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Adwokatura Polska w liczbach
LiczBa adwokatów i aplikantów adwokackich w podziale na OkRęgowe Rady Adwokackie
Okręgowa
Rada Adwokacka

Liczba adwokatów
(stan na 30.11.2016)

Liczba adwokatów
(stan na 11.02.2021)

Liczba aplikantów
(stan na 30.11.2016)

Liczba aplikantów
(stan na 11.02.2021)

Białystok

432

555

135

101

Bielsko-Biała

272

358

119

63

Bydgoszcz

293

340

60

37

Częstochowa

331

396

92

51

Gdańsk

1002

1238

325

328

Katowice

1427

1790

510

270

Kielce

404

513

78

70

Koszalin

205

221

34

20

Kraków

1610

2001

562

419

Lublin

739

904

287

165

Łódź

1101

1317

250

189

Olsztyn

263

285

61

51

Opole

234

276

53

61

Płock

255

285

30

5

Poznań

1327

1632

634

524

Radom

142

181

21

13

Rzeszów

882

1124

383

210

Siedlce

168

207

36

29

Szczecin

479

589

157

117

Toruń

311

349

78

64

Wałbrzych

359

395

64

52

Warszawa

5325

7366

2655

2258

Wrocław

1231

1582

525

398

377

452

43

76

19169

24356

7192

5571

Zielona Góra
RAZEM

LiczBa adwokatów w podziale na koBiety i męŻczyzn

rok 2016
55,5%

rok 2021

44,5%

52,7%

ogółem 19169

47,3%

kobiety adwokatki
mężczyźni adwokaci

ogółem 24356

(stan na 30.11.2016)

(stan na 11.02.2021)

FoRmy pRowadzenia dziaŁalnoŚci adwokackiej

58

1521

56

rok
ok
k2
2016

1596

rok
k2
2021

kancelarie adwokackie
zespoły adwokackie

16136

19951

ogółem 17715

ogółem 21603

(stan na 30.11.2016)

(stan na 11.02.2021)

spółki
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S k r ó t s p r a w o z d a n i a k a d e n c y j n e g o NRA

 1. Imponderabilia
1.1. Przyjęcie projektu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
Prace nad kompleksową nowelizacją Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Podjęcie
uchwały zmieniającej zasady łączenia zajęć z wykonywaniem zawodu adwokata.

1.2. Tajemnica adwokacka
	powstrzymanie prac resortu sprawiedliwości nad przyznaniem prokuratorom uprawnień do zwalniania
m.in. adwokatów i radców prawnych z tajemnicy zawodowej
	opracowanie programu monitorowania i interwencji w przypadku prób zwalniania adwokatów
z tajemnicy adwokackiej
	interwencje w przypadkach prób zwalniania adwokatów z tajemnicy adwokackiej
	sprzeciw wobec projektu ministerstwa finansów dotyczącego agresywnej optymalizacji podatkowej

1.3. Pomoc prawna dla zatrzymanych
	opracowanie dokumentu podsumowującego realizację obowiązków wynikających z dyrektywy
w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz
dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu w ramach europejskiego nakazu aresztowania
	wystąpienie do Senatu RP z petycją w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej
kontaktu aresztowanego z obrońcą
	poparcie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dot. obowiązku poinformowania zatrzymanego
o prawie do niezwłocznego kontaktu z adwokatem i zapewnienia technicznych możliwości
skorzystania z tego uprawnienia
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 2. Działania na rzecz usprawnienia pracy adwokata,

samorządu adwokackiego i jego organów

2.1. Prace nad zmianami w regulaminie wykonywania zawodu adwokata
Komisja ds. praktyki adwokackiej opracowała projekt zmian do regulaminu. Jest on aktem kompatybilnym
z Kodeksem Etyki, a jego uchwalenie jest zależne od przyjęcia Kodeksu.

2.2. Inicjatywa regulująca rynek usług prawniczych
Podjęcie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej świadczenia usług prawniczych. Opracowanie
projektu ustawy wraz z uzasadnieniem, który jest gotowy do dalszych prac legislacyjnych.

