uzyskania sukcesu w konkursie było też szczęście w losowaniu kazusów ,
k t ó re s t a n o w i ł y m a t e r i a ł d o
zaprezentowania swoich mów
przez konkursowiczów. Część tych
kazusów dawała szansę
pełniejszego zaprezentowania
swojej wiedzy prawniczej i
talentów
oratorskich a część
szanse takie znacznie ograniczała.
Nasze Panie nie miały szczęścia w
losowaniu albowiem obydwa
kazusy były wyjątkowo
nieatrakcyjne. Koleżanka
Agnieszka miała kazus karny w
k t ó r y m p o w i e r z o n o j e j ro l ę
obrońcy zabójcy brata na tle
rabunkowym. Pole manewru obrońcy było w tym przypadku tak ograniczone, że popis
oratorski był realnie oceniając prawie niemożliwy. Nie mniej Pani Agnieszka walczyła
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dzielnie z tą niewdzięczną
materią i wprawdzie nie uzyskała
miejsca premiowanego
nagrodami, to zdaniem nie tylko
moim ale i pozostałych
członków jury, z tej trudnej roli
wyszła obronną ręką. Z kolei
koleżanka
Aleksandra
wylosowała kazus cywilny, ale
również niewdzięczny, albowiem
rzecz dotyczyła zwrotu przez jej
mandantkę zasądzonego
wcześniej i wyegzekwowanego na jej rzecz odszkodowania. Powód na drodze skargi
kasacyjnej uzyskał korzystny dla siebie wyrok ,mocą którego uchylono wyroki I i II instancji
i oddalono powództwo reprezentowanej w konkursie przez Aleksandrę strony. Pani
Aleksandra dwoiła się i troiła by coś
„wycisnąć” korzystnego dla zastępowanej
przez siebie strony, ale jak wspomniałem pole
manewru było niewielkie. Jury także i co do
tego wystąpienia uznało, że było dobre.
Ja miałem niewątpliwą przyjemność i
zaszczyt zasiadać w jury konkursu .W składzie
jury zasiedli poza mną: dziekan Izby
K a t o w i c k i e j a d w. R o m a n K u s z j a k o
przewodniczący oraz członkowie: adw.
Krzysztof Stec - wicedziekan Izby BielskoBialskiej, adw. Lidia Jakubiak- Romanowicz członek ORA w Opolu oraz adw. Anna Ślęzak
- zastępca kierownika szkolenia aplikantów
ORA w Wrocławiu.
Oprawa i atmosfera
konkursu były
wspaniałe. ORA w Katowicach uczyniła
wszystko by zarówno uczestnicy konkursu,
jury i goście mieli jak najlepsze warunki
pobytu i uczestnictwa. Wielkie gratulacje i
podziękowania dla Izby Katowickiej ze
szczególnym uznaniem dla dziekana Romana
Kusza!

• adwokat Andrzej Pawlikowski
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TYDZIEŃ KONSTYTUCYJNY
Sprawozdanie z udziału w Tygodniu Konstytucyjnym organizowanym
przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
W dniach 30 i 31 maja 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa
Sportowego w Szklarskiej Porębie odbyły się spotkania z młodzieżą w ramach
organizowanej przez Stowarzyszenie im. Profesora Zbigniewa Hołdy III edycji „Tygodnia
Konstytucyjnego”. Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności
Trybunału Konstytucyjnego. Organizatorom zależy nam na tym, aby w przystępny
i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ
na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promowane jest

świadome obywatelstwo a młodzież zachęcana jest do większego zainteresowania się
sprawami publicznymi. Organizatorzy zadbali o to, by każdy z prelegentów otrzymał
materiały pozwalające przeprowadzić spotkania na najwyższym poziomie. Znalazły się
wśród nich zarówno interesujące kazusy dotyczące zwykłych spraw życia codziennego jak i
poradniki w jaki sposób przeprowadzić zajęcia, by były wciągające i interesujące.
Lekcje poprowadziłem jako członek Okręgowej Rady Adwokackiej naszej Izby oraz
członek Komisji ds Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy Naczelnej Radzie
Adwokackiej. W zajęciach uczestniczyli uczniowie I i II klas licealnych oraz II i III klas
gimnazjalnych. Przeprowadziłem łącznie pięć jednostek lekcyjnych dla blisko 100 uczniów.
Spotkania miały charakter warsztatowy. Najpierw opowiadałem młodzieży o adwokaturze i
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jej roli w życiu społecznym a następnie, aby nie zanudzić młodzieży, prowadziliśmy
dyskusję. W ramach zajęć uczniowie przygotowywali między innymi w podgrupach
projekty własnych „małych konstytucji” a następnie omawiali rozwiązania przyjęte przez

