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Sprawozdanie z działalności
Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
za okres od 18 czerwca 2016 r. do 05 sierpnia 2020 r.

Przedkładane sprawozdanie jest sprawozdaniem kadencyjnym i powinno obejmować 4-letni okres
pracy Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie wybranej na Zgromadzeniu Szczecińskiej Izby
Adwokackiej w dniu 18.06.2016r. - po zmianie ustawy jest to pierwsza 4‑letnia kadencja, a pandemia koronawirusa spowodowała, że kadencja ta jest jeszcze dłuższa i w zasadzie, choć sprawozdanie to piszę w pierwszych dniach sierpnia 2020r., to opieram się na sprawozdaniach finansowych
z końca 2019 i danych z Referatów i Komisji z wiosny 2020r.
Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie ukonstytuowała się w dniu 27.06.2016r. w następującym składzie:
Dziekan – adw. Włodzimierz Łyczywek
Wicedziekan odpowiedzialny za kampanię wizerunkową – adw. Jacek Motyka
Wicedziekan odpowiedzialny za szkolenia adwokackie – adw. Marcjusz Szczepański
Sekretarz - adw. Wiesław Fafuła
Zastępca Sekretarza – adw. Michał Olechnowicz
Skarbnik – adw. Mikołaj Kołecki
Kierownik Referatu Skarg – adw. Piotr Mazuro
Kierownik Zespołu Wizytatorów – adw. Igor Frydrykiewicz
Przewodniczący Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich – adw. Tomasz Milewski
Przewodnicząca Komisji Socjalnej i Pomocy Koleżeńskiej– adw. Joanna Budnowska
Członek ORA – adw. Krzysztof Ławrynowicz
Wszystkie Komisje i Referaty w okresie sprawozdawczym prowadziły swoją działalność zgodnie z przedstawionymi Okręgowej Radzie Adwokackiej planami, za wyjątkiem Komisji Cyfryzacji,
która powołana została w 2016r i na skutek braku jakiejkolwiek działalności Rada uchyliła uchwałę
o jej powołaniu rok później.
Szczegółowe sprawozdania z poszczególnych Referatów i Komisji dołączone są do niniejszego
sprawozdania w dalszej jego części –zaś w moim osobistym sprawozdaniu postaram się poruszyć
kwestie, które uważam za istotne w życiu samorządowym w latach 2016 – 2020.
Był to trudny okres; przypadał bowiem na wielkie zmiany legislacyjne, a przede wszystkim
organizacyjne wymiaru sprawiedliwości i Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie zmuszona była
do podejmowania wielu uchwał o charakterze polityczno-społecznym.
Kadencja tej właśnie Rady, to jednocześnie i zmiana pokoleniowa; w poprzedniej kadencji,
gdzie również kierowałem pracami ORA w Szczecinie, większość jej członków miała wieloletnie
doświadczenie w pracy samorządowej. W tej kadencji członkowie ORA w Szczecinie - przynajmniej
w połowie - takiego doświadczenia nie mieli, a mimo to, biorąc pod uwagę coraz większy zakres
obowiązków; liczebność Izby, a także sytuację zewnętrzną Adwokatury - stosunkowo młoda Rada
poradziła sobie - moim zdaniem - doskonale.
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Pierwszy rok kadencji
W okresie od Zgromadzenia Wyborczego w 2016r., kiedy to do składu osobowego Izby zaczęły
wchodzić poważne roczniki aplikantów adwokackich poprzedniego okresu – stan osobowy Izby
stale i dynamicznie się powiększał; na koniec tego okresy, czyli w 2017r. czynnych zawodowo adwokatów było ok. 400, a aplikantów adwokackich jeszcze 150 – te proporcje zaczną się zmieniać
w następnych latach.
W poprzedniej kadencji Zgromadzenie Izby kilkakrotnie obniżało składki adwokackie. Ponieważ siedziba izbowa został spłacona w zakresie kredytu, który został zaciągnięty na ten cel,
a także na przełomie poprzedniej i obecnej kadencji, czyli w roku 2016 – po wcześniejszym zakupie sąsiedniego lokalu wyposażyliśmy go ze środków przyznanych nam przez Naczelną Radę
Adwokacką i w chwili obecnej siedziba Izby Szczecińskiej powiększyła się o kolejne 100 m kw.,
w których znajduje się; sala im. adw. dr Romana Łyczywka, w której obraduje ORA w Szczecinie,
a także odbywają się posiedzenia Sądu Dyscyplinarnego Szczecińskiej Izby Adwokackiej; biura
Rzecznika Dyscyplinarnego Szczecińskiej Izby Adwokackiej oraz jest sala klubowa, czy też rekreacyjna, która jeszcze nie ma specjalnego przeznaczenia.