2.3. Polityka finansowa NRA
	obniżenie składki adwokackiej na rzecz NRA o 40% – z 50 zł w 2016 r. do 30 zł w 2021 r.
(w budżetach izb pozostała kwota ponad 10 000 000 zł)
	obniżenie kosztów wydawania „Palestry”: z 1 761 103 zł (rok 2017) do kwoty 851 540 zł (rok 2018)
oraz 708 116 zł (2019 rok), przy jednoczesnym nieodpłatnym dostępie do wydawnictwa dla
wszystkich adwokatów i aplikantów
	obniżenie kosztów administracji Systemu Obsługi Adwokatury: z 370 000 zł (do roku 2018) do kwoty
planowanej nie wyższej niż 100 000 zł (rok 2020)
	rozwiązanie umowy z firmą świadczącą usługi doradztwa medialnego, która generowała roczny koszt
w kwocie 265 680 zł
	znaczące obniżenie składek adwokatów na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach
umowy generalnej zawartej z nowym ubezpieczycielem, przy jednoczesnym objęciu ubezpieczeniem
w ramach składki podstawowej adwokatów wykonujących czynności kuratorów i mediatorów

2.4. Stawki adwokackie z wyboru i z urzędu
	złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności przepisów
dotyczących stawek adwokackich z wyboru i z urzędu; TK odmówił nadania dalszego biegu
wnioskowi; NRA złożyła zażalenie, którego TK nie uwzględnił (sygn. akt Tw 2/17)
	negatywne zaopiniowanie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości zmieniających stawki
adwokackie i radcowskie
	złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności przepisów dotyczących
stawek adwokackich z wyboru i z urzędu (sygn. akt U1/20)
	opracowanie przez Komisję Legislacyjną projektu regulującego zasady wypłacania wynagrodzenia,
dzięki któremu pełnomocnik lub obrońca z urzędu miałby otrzymywać wynagrodzenie za bieżące
świadczenie usług; NRA przedstawiła dokument ministrowi sprawiedliwości
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2.5. Przyjęcie projektu zmian w ustawie – Prawo o adwokaturze
Opracowanie zawiera w szczególności zmiany dotyczące usprawnienia funkcjonowania organów
samorządu adwokackiego, w tym zmiany dotyczące gospodarki finansowej.

2.6. Fundacja Adwokatury Polskiej
Końcowy etap działań zmierzających do powołania Fundacji. Opracowany został statut, w najbliższym
czasie możliwa będzie rejestracja Fundacji.

2.7. Doskonalenie zawodowe
 wprowadzenie programu szkoleń online dotyczących umiejętności miękkich i sztuki biznesu
– „Adwokacka Akademia Przedsiębiorczości” oraz szkoleń z wykorzystaniem systemu e-Palestry
 współpraca z platformą programu IDEA

2.8. Postulaty dotyczące reformy systemu dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej
Przedstawienie przez NRA wraz z KRRP postulatów dotyczących przeprowadzenia reformy systemu
dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej.

2.9. Pandemia COVID-19
 odroczenie przez Prezydium NRA na trzy miesiące obowiązku terminowego płacenia składek przez
izby na rzecz NRA, a następnie zmniejszenie obciążeń izb w pokrywaniu potrzeb budżetowych NRA
w roku 2020 o 25% z uwagi na skutki epidemii
 apel NRA do premiera o objęcie adwokatów i aplikantów adwokackich pakietem antykryzysowym
dla małych przedsiębiorstw
 zaangażowanie w prace nad kolejnymi specustawami
 zdalne szkolenia dla aplikantów adwokackich
 bezpłatna pomoc prawna dla pracowników służby zdrowia i dla przedsiębiorców

 3. Komunikacja – wizerunek
3.1. Kampania edukacyjna „Adwokat pomaga”
Spoty informujące o prawie do adwokata emitowane w TVP i na YouTube.

3.2. Kampania z okazji 100-lecia Adwokatury Polskiej „Adwokat Twoim doradcą”
Plakaty i spoty informujące, że adwokat doradza w codziennych działaniach każdego z nas.
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3.3. Magazyn „Adwokat” – kampania
„Zajrzyj do adwokata”
Dodatek do Gazety Wyborczej (raz na kwartał)
oraz strona internetowa i profil w mediach
społecznościowych.