swoje koleżanki i kolegów. Ponadto szczegółowo omawiałem zagadnienia praw i wolności
obywatelskich, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia prawa do nietykalności oraz
zasad zatrzymywania, pozbawiania wolności oraz przeszukania przez funkcjonariuszy
policji. Z rozmów z młodzieżą wynika, że brakuje im tego typu zajęć w programie
szkolnym. Z dyrekcją szkoły ustaliłem, że z całą pewnością powtórzymy te spotkania przy
okazji kolejnych edycji tego projektu.
adwokat Bartosz Łuć
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ZGROMADZENIE IZBY I SZKOLENIE ZAWODOWE
Sprawozdanie ze Zgromadzenia Izby Adwokackiej i szkolenia
zawodowego w Świeradowie Zdroju
W dniach 25-28 maja 2017 r. w Hotelu
Cottonina Villa & Mineral SPA Resort w Świeradowie
Zdroju odbyło się szkolenie zawodowe naszej Izby.
W szkoleniu wzięło udział 153 adwokatów i apl.
adwokackich mieszkających w obiektach hotelowych
(w tym 11 adwokatów spoza Izby Wałbrzyskiej) oraz
68 adwokatów w samych wykładach. Wykłady
poprowadzili sędzia sądu apelacyjnego Jan Gibiec
(Zmiany w KPC w postępowaniu rozpoznawczym,
które weszły w życie po 1 stycznia 2016 roku. Zwrot
kosztów procesu, ze szczególnym uwzględnieniem
kosztów zastępstwa procesowego, w świetle
z m i e n i a jąc y c h s ię p r z e p i s ó w ) ,
a d w o k a t Ta d e u s z W o l f o w i c z
(Metodyka pracy adwokata w
sprawach kar nych dotyczących
wypadków drogowych) oraz sędzia
sądu apelacyjnego Waldemar Wójcik
(Postępowanie wieczystoksięgowe i
prawo o księgach wieczystych –
aspekty praktyczne pod kątem pracy
pełnomocnika. Wpisy w księgach
wieczystych, problematyka
powództwa o uzgodnienie treści
k s ięg i z r z e c z y w i s t y m s t a n e m
prawnym, interpretacja wpisów do KW,
obrót hipoteczny).
W piątek 26 maja 2017 r. odbyło się
Zgromadzenia Sprawozdawcze Izby.
Specjalnym gościem Zgromadzenia był
opiekun Izby z ramienia NRA, adwokat
Tomasz Jachowicz. Przewodniczącym
Zgromadzenia został Janusz Łysiak a w
skład Prezydium weszły Koleżanki
Małgorzata Magiera, Barbara Krechowiecka
i Alicja Dydo. Miłym akcentem na początku
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spotkania była prezentacja dokumentu filmu z ostatniego Krajowego Zjazdu
Adwokatury, w trakcie którego dwukrotnie
wypowiada się Dziekan Jerzy Lachowicz.
Wśród części sprawozdawczej największe
poruszenie wywołały informacje Marka
Olejnika - Rzecznika Dyscyplinarnego Izby,
który przestrzegał przed zagrożeniami,
jakie wiążą się z zaostrzeniem polityki
dyscyplinarnej ze strony Ministerstwa
Sprawiedliwości. Na zakończenie
wyjątkowo szybkiego i sprawnego
spotkania, Izba przyjęła szereg uchwał związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz

odniosła się do wydarzeń w trakcie Kongresu Prawników Polskich, który odbył się 20 maja
2017 r. w Katowicach.
Uchwała nr 4 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Wałbrzychu z dnia 26 maja 2017 r.
Adwokaci i aplikanci adwokaccy Izby Adwokackiej w Wałbrzychu, uczestniczący na
Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Wałbrzychu w dniu 26 maja 2017 roku popierają
podjętą w dniu 20 maja 2017 roku uchwałę Kongresu Prawników Polskich w Katowicach i
apelują do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie wszelkich działań dla
urzeczywistnienia postulatów tej uchwały.
adwokat Bartosz Łuć
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WIOSNA RIDERS 2017
Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiego Zlotu Motocyklowego Adwokatury i
VII Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowo-Pieszego Adwokatów w
Białowieży
Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku, Komisja Integracji Środowiskowej,
Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Klub Motocyklowy
Adwokatury Polskiej w dniach 18-21 maja 2017 r. zorganizowały IX Ogólnopolski Zlot
Motocyklowy Adwokatów „Wiosna Riders 2017” i VII Ogólnopolski Rajd RowerowoPieszy Adwokatów „Wiosna Bike 2017”, które
odbył się w hotelu „Białowieski Conference,
Wellness & SPA”położonym na obrzeżach
Białowieży.
Będąc od początku współzałożycielem Klubu
uczestniczyłem po raz kolejny w tej imprezie,
godnie reprezentując naszą Izbę. Dzień
wcześniej w siedzibie ORA w Lublinie wziąłem
udział w oficjalnym otwarciu nowej siedziby
Klubu Motocyklowego Adwokatury. Ze względu
na pokonanie najdłuższej trasy w drodze na zlot,
zostałem wyróżniony pamiątkowym trofeum.