We wrześniu 2016 roku z udziałem adwokatów naszej
Izby jako organizatorów, przeprowadzona został spartakiada prawników w Szczecinie i był to już 3 przypadek
w historii tych spartakiad, że Szczecin był jej gospodarzem .
W listopadzie 2016 roku odbył się Krajowy Zjazd
Adwokatury, w którym - już po raz kolejny - współprzewodniczącym Zjazdu był członek naszej Izby Mecenas
Marek Mikołajczyk, zaś adw. dr Romanowi Łyczywkowi
przyznano – pośmiertnie – jako pierwszemu członkowi
Szczecińskiej Izby Adwokackiej „Wielką Odznakę Adwokatura Zasłużonym”.
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dr Roman Łyczywek, zdjęcie z archiwum Włodzimierza Łyczywka

W tej kadencji, przy zmieniających się proporcjach adwokatów (liczba adwokatów zdecydowanie wzrastała) w stosunku do liczby aplikantów adwokackich (których to stan systematycznie – jak Państwo się przekonacie - do końca kadencji się zmniejszał) istniała konieczność
dofinansowania funduszu szkolenia aplikanckiego poprzez składki ponoszone przez wszystkich
członków Izby, ponieważ w innym przypadku musielibyśmy - tak jak większość Izb w kraju, zrezygnować ze szkolenia aplikantów adwokackich, przyłączając się do szkoleń w większej Izbie.
„In Gremio”, które było periodykiem nie wychodzącym już co miesiąc w poprzednich latach,
stało się miesięcznikiem i zaczęło być widocznie nie tylko w środowisku prawniczym, i nie tylko
terytorialnie na obszarze działania naszej Izby.

Fot. Tomasz Pasula

Po wielu latach słabej współracy z samorządem radcowskim ORA w Szczecinie doprowadziła
do spotkania z Izbą Radców Prawnych w Szczecinie i takie spotkanie odbyło się już w nowej siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

Wystąpiliśmy do Prezydenta Miasta Szczecin – zresztą już po raz wtóry – ponieważ wiele lat
temu Rada Miasta przyjęła projekt nazwy parku na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Ostrawickiej im. adw. dr Romana Łyczywka - o nazwanie, także jakiegoś placu lub ulicy imieniem zasłużonego i nieżyjącego już członka naszej Izby adw. Jerzego Chmury. Uchwałą Rady Miasta plac przy ul
Przybyszewskiego na Pogodnie dzisiaj nosi nazwę adw. Jerzego Chmury.
Drugi rok kadencji
Po blisko 80 latach, zaistniała konieczność wypowiedzenia się wszystkich zawodów prawniczych,
ponieważ zakres i tempo zmian - i to w większości niekorzystnych z naszego punktu widzenia w wymiarze sprawiedliwości, były tego powodem. W maju 2017r. przedstawiciele Szczecińskiej
Adwokatury uczestniczyli w Krajowym Kongresie Prawników Polskich w Katowicach.
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Czynnych zawodowo adwokatów pod koniec drugiego roku kadencji było 460, a ilość aplikantów adwokackich gwałtownie się zmniejszyła do 70 - na wszystkich 3 rocznikach.
Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie wraz z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie podejmuje kontakty z Izbą Adwokacka w Brandenburgu.