3.4. Kampania informacyjna
„Adwokat w każdym przypadku”
„Ambasadorem” kampanii był prof. Jerzy
Bralczyk. W kampanii wykorzystano social media,
stronę internetową, artykuły sponsorowane
w dziennikach regionalnych oraz zaangażowano
influencerów internetowych.

3.5. „Pomoc frankowiczom”
Pomoc udzielana przez 730 adwokatów z całej
Polski osobom, które posiadają kredyty indeksowane lub denominowane do waluty obcej.

3.6. Strategia komunikacji kryzysowej
Opracowanie przez Komisję ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej „Strategii komunikacji
kryzysowej w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających wizerunkowi adwokatury”.

3.7. Strategia marki Adwokat
Przygotowanie przez Komisję ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej kompleksowego
opracowania strukturalnego „Strategia Marki Adwokat”.

3.8. Nagrody
	zorganizowanie przez Zespół ds. Kobiet konkursu Adwokatka Roku. Dotychczasowe laureatki:
adw. Krystyna Burska (2019 r.), adw. Anna Mazurczak (2018 r.) oraz adw. Paulina Kieszkowska-Knapik (2017 r.)
	Złota Waga. Nagroda przyznawana przez NRA dziennikarzom. Nagrodzeni w tej kadencji: red. Tomasz
Skory (RMF FM), red. Tomasz Pietryga (Rzeczpospolita), red. Łukasz Starzewski (PAP).

3.9. Działalność kulturalna
	„Przegląd Kina Prawniczego – Adwokat w Roli Głównej” w warszawskim kinie Muranów
	Dni Kultury Adwokatury Polskiej (wspólnie z ORA w Krakowie)
	w ramach Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE przegląd pt. „Na straży
naszych praw” (wspólnie z ORA w Bydgoszczy)
	współpraca przy Objazdowym Festiwalu
Filmowym Watch Docs

3.10. Zaangażowanie NRA w akcje społeczne
	zbiórka na pomoc humanitarną dla
mieszkańców Aleppo
	wsparcie finansowe mieszkańców terenów,
przez które w 2017 r. przeszła nawałnica
	po śmierci Pawła Adamowicza, Prezydenta
Gdańska, przekazanie pieniędzy na cel
wskazany przez rodzinę zmarłego
	wsparcie inicjatywy powstania pomnika gen.
Zbigniewa Ścibor-Rylskiego w Warszawie
	zakupienie środków ochrony osobistej dla
lekarzy i personelu medycznego w walce
z koronawirusem
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 4. Legislacja
4.1. Zaopiniowanie przez Komisję Legislacyjną łącznie
150 projektów legislacyjnych.
4.2. Przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych
dotyczących:
	możliwości wydłużenia terminu do złożenia środków
zaskarżenia w sprawach skomplikowanych lub zawiłych;
	poszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do
składania skarg nadzwyczajnych;
	zwiększenia zakresu obligatoryjnego zastępstwa
procesowego i obrony oraz wyłączności na reprezentację
adwokatów i radców prawnych w postępowaniach
sądowych i postępowaniach administracyjnych;
	poszerzenia uprawnień adwokatów w zakresie
sporządzania protokołów organów spółek kapitałowych oraz o generalną możliwość uwierzytelniania
podpisów i odpisów dokumentów.

 5. Prace parlamentarne
Najważniejsze osiągnięcia w pracach parlamentarnych, dzięki staraniom NRA:
	eliminacja próby wprowadzenia w nowelizacji k.p.c. zasady odrzucenia apelacji w wyniku błędu
fiskalnego;
	wprowadzenie znacznych zmian w dużej noweli k.p.c. zgodnie z sugestiami NRA;
	wprowadzenie do k.p.k. zasady, że sobota jest traktowana jako dzień wolny od pracy;
	wyeliminowanie solidarnej odpowiedzialności w podatkach dochodowych w przypadku zastosowania
mechanizmu podzielonej płatności;
	w projekcie nowelizacji p.p.s.a. wyeliminowanie konieczności podawania numeru PESEL przez
pełnomocników w pismach procesowych; umożliwienie wnoszenia skarg do sądów administracyjnych
z pominięciem organów, z zachowaniem terminu;
	w regulaminie urzędowania sądów powszechnych dodanie obowiązku powiadamiania samorządu
zawodowego adwokatów i radców prawnych o wakacjach sądowych;
	rozszerzenie uprawnień adwokatów w zakresie zgłaszania wynalazków w urzędach patentowych;
	rozszerzenie przymusu adwokackiego o sądy własności przemysłowej;
	rozszerzenie uprawnienia adwokatów w tzw. ustawie pakamerowej o możliwość pełnienia dyżurów
mediacyjnych;
	prace w czasie pandemii COVID-19: możliwość wznowienia postępowań sądowych i wprowadzenia
korespondencji elektronicznej i e-rozpraw przed sądami.