Od początku istnienia Klubu stało się już tradycją dokonywanie wśród uczestników
zbiórki i ufundowanie prezentów dla wybranego Domu Dziecka. I tym razem
odwiedziliśmy pobliski Dom Dziecka w Białowieży, gdzie spędziliśmy ponad dwie godziny
czasu prezentując dzieciakom motocykle i wożąc je na krótkie wycieczki. W przyszłym roku
Zlot odbędzie się w Karkonoszach. Już teraz zapraszam :)
adwokat Bartosz Łuć
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IV SQUASHOWE MISTRZOSTWA POLSKI PRAWNIKÓW
Mirella Nowak na podium !
Nasza Izbowa Koleżanka,
znakomity sportowiec Mirella Nowak, wzięła udział
w IV Mistrzostwach Polski
Prawników w Squashu, które
odbyły się 3 czerwca 2017 r.
w Szczecinie. Namówiona
została przez Aurelię
Koksztys-Łuć, do której
dotarło zaproszenie, ale nie
mogła w imprezie
uczestniczyć. Jak na
debiutantkę w tej imprezie Mirella zaprezentowała się znakomicie zajmując 3 miejsce ! Serdecznie gratulujemy i
liczymy na dalsze sukcesy, również w innych dziedzinach sportu prawniczego. Więcej o
aktywności sportowej Mirelii, w dalszej części numeru.
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SPORTOWE PASJE ADWOKACKIE CZĘŚĆ II
Adwokaci Izby Wałbrzyskiej na sportowych arenach
Poprzedni numer Naszej Adwokatury poświęciliśmy sportom zimowym. Jednak sportowa
siła naszych adwokatów drzemie przede wszystkim w zawodnikach dyscyplin letnich i
całorocznych. Zwróciłem się do kilku osób o których wiem, że są sportowcami, z prośbą o
krótkie informacje. Nie było łatwo, bo są to osoby skromne i niechętnie dzielą się
informacjami na temat swoich prywatnych osiągnięć. Mam też świadomość, że nie o
wszystkich wszystko wiem. Stąd moja prośba na wstępie, byście po przeczytaniu tego
artykułu, przysłali dodatkowe informacje o sobie lub innych członkach naszej Izby.
Nie wszyscy wiedzą, że członek Prezydium naszej Okręgowej Rady Adwokackiej,
Pani Sekretarz Rady Natalia Roczniak-Łuszczewska - to znakomita biegaczka. Tak mówi o
swojej pasji:
• Z wykształcenia – prawnik. Z zamiłowania – biegaczka. Dlaczego biegam? Zaczęło się
ot tak, zwyczajnie. Kilka treningów biegowych wystarczyło żebym złapała tzw. bakcyla.
Bieganie jest o tyle dobre, że można je uprawiać wszędzie i o każdej porze. Łatwo je
wpasować w porządek dnia. Nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Dla osób
wykonujących zawód adwokata to wręcz sport idealny. Wystarczą dobre buty.

Bieganie dostarcza wielu fantastycznych emocji. To wspaniałe przeżycie, gdy
przekraczasz linię mety z poczuciem dobrze wykonanej pracy.,Nie da się tego opisać,
to trzeba przeżyć, doświadczyć samemu. Z perspektywy osoby kochającej biegać
trudno wyobrazić sobie piękniejszy moment. Oczywiście, bieganie, zwłaszcza na
dłuższe dystanse, jest pełne wzlotów, upadków, dramatów oraz niespodziewanych
zwrotów akcji. W jednej chwili, wydarzenia mające miejsce na trasie mogą sprawić
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niespodziankę. Jednak piękno przeplatane dramaturgią wspólnie tworzą
niepowtarzalny klimat tej dyscypliny i sprawiają, że staje się ona wyjątkowa. Co
ważne, emocje, adrenalina, poczucie wolności jakie gwarantuje bieganie sprawiają, że
przekracza się granice, które wcześniej zdawały się być nie do pokonania. Nie
wiedziałabym o tym, gdybym każdy dzień spędzała jedynie przy biurku w kancelarii
bądź na salach sądowych. Frajda jaką daje bieganie jest znacznie ważniejsza niż walka
o jak najlepsze miejsce. Największym sukcesem dla mnie jest fakt, że po każdym
starcie, czy wykonanym treningu, mam poczucie, że dałam z siebie wszystko.
Podsumowując, idąc za słowami klasyka, od dłuższego już czasu zawsze jak gdzieś idę,
to biegnę.
Drugim znanym mi biegaczem, jest kolega Jakub Szmigiel. Nie wiedziałem o jego
pasji do czasu, gdy na szkoleniu wyjazdowym w Karpaczu nie pojawiła się jako zaproszony
gość Ania Jackowska - podróżniczka motocyklowa, miłośniczka biegania. Zapytała, czy
znajdę kogoś, kto rano pobiegał by
z nią po Karpaczu. I okazało się, że
codziennie rano trenuje nasz Kuba.
Z tego co sam zobaczyłem na
własne oczy - bieganie to pasja
rodzinna. Biega zarówno jego żona,
jak i syn. Byłem świadkiem jednego
z większych sukcesów z udziałem
naszej Izby, gdy w 214 roku
wystartowałem w 24 Biegu
Powstania Warszawskiego, w którym
zawsze biegnie grupa Adwokatury
Polskiej. W biegu tym wystartował
Kuba wraz z rodziną i wspólnie
odnieśli sukces. Wyróżnienie od
Prezesa NRA Andrzeja Zwary otrzymali i żona jako najlepsza biegaczka w grupie, i syn i
wszyscy wspólnie jako rodzina. Teraz Kuba ma przerwę w tak intensywnym bieganiu, ale
trzymamy za niego kciuki i liczymy, że powróci do tej wspaniałej pasji.
Rodzinne zamiłowanie do sportu to również domena Jerzego i Łukasza Janików.
Zaczęło się od piłki nożnej, w którą Jurek zawsze świetnie grał, przyprowadzając z czasem
na rozgrywki Łukasza. Obaj co roku zasilają naszą lokalną drużynę piłkarską prawników w
trakcie ogólnopolskich letnich spartakiad prawników i oczywiście grywają w lokalnych
turniejach. Oprócz tego obaj są znanymi zawodnikami w ping ponga. W ubiegłym roku
Jerzy przywiózł ze Spartakiady Prawników srebrny medal w deblu w parze ze znakomitą
wychowanką naszej izby Anią Pawlikowską - córką równie znakomitego pingpongisty Dziekana Andrzeja Pawlikowskiego. Można śmiało powiedzieć, że od lat już żadne
szkolenie wyjazdowe naszej Izby nie może zostać zorganizowane w miejscu, w którym nie
można postawić stołu do ping ponga na którym od lat walczą przede wszystkim Janikowie
z Pawlikowskimi :)
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Niezwykle ciekawą postacią naszego lokalnego sportu jest wspomniana już w
niniejszym numerze Mirella Nowak. Gdy na profilu FB przyjęliśmy się do grona
znajomych, ze zdziwieniem odkryłem, że mamy w
naszej Izbie niedoszła żołnierkę :) Co jakiś czas
pojawiały się bowiem zdjęcia Mirelli w mundurze i z
bronią :) Okazało się, że jest ona miłośniczką bardzo
popularnego sportu militarnego - ASG. Jest to gra
zespołowa wykorzystująca pneumatyczne, elektryczne,
gazowe i sprężynowe repliki broni palnej strzelające
plastikowymi kulkami o kalibrze 6 mm. Podstawowym
celem w grze jest trafienie przeciwnika plastikową,
najczęściej nie powodującą obrażeń, kulką.
Scenariusze gry zazwyczaj naśladują fikcyjne, bądź
historyczne działania wojenne i policyjne lub potyczki
oddziałów paramilitarnych. Skąd się to u niej wzięło?
• Pasją do gry w Air Soft Gun zaszczepił mnie mój
serdeczny przyjaciel Konrad. Mogę śmiało
powiedzieć, że dziś jest to wspaniały sposób na
realizację niespełnionych marzeń o służbie w
wojsku i bieganiu z karabinem. Tak samo jak na
polu bitwy, tak w trakcie rozgrywki liczy się
współpraca między graczami, nie tylko w
aspekcie wykonywania działań taktycznych, ale
również pomagania sobie nawzajem i wspierania
się. To wszystko w myśl zasady fair play. Jest to
znakomity sposób na weekendowe odreagowanie
całotygodniowych stresów. Zabawa, bo tak to
osobiście określam, jest wspaniałą grą zespołową.
To jedyny w swoim rodzaju sport, który stał się
popularną na świecie alternatywą dla znanego już
paintballu. Możliwość realizacji scenariuszy
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kojarzących się głównie z ćwiczeniami grup specjalnych, jest dla mnie czymś co
przenosi mnie w inny wymiar. Mam swój mundur, swój karabin, wspaniałych przyjaciół i
swój mały świat.
Warto dodać, że na polu bitwy Mirella nie traci nic ze swej kobiecości. Wręcz przeciwnie zawsze dba o szczegóły, co można dostrzec patrząc na kolor jej paznokci i elementów
karabinu :) Na tym jej sportowe pasje się nie kończą. Jak już wspomnieliśmy, odnosi
sukcesy w squashu, jeździ na rowerze górskim a nawet próbowała swych sił w indoor
skydivingu czyli naziemnej odmianie skoków z wysokości. Ciekawe czym nas jeszcze
zaskoczy?
Całkiem osobny rozdział należało by
napisać na temat najbardziej utytułowanej
zawodniczki z naszej Izby - Aurelii KoksztysŁuć. To, że nie jest trenerem lub nauczycielem
wychowania fizycznego, zawdzięcza swojemu
ojcu, który po maturze nie zgodził się, by