 6. Działania w obronie

niezależności sądownictwa
i niezawisłości sędziowskiej

6.1. Reakcja na zmiany w wymiarze sprawiedliwości
– ustawa o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych
innych ustaw, ustawa o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych
innych ustaw, ustawa o SN. NRA wydała 9 opinii
do projektów legislacyjnych oraz 16 uchwał
i stanowisk odnoszących się do wprowadzanych
zmian godzących w fundamentalne zasady porządku
prawnego.
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6.2. Kongres Prawników Polskich. Zorganizowanie przez
NRA wraz z KRRP i SSP Iustitia dwóch kongresów
zawodów prawniczych – w 2017 r. w Katowicach
i w 2019 r. w Poznaniu.
6.3. Powołanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej podczas
I KPP.
6.4. Petycja NRA dotycząca wycofania projektu zmian
ustawy o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym.
6.5. Wspólna
inicjatywa
prezesa
NRA,
KRRP
i przewodniczącego SSP Iustitia zorganizowania
„Okrągłego Stołu dla Praworządności”. Spotkanie
zorganizowano w siedzibie Polskiej Akademii Nauk.
6.6. Przyłączenie się do akcji „Murem Za” wspierającej sędziów, których dotknęły represje
dyscyplinarne.

 7. Aplikacja adwokacka
7.1. Przyjęcie przez NRA „Modelowych założeń aplikacji
adwokackiej”.
7.2. Przyjęcie nowych założeń programowych oraz
nowego ramowego programu szkolenia aplikantów
adwokackich.
7.3. Działania zmierzające do realizacji szkolenia również
w formie zdalnej.
7.4. Prace nad uzupełnieniem szkoleń o wykłady
ogólnopolskie, uzupełniające wiedzę nabywaną w toku
szkolenia prowadzonego w izbach adwokackich.
7.5. Powstrzymanie prac nad projektem ustawy
umożliwiającej prowadzenie aplikacji prawniczych
przez uniwersytety.

 8. Edukacja
8.1. Przeprowadzenie przez Komisję Edukacji Prawnej
cyklu konferencji prezentujących programy edukacyjne
izb adwokackich.
8.2. Konferencje naukowe:
	„Medycyna estetyczna – wyzwania prawne, etyczne
i medyczne” zorganizowana we współpracy z Ośrodkiem
Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej i Komisją Etyki Naczelnej
Rady Lekarskiej, pod honorowym patronatem Centrum
Mediacyjnego przy NRA;
	„Odpowiedzialność prawna w procesie inwestycyjnym”.

8.3. Wydanie publikacji z prowadzonych przez poszczególne
izby adwokackie akcji edukacyjnych.
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8.4. Współorganizowanie i patronowanie przez NRA
wydarzeniom edukacyjnym dla dzieci i młodzieży,
m.in. lekcjom prawa w ramach Europejskiego Dnia
Prawnika czy Tygodnia Konstytucyjnego.

 9. Informatyzacja
9.1. Wdrożenie Systemu Obsługi Adwokatury
– wprowadzenie i rozbudowanie modułów
usprawniających pracę samorządu.
9.2. Uruchomienie nowoczesnego portalu „Palestry”.