poszła na AWF i przekonał ją do studiowania
prawa, mówiąc, że „w siatkówkę można grać
na każdych studiach” :) Tak tez się stało i

Aurelia, aktualnie sędzia Wyższego Sądu
Dyscyplinarnego Adwokatury, poprzednio
również Prezes naszego izbowego Sądu

Dyscyplinarnego, jest adwokatem sportowcem. Pierwsze laury zaczęła
zdobywać jednak dopiero po kilku latach
wykonywania zawodu, gdy po odchowaniu
dzieci znalazła czas na regularne treningi po
pracy. Zadebiutowała w 2007 r. na
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Spartakiadzie Prawników w Katowicach, zdobywając między innymi złoty medal w silnie
obsadzonym ringo, medale w badmintona oraz w drużynowych rozgrywkach koszykówki i
siatkówki. Wtedy też stworzyła wraz z koleżankami drużynę siatkarską Dolny Śląsk, z którą
walczy co roku na spartakiadach i turniejach
siatkarskich. Od tego czasu z roku na rok
przywoziła z kolejnych spartakiad
prawniczych całe naręcza medali w
przeróżnych dyscyplinach, zawsze

zdobywając medale co najmniej w badmintona
(indywidualnie i w deblu), ringo czy siatkówkę
plażową ale również w dyscyplinach zespołowych z
siatkówką i koszykówką na czele. Stawała na
podium również w żeglarstwie, kajakarstwie, przeciąganiu liny czy takich nietypowych
dyscyplinach jak rzut kaloszem. Z roku na rok rosła również liczba dyscyplin w których
startowała. Po kilku latach treningów z sukcesem

spróbowała sił również w pływaniu
(indywidualnie i w sztafecie) czy nawet w
popularnych piłkarzykach :) W kolejnych
edycjach spartakiady pięła się w górę w
klasyfikacji medalowej zawsze będąc w
pierwszej dziesiątce wszystkich uczestników a w
2014 roku została najlepszym sportowcem adwokatem 25 Spartakiady Prawników w
Krakowie otrzymując Puchar Prezesa NRA. Sukces ten powtórzyła w kolejnych dwóch
latach, tracą zaledwie kilka punktów do dużo młodszej koleżanki aplikantki adwokackiej z
Numer 3/2017

Nasza Adwokatura

Strona 21

Sportowe pasje adwokackie
Częstochowy. Równolegle do aktywności
związanej ze spartakiadą prawników,
Aurelia od lat walczy na kortach
tenisowych. Co prawda w ostatnich
latach, ze względu na zwykły brak czasu
ograniczyła aktywność w tej dyscyplinie,
ale w poprzednich latach wracała z
trofeami z Mistrzostw Adwokatów w
tenisie oraz innych prawniczych turniejów
t e n i s o w y c h . Wa r t o p o d k re ś l i ć , ż e
osiągnięcia w tym sporcie są dla niej tym
ważniejsze, że w tenisa zaczęła grać
dopiero jako adwokat, a rywalizuje na
kortach z dużo młodszymi zawodniczkami
utytułowanych klubów tenisowych
Warszawy czy Wrocławia. W
ubiegłorocznych Mistrzostwach Polski w
Bydgoszczy zajęła II miejsce w grze
podwójnej kobiet. Spróbowała również sił
w Żeglarskich Mistrzostwach Adwokatury,
na których będzie reprezentowała naszą
Izbę również w tym roku. Jej sportowe
wyczyny zaowocowały znakomitym
wyróżnieniem. W ubiegłym roku w Łodzi, z
rąk Prezesa NRA oraz Dziekana Izby
Adwokackiej w Łodzi odebrała puchar dla
Najlepszego Sportowca Adwokatury 2015
r. wśród kobiet. Dużo by jeszcze pisać, ale
chyba najlepszą wizytówką są jej trofea
sportowe.
W kolejnym numerze Naszej Adwokatury pochwalimy się naszymi sportowcami w
w dyscyplinach drużynowych.