 10. Współpraca z zagranicą
10.1. Udział przedstawicieli NRA w pracach międzynarodowych organizacji prawniczych:
posiedzenia Komitetu Sterującego CCBE i sesje plenarne CCBE;
posiedzenia Rady IBA;
doroczny Międzynarodowy Dzień Arbitrażu IBA;
kongresy UIA;
kongres FBE w Londynie;
konferencje Prezesów Europejskich Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych w Wiedniu;
konferencje Prezesów Adwokatur Europy Środkowej i Wschodniej;
doroczne Konferencje Europejskich Zawodów Prawniczych, organizowane przez Radę Adwokacką
w Berlinie;
 Paryski Tydzień Arbitrażu i Europejskiej Konferencji Międzynarodowej Izby Handlowej ICC;









10.2. Udział przedstawicieli NRA w wydarzeniach zagranicznych:
otwarcie Roku Prawniczego w Londynie;
obchody jubileuszowe Adwokatury Francuskiej;
otwarcie Roku Prawniczego organizowane przez Radę Paryską;
Dni Adwokatury Chorwackiej;
Dni Prawników Słoweńskich;
Spotkania Madryckie;
reprezentacja NRA w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Komisję Europejską w Brukseli
i Luksemburgu;
 wizyta studyjna w Berlinie grupy polskich adwokatów.








10.3. Delegacje zagraniczne w Polsce:
 spotkanie delegacji Komisji Weneckiej w Warszawie
z przedstawicielami NRA;
 spotkanie z delegacją Niemieckiej Federalnej Izby
Adwokackiej;
 w Warszawie obrady adwokatów zrzeszonych
w Federacji Adwokatur Europejskich;
 spotkanie przedstawicieli NRA z urzędującymi
prezydentami American Bar Association – z Hilarie Bass
i z Bobem Carlsonem;
 wideokonferencja z wiceprzewodniczącą KE Verą
Jourovą i z urzędnikami z Dyrekcji Generalnej KE
ds.
Sprawiedliwości
zajmującymi
się
kwestią
przestrzegania zasady praworządności w Polsce.
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 11. Integracja
Wspieranie
przez
Komisję
Integracji
Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki
okręgowych rad adwokackich w organizowaniu
m.in.: zawodów narciarskich, żeglarskich, rajdów
rowerowych, pieszych, motocyklowych, rozgrywek
tenisa, golfa, biegów, spływów kajakowych
i dyscyplin halowych – siatkówka, piłka nożna.
W czasie tych wydarzeń organizowane były
wykłady w ramach doskonalenia zawodowego
adwokatów.
Komisja
wspierała
również
organizację wydarzeń kulturalnych.

 12. 100-lecie Adwokatury Polskiej
Rok 2018 poświęcony był obchodom jubileuszowym 100-lecia Odrodzonej Adwokatury
Polskiej, którym przyświecało hasło: „Adwokat blisko społeczeństwa”. Wydarzenia
skierowane były przede wszystkim do obywateli. W ramach centralnych obchodów
jubileuszu zorganizowano:
	konkurs dla uczniów klas 7 szkoły podstawowej oraz
dla uczniów gimnazjum i szkół średnich na esej nt. „Rola
adwokatów w życiu społecznym”;
	kampanię informacyjną „Adwokat Twoim Doradcą”;
	wystawę w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pt.:
„Adwokaci w służbie Ojczyźnie”;
	wystawę plenerową na ulicach polskich miast „Adwokaci
Polscy Ojczyźnie”;
	okolicznościowe rysunki jubileuszowe przygotowane dla
Adwokatury przez Henryka Sawkę;
	wydanie przez Pocztę Polską jubileuszowej kartki
pocztowej;
	wirtualne Muzeum Adwokatury;
	współpracę z Objazdowym Festiwalem Watch Docs;
	partnerstwo Adwokatury w festiwalu EnergaCamerimage
w Bydgoszczy;
	konferencję dla studentów UW pt.: „Dlaczego warto być
adwokatem”;
	debatę pt. „Adwokaci w strajkach sierpniowych oraz
ich wkład w powstanie NSZZ Solidarność” w Bibliotece
Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku;
	odsłonięcie tablicy poświęconej adwokatom-obrońcom
politycznym, umieszczonej na murze Stoczni Gdańskiej
przy Pomniku Poległych Stoczniowców;
	wkładkę „Zajrzyj do Adwokata” w Gazecie Wyborczej
(raz na kwartał);
	Galę Jubileuszową na Zamku Królewskim w Warszawie;
	wyświetlenie na stadionie PGE Narodowy napisu:
„100-lecie Adwokatury”;
	przyjęcie przez Senat RP uchwały z okazji 100-lecia
Adwokatury Polskiej;
	publikowanie na stronie adwokatura.pl oraz na
Facebooku przez cały rok kalendarium historycznego
oraz przypominanie sylwetek zasłużonych adwokatów.
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 13. Wyższy Sąd Dyscyplinarny
13.1. Krótszy czas rozpoznawania spraw
Średni okres na rozpoznanie sprawy od daty jej wpływu to około 3 miesięcy.