• Bartosz Łuć
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GAWĘDY O KSIĄŻKACH ADWOKATA BIBLIOFILA
Felieton Andrzeja Pawlikowskiego o książce Irwinga Stone’a „W imieniu
obrony”
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy. W myśl zasady, że chcącemu nie dzieje się
krzywda, zgodziłem się na to by rozpocząć tytułową „Gawędę o książkach” i poniosę
ewentualne konsekwencje za tą próbę dzielenia się swoimi refleksjami po przeczytaniu
wg. mnie interesujących książek. Jest powszechnie wiadomym, że Polacy nie są
społeczeństwem które lubi czytać książki. Statystyka podobno pokazując ciekawe rzeczy najciekawsze ukrywa (całkiem jak spódniczka mini), nie mniej według tejże statystyki
ponad połowa Polaków nie przeczytała w ciągu roku nawet jednej książki! Zdaję sobie
sprawę, że obraziłbym Koleżanki i Kolegów, gdybym założył, że ta statystyka czytelnicza
dotyczy też adwokatów. Oczywiście nie myślę tutaj o książkach stricte prawniczych. Myślę
o beletrystyce szeroko pojętej. Wyobrażam sobie, że gdyby proponowana „gawęda”
zainteresowała Koleżanki i Kolegów, mogłaby stać się stałą pozycją naszego biuletynu,
wypełnianą gawędami nie tylko moimi, ale także - a może nawet przede wszystkim propozycjami Koleżanek i Kolegów.
Dość przynudzania! Przejdźmy do tytułowej gawędy. Na początek proponuję
pogawędzić o powieści autorstwa Irwinga Stone,a, amerykańskiego pisarza - króla
powieści biograficznej. Najciekawsze z tych jakie miałem przyjemność przeczytać to :”
Opowieść o Darwinie”, ”Pasje utajone-czyli o życiu Zygmunta Freuda” oraz „ W imieniu
obrony”. I właśnie o tej ostatniej chciałbym pogawędzić. Tutaj chciałbym pozwolić sobie
na jeszcze jedną małą dygresję. Irwing Stone jak wspomniałem jest autorem powieści
biograficznych ale są to szczególne powieści. Autor wkłada ogrom pracy dla zebrania
materiałów faktograficznych dotyczących bohaterów swoich powieści. Na przykład
wspomnianą wcześniej „Opowieść o Darwinie” poprzedził 5 letnim okresem zbierania
materiałów faktograficznych dotyczących życia i twórczości Karola Darwina. Lektura takiej
powieści wzbogaca nas nie tylko kulturowo ale też ubogaca nas o konkretną wiedzę.
Dowiadujemy się wiele o epoce w której żył bohater powieści, o jego życiu naukowym i
rodzinnym . Nie inaczej jest oczywiście i z powieścią „ W imieniu obrony”. Irwing Stone już
na wstępie tej powieści cytuje credo bohatera którym jest słynny adwokat amerykański
Clarence Darrow (żył w latach 1857-1938). Clarence Darrow mówi: „Mogę nienawidzić
grzechu, ale nigdy grzesznika”. Całe życie tego adwokata było realizacją tej myśli. Myśl ta
jest aktualna i dzisiaj. Adwokat broniąc oskarżonego wszak nie jest od oceny moralnej
czynów jakich dopuścił się jego klient. Powinien widzieć w sprawcy czynu człowieka z jego
wadami, ułomnościami, nie potępiać go za jego czyn a starać się odnaleźć też jasną stronę
tego człowieka. Odnaleźć (oczywiście o ile to jest możliwe) wszystkie uwarunkowania w
jakich żył, w jakich doszło do czynu, tak by te okoliczności i fakty mogły wpłynąć na
poprawę pozycji procesowej podsądnego. Bohater powieści Stone,a występował w wielu
głośnych na cały świat sprawach politycznych i karnych, broniąc słabych i ubogich
przeciwko przemocy, niesprawiedliwości i uciskowi. Darrow był konsekwentny w swojej
filozofii obrony, identyfikował się z wszelkim cierpieniem, podejmował się obrony nawet
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tych, którzy wydawali się najmniej na nią zasługiwać, wydobywając na światło dzienne
społeczne i ekonomiczne źródła przestępstw. Z czasem stał się jedną z najznakomitszych
postaci Ameryki, wielokrotnie okrzyknięty jej bożyszczem i jej wrogiem. Miliony ludzi
opuszczały go w jednej walce, nazywając go zdrajcą, by poprzeć go w innej w której
stawał się ich bohaterem. Często bywał samotny –walczył o sprawy niepopularne, o idee
przyszłości. Historia życia Clarence,a Darrowa jest zarazem historią wielu sensacyjnych
wprost procesów. Dla nas, współczesnych prawników wykonujących ten sam zawód co
Darrow, jego postawa w życiu zawodowym i prywatnym może stanowić drogowskaz .Ta
biograficzna powieść wypełniona jest smakowitymi informacjami o metodyce pracy
Darrowa. Pozwólcie, że za Stone’m zacytuję taki passus: „Na skutek metody Darrowa
polegającej na tym, że prowadził badanie świadków tak łagodnie, jakby prowadził konia
do wodopoju –przed komisją przedefilowały setki osób różnych zawodów”.
Oczywiście Clarence Darrow będąc bezkompromisowym w prowadzonych przez siebie
sprawach , musiał mieć i miał wrogów, którzy chcieli go zdyskwalifikować jako człowieka i
adwokata. W pewnym okresie jego życia został pomówiony o dopuszczenie się korupcji i
co ciekawe pomimo tego, że był znakomitym prawnikiem i genialnym obrońcą, obronę
powierzył innemu adwokatowi. Sprawdziła się zatem stara zasada, że nikt nie jest dobrym
obrońcą we własnej sprawie. Darrow ostatecznie został uniewinniony od tego zarzutu.
Ciekawie przebiegała kariera zawodowa Darrow,a, albowiem nie od razu wykonywał
zawód adwokata. Przed podjęciem się wykonywania praktyki adwokackiej pracował jako
radca prawny między innymi w Kolei Chicagowskiej i Północno-Zachodniej. W karierze
prawniczej była to znakomicie wynagradzana praca, lecz Darrow nie czuł powołania do
pracy radcy prawnego, gdyż ograniczała się ona do bronienia kolei przeciw
poszkodowanym robotnikom i pasażerom. Stone tak opisuje Clarence’a Darrow’a gdy ten
składa rezygnację z pracy radcy prawnego: „Darrow był bez marynarki, szerokie czarne
szelki przetrzymywały granatowe zdeformowane spodnie, czarny satynowy krawat dyndał
na białej koszuli jak korkociąg, duża głowa wysuwała się jak teleskop spomiędzy ramion a
bujna ciemna czupryna opadała z lewej strony na wysokie ,wypukłe czoło”. Z tej
charakterystyki wynika, że Darrow nie był arbitrem elegantiarum. Uzasadnienie swojego
wypowiedzenia jakie podał pracodawcy było krótkie:„Rezygnuję ze swojej pracy tutaj,
panie Hughitt ( prezes firmy), żeby bronić Eugene,a Debisa i Amerykańskiego Związku
Kolejarzy”!
W myśl zasady „ars longa vita brewis" kończąc tę swoją krótką gawędę, podzielę
się z Koleżankami i Kolegami taką refleksją: kocham powieści biograficzne albowiem
czytając je zdaje mi się, że przeżywam własne życie po raz kolejny ale w innych
okolicznościach, w innym czasie, wśród ludzi z którymi nie miałem możliwości spotkania
się w realnym świecie a z którymi chętnie bym się zaprzyjaźnił. Zaś gdy wracam do
rzeczywistości kończąc lekturę i zamykając książkę, czuję się bogatszy o kolejnego
przyjaciela. Po lekturze „W imieniu obrony” wzbogaciłem się o przyjaźń z Clerenc,em
Darrow,em.