13.2. Liczba spraw
Rozpoznanie 715 spraw (stan na 30.09.2020) – w poprzedniej kadencji 415. Dwukrotny wzrost liczby
składanych kasacji.

13.3. Opracowanie programu informatycznego usprawniającego obieg dokumentów.
13.4. Publikacja istotnych orzeczeń i postanowień WSD ujednolicających linię orzeczniczą
sądownictwa dyscyplinarnego.
13.5. Regulacja kosztów postępowania dyscyplinarnego.
13.6. Kasacje w Sądzie Najwyższym
Reakcja na kierowanie przez Prezes Sądu Najwyższego kasacji adwokatów do rozpoznania przez Izbę
Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. WSD pozostaje przy stanowisku składania kasacji do Izby Karnej
Sądu Najwyższego.

Sprawozdanie Kadencyjne Wyższego Sądu Dyscyplinarnego (dane obejmują okres od 1.10.2016 r. do 30.09.2020 r.)
W okresie sprawozdawczym do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wpłynęło
715 spraw. Odbyło się 126 sesji sądu i 68 posiedzeń bez udziału stron. Wyższy
Sąd Dyscyplinarny wydał 420 orzeczeń i 341 postanowień.
Rozstrzygnięcia
Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze Wyższy Sąd Dyscyplinarny
rozpoznaje jako sąd drugiej instancji sprawy rozpoznawane w pierwszej
instancji przez sądy dyscyplinarne izb adwokackich, jako sąd pierwszej instancji
sprawy dyscyplinarne członków Naczelnej Rady Adwokackiej i okręgowych rad
adwokackich oraz inne sprawy przewidziane przepisami ustawy.
WSD jako sąd II instancji
Utrzymano w mocy postanowienie SD/orzeczenie SD – 239
Uchylono i przekazano do ponownego rozpoznania – 93
Zmieniono – 82
• uniewinniono – 19 (także od części zarzutów)
• złagodzono karę – 35
• orzeczono karę surowszą – 28
IV. Umorzono – 59
• wobec przedawnienia karalności – 40 (w tym 3 w części)
• wobec skreślenia z listy adwokatów/aplikantów adwokackich – 10
• jako przypadek mniejszej wagi – 5
• wobec cofnięcia środka odwoławczego umorzono postępowanie
odwoławcze – 4
V.
Utrzymano w mocy tymczasowe zawieszenie – 16
VI. Uchylono tymczasowe zawieszenie – 8
VII.	Uchylono postanowienie SD w całości – 6 (nie dot. tymczasowego
zawieszenia w czynnościach zawodowych)
VIII.	W części utrzymano w mocy, w części uchylono i przekazano do ponownego
rozpoznania – 5
IX. W części utrzymano w mocy, w części umorzono – 5
X.
Wyznaczono inny sąd do rozpoznania sprawy – 91
XI.	Wniosku o wyłączenie sędziów SD/WSD/RDA/biegłego nie uwzględniono
– 21
XII. Wniosek o wyłączenie RD A uwzględniono – 3
XIII. Utrzymano w mocy zarządzenie/ postanowienie Prezesa SD IA – 35
XIV. Uchylono zarządzenie Prezesa SD IA – 2
XV. Pozostawiono odwołanie bez rozpoznania – 15
XVI.	Wniosku o wznowienie postępowania pozostawiono bez rozpoznania/
oddalono – 1/2
XVII. Zawieszono postępowanie dyscyplinarne – 4
XVIII. Wniosku o zawieszenie postępowania nie uwzględniono – 1
I.
II.
III.