• adwokat Andrzej Pawlikowski
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POSIEDZENIE ORA 18 MAJA 2017 ROKU
Rada przyjęła wniosek jednego adwokata o skreślenie z listy z uwagi na przeniesienie
siedziby zawodowej do Wrocławia oraz przyjęła wnioski 11 egzaminowanych aplikantów
adwokackich z naszej Izby o wpisanie na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.
Adw. Witold Studziński, Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego i Kierownik
Szkolenia Aplikantów Adwokackich zaproponował ustalenie wynagrodzenia dla Członków
Komisji ds. kolokwium.
Adw. Joanna Malinowska, Zastępca Przewodniczącego Komisji Doskonalenia
Zawodowego i Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich, omówiła organizację
szkolenia zawodowego w Świeradowie-Zdroju.
Adw. Artur Bugaj, Skarbnik ORA przedstawił sytuację finansową i poinformował, że
przedstawia się ona dobrze aczkolwiek w dalszym ciągu są adwokaci, którzy mają duże
zadłużenie w regulowaniu składek samorządowych.
Adw. Małgorzata Magiera, Przewodnicząca Zespołu Wizytatorów zreferowała
przebieg dotychczasowych wizytacji.
Zaproszony na posiedzenie ORA adw. Robert Banasiak, Przewodniczący Komisji ds.
Wizerunku Zewnętrznego poinformował o odbyciu się i przebiegu kolejnego posiedzenia
Komisji. Tematem spotkania Komisji była m.in. organizacja tzw. akcji szybkiego
reagowania w sytuacjach kryzysowych. Adw. Robert Banasiak przedstawił konieczność
powołania organu odpowiedzialnego za bezpośrednie kontakty z mediami w kryzysowych
sytuacjach dotyczących adwokatury. Ponadto poinformował o utworzeniu Fanpage'a ORA
na Facebooku oraz wewnętrznej grupy na Facebooku, przeznaczonej wyłącznie dla
członków Izby Adwokackiej w Wałbrzychu, omówił kwestię tablic informacyjnych
zamieszczonych w budynkach sądów oraz omówił sprawę Tygodnia Konstytucyjnego i
udziału w nim adwokatów.
Adw. Andrzej Pawlikowski, Wicedziekan ORA przedstawił skargi dotyczące adwokatów.
Skargi zostały rozpoznane i uznane za bezzasadne a skarżącym udzielono odpowiedzi.
Adw. Marek Olejnik, Rzecznik Dyscyplinarny Izby poinformował o wydaniu dwóch
postanowień o umorzeniu dochodzenia dyscyplinarnego, poinformował o planowanym
wniesieniu aktu oskarżenia oraz poinformował o Naradzie Rzeczników Dyscyplinarnych i jej
przebiegu. Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu postanowiła przyznać adw. dr Julii
Gierałtowicz Z-cy RD wynagrodzenie za przeprowadzenie postępowanie dyscyplinarne RD
3p/16 w wysokości 1.000,00 zł brutto.
Adw. Wojciech Studziński, Prezes SD, poinformował o uprawomocnieniu się orzeczenia w
sprawie SD 3/16.
Adw. Eligiusz Lewandowski, Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury,
Sportu i Turystyki, poinformował o zajęciu przez drużynę Izby Adwokackiej w Wałbrzychu II
miejsca w Turnieju Piłkarskim o puchar Dziekana Izby Adwokackiej w Opolu. Wraz z
adwokat Joanną Malinowską omówili temat organizacji wyjazdu integracyjnego do hotelu
„Maria Antonina” w Zagórzu Śląskim w dniach 14-15 października 2017 r.
Adw. Jerzy Lachowicz, Dziekan ORA, omówił organizację XXXV Mistrzostw w Narciarstwie.
Ponadto omówił sytuację związaną z adw. Marcinem Kaczmarkiewiczem, który wpisany jest
na listę adwokatów Izby Adwokackiej vw Wałbrzychu, natomiast nie ma siedziby w okręgu
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tutejszej Izby, zaś siedziba jego Kancelarii mieści się w Warszawie. Rada postanowiła na
podstawie art. 72 ust. 1 pkt 3 P. o a. wszcząć postępowanie w sprawie skreślenia adw.
Marcina Kaczmarkiewicza z listy adwokatów Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.
Adw. Andrzej Pawlikowski, Wicedziekan ORA przedstawił pismo Prezydenta Miasta
Świdnica dotyczące akcji „Miasto dzieci”. Okręgowa Rada Adwokacka postanowiła
włączyć się w organizację akcji „Miasto dzieci”.
Adw. Wojciech Studziński, przedstawił oferty firm świadczących usługi w zakresie montażu
alarmu w siedzibie ORA. Okręgowa Rada Adwokacka postanowiła przyjąć ofertę firmy
Solid.
Termin kolejnego posiedzenia ORA ustalono na dzień 22 czerwca 2017 roku, godz. 16:30.

• Przygotował: Bartosz Łuć
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