XIX.	Wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego nie
uwzględniono – 3
(Pozostałe rozstrzygnięcia dotyczyły m.in. zmiany postanowienia SD
IA w zakresie wysokości kosztów postępowania, w zakresie przyznania
pełnomocnika/obrońcy z urzędu, zwrotu akt w celu uzupełnienia uzasadnienia,
sprostowania oczywistych omyłek.)
Orzeczone kary:
•
•
•
•
•

wydalenie z adwokatury – 15
kara zawieszenia w czynnościach zawodowych – 48
kara pieniężna – 73
nagana – 69
upomnienie – 56
WSD jako sąd I instancji

Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzekał w sprawach członków Okręgowych Rad
Adwokackich i Naczelnej Rady Adwokackiej (na podst. art. 91 ust. 3 pkt. 2 ustawy
Prawo o adwokaturze) w 28 sprawach.
W 16 z nich utrzymał w mocy postanowienie rzecznika dyscyplinarnego,
3 postanowienia rzecznika dyscyplinarnego uchylił i przekazał sprawę do
ponownego rozpoznania. W 3-ch sprawach umorzył postępowanie (w dwóch
wobec przedawnienia karalności, w jednej wobec przedawnienia ścigania).
W 3-ch sprawach ukarał obwinionego karą pieniężną, w 2-ch sprawach – karą
upomnienia.
W 1 sprawie zwrócono wniosek o wszczęcie postępowania w celu uzupełnienia
dochodzenia.
Kasacje
W okresie sprawozdawczym do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wpłynęły
144 kasacje oraz 5 skarg do Sądu Najwyższego. Z poprzedniego okresu
sprawozdawczego pozostało do rozpoznania 12 kasacji.
Sąd Najwyższy:
• oddalił 96 kasacji (w tym 69 jako oczywiście bezzasadnych)
• uchylił i przekazał do ponownego rozpoznania 12 orzeczeń WSD
• uchylił 1 orzeczenie WSD i uniewinnił adwokata
• uchylił 1 orzeczenie WSD i umorzył postępowanie
• 3 kasacje pozostawił bez rozpoznania
• oddalił 3 skargi
• utrzymał w mocy 1 zarządzenie Prezesa WSD o pozostawieniu skargi
bez biegu.
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 14. Rzecznik Dyscyplinarny

Adwokatury

14.1. Nowy Regulamin
Przyjęcie nowego Regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych
i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru.
Regulamin wprowadza przede wszystkim rozwiązania przyśpieszające
dochodzenia dyscyplinarne.

14.2. Interwencja związana z próbą zastąpienia Rzecznika
Dyscyplinarnego
Adwokatury
prokuratorem
w
toku
postępowania przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.
14.3. Wystąpienie przez Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury do
Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego z wnioskiem o wydanie
zarządzenia przekazującego Izbie Karnej Sądu Najwyższego
do rozpoznania wszelkie środki prawne dotyczące członków
Adwokatury. Sprawy rozpoznawane są zarówno przez Izbę
Karną, jak i przez Izbę Dyscyplinarną.

 15. Wyższa Komisja Rewizyjna

– ocena działalności Naczelnej
Rady Adwokackiej

15.1. Zgodnie z opinią biegłych rewidentów sprawozdania finansowe
NRA za kolejne lata tej kadencji zostały sporządzone
prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
15.2. Polityka finansowa i wydatkowanie środków pieniężnych
realizowana przy udziale i wsparciu Wyższej Komisji Rewizyjnej.
Komisja pozytywnie oceniła następujące działania NRA:
	nową obniżoną podstawę do naliczania składek od izb w wymiarze wyżej
wskazanym;
	regulację zasad przygotowywania i realizacji projektów finansowanych
lub współfinansowanych ze środków NRA;
	obniżkę udziału izb w pokrywaniu potrzeb budżetowych NRA w roku 2020,
co pozostawiło izbom znaczące środki umożliwiające udzielenie pomocy
i wsparcia dla adwokatów i aplikantów, w związku ze skutkami pandemii
COVID-19 (zmniejszenie obciążeń izb z tytułu składki na rzecz NRA);
	opracowanie nowych zasad udzielania pożyczek przez NRA i stworzenie
możliwości przekazywania izbom środków pieniężnych w formie
niskooprocentowanych pożyczek, zabezpieczenie środków pomocowych
w preliminarzu NRA na rok 2021;
	remont i adaptację nowego lokalu NRA;
	inwestycję w systemy informatyczne SOA i „Palestry”;
	dzięki racjonalnej polityce Prezydium NRA, mimo zmniejszonej składki
na budżet NRA, możliwe było finansowanie struktury organizacyjnej
NRA oraz realizacja zadań nałożonych na NRA; zachowano przy tym
praktycznie w pełnej wysokości środki finansowe zgromadzone wcześniej
na rachunkach bankowych i lokatach NRA – stan środków na dzień
31 grudnia 2016 r. wynosił 12 327 689,34 zł, a na dzień 31 grudnia
2020 r. to kwota 13 727 290,73 zł).

•
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 16. Centralny Zespół Wizytatorów
16.1. W ciągu kadencji zwizytowano wszystkie izby. Dwukrotnie wizytowane były te izby,
które zdaniem przewodniczącej CZW powinny być w określonej kwestii dodatkowo
zwizytowane.
16.2. W wizytowanych radach adwokackich nie było większych nieprawidłowości,
a ewentualne problemy dotyczyły ściągalności składek od adwokatów, nieterminowego
przesyłania protokołów z posiedzeń ORA do NRA, czy pobierania opłat tzw. wpisowego
od wpisu na listę adwokatów. Rady, które otrzymały zalecenia powizytacyjne, wykonały
je w wymaganych terminach.
16.3. W 2020 r. zaplanowano wizytację sześciu izb, lecz z uwagi na pandemię wszystkie
wizytacje zostały wstrzymane.
16.4. Przewodniczący Zespołów Wizytatorów co roku składali przewodniczącej CZW
sprawozdania w zakresie wizytacji w kancelariach adwokackich.
16.5. Odbyły się spotkania członków CZW oraz przewodniczących ZW przy ORA. Omawiano
bieżące problemy.
16.6. Zmieniono regulamin działania CZW.

 17. Centrum Mediacji przy NRA
17.1. Reorganizacja Centrum Mediacji przy NRA
Uchwalono nowy Statut Centrum Mediacji przy NRA oraz Regulamin postępowania mediacyjnego.
W poszczególnych izbach adwokackich zostali powołani koordynatorzy ds. mediacji, którzy są członkami
w Radzie Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy NRA. Utworzono centra mediacji w poszczególnych izbach.

17.2. Konferencje i szkolenia
Zorganizowano 28 szkoleń podstawowych, umożliwiających uzyskanie uprawnień mediatora oraz
zorganizowano szkolenia specjalistyczne. Podjęto współpracę instytucjonalną z Wyższą Szkołą
Bankową w Warszawie, Wrocławiu i Opolu. Adwokaci-mediatorzy prowadzą także zajęcia na studiach
podyplomowych. Zorganizowano międzynarodową konferencję „Prawo i mediacja”. Centrum Mediacji
przy NRA i Naczelna Izba Lekarska zorganizowały w Krakowie konferencję „Mediacja w medycynie”.

17.3. Z uwagi na pandemię przyjęto standardy postępowania w e-mediacji.
17.4. Opracowano publikację „Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika”.

 18. Ośrodek Badawczy Adwokatury
18.1. Powołanie serii wydawniczej – „Biblioteka Palestry”
Seria obejmie trzy działy:
	Historia Adwokatury (10 publikacji);
	Horyzonty Filozofii Prawa (8 publikacji);
	Metodyka Pracy Adwokata (1 publikacja).

18.2. Współorganizacja wystawy „Adwokaci w Służbie Ojczyźnie” w Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku.
18.3. Organizacja konferencji na bazie publikacji z serii „Biblioteka Palestry” podczas
środowiskowych imprez kulturalnych i sportowych.

Szczegółowe sprawozdanie w formie publikacji książkowej otrzyma każdy delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury.
Dokument opracowany przez biuro prasowe NRA na podstawie przekazanych przez jednostki NRA i organy Adwokatury sprawozdań kadencyjnych.
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