W tym roku ukazał się III tom Słownika
biograficznego Adwokatów Polskich, którego pierwsze 2 tomy opracowane były przez
zespół autorów pochodzący z Izby Szczecińskiej. Pierwsze dwa tomy wydane zostały
ćwierć wieku wcześniej. Ukazała się także
biografia adw. dr Romana Łyczywka doskonale opracowana przez członka naszej Izby
adw. Andrzeja Zajdę, a wydana przez Ośrodek Badawczy Adwokatury Polskiej.
W tym też roku, na szczęście nie sfinalizowany – powstał projekt tworzenia alternatywnej aplikacji tzw. „uniwersyteckiej” –
Adwokatura była, jest i będzie temu zawsze
przeciwna, zaś Szczecińska Izba Adwokacka kolejny raz pokazuje, że wyniki egzaminu adwokackiego w Szczecinie są jednymi
z najlepszych w naszym kraju.

Trzeci rok kadencji
Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie podejmuje szereg uchwał, tak w problematyce Adwokatury (np. urzędówki, które zmaterializowały się w myśl naszej uchwały dopiero w tym roku) jak
i społeczno-politycznej (sprawa Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i zarzutów dyscyplinarnych w stosunku do sędziów apelacji szczecińskiej) –
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Szczecińska Izba Adwokacka przygotowała fantastyczne obchody tej rocznicy, nie tylko w naszej ocenie,
gdyż taki był odbiór wielu uczestników tych obchodów
z całej Polski. Przez dwa dni - najpierw wystawa w Centrum Dialogu Przełomy, później świetne panele dyskusyjne z udziałem SSN Michała Laskowskiego; Rzecznika Praw
Obywatelskich – Adama Bodnara, adw. Jerzego Naumanna z Izby Warszawskiej i naszych izbowych panelistów.
Obchody zwieńczyła gala i koncert w Filharmonii
Szczecińskiej, w których oprócz zaproszonych oficjalnych
gości uczestniczyła niemalże cała nasza Izba.

Zespół autorów - pod kierownictwem adw. Romana Ossowskiego - przygotował okolicznościową wkładkę do codziennych gazet z okazji 100-lecia
Odrodzonej Adwokatury Polskiej, która rozeszła się
w ilości 100.000 szt.

Polskiej
Odrodzonej Adwokatury
wkładka z okazji 100-lecia

Pod koniec tego roku ilość członków Izby zbliża
się do magicznej liczby 500; jesteśmy średnią Izbą –
10 pod względem ilości adwokatów w kraju, a aplikantów jest nadal niewielu, bo tylko 69.
Jak Państwo zobaczycie ze sprawozdań kadencyjnych Sądu Dyscyplinarnego jak i Rzecznika Dyscyplinarnego Szczecińskiej Izby Adwokackiej, ilość
spraw dyscyplinarnych w sposób wręcz gwałtowny rośnie – te oba organy Izbowe nie podlegające
przecież ORA, musiały mieć znacznie poważniejsze
dofinansowanie, w postaci odrębnej składki na
prowadzenie tych spraw. I tak też Zgromadzenie
Izby w 2019 roku uczyniło, co powoduje, iż duży
skład zarówno Sądu Dyscyplinarnego jak i Rzecznika Dyscyplinarnego daje sobie radę z tak wielkim
napływem tych postępowań.
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fot. Weronika Łyczywek

Cały 2018 rok, to ogólnopolskie obchody 100-lecia
Odrodzonej Adwokatury Polskiej, zwieńczone centralnymi
obchodami w Zamku Królewskim w Warszawie.

W tym roku pod koniec zmarł adw. Jerzy Piosicki wieloletni kustosz „Galerii pod Żabotem” i twórca oraz
inicjator większości przedsięwzięć kulturalnych Izby (wydawnictwa książkowe i wystawy). Jego pośmiertna osobista wystawa prac malarskich, od prawie roku eksponowana jest w salach recepcyjnych siedziby naszej Izby.

Miesięcznik „In Gremio” staje się współfinansowany
w części przez Naczelną Radę Adwokacką i dociera do
wszystkich Izb adwokackich w Polsce, a jego nakład to
blisko 3500 szt. miesięcznie.

Czwarty rok kadencji
Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie
podejmuje szereg inicjatyw legislacyjnych,
których adresatem jest NRA, zaś przedstawiciele naszej Izby w NRA są inicjatorami
wielu rozwiązań – szczególnie Pan Mec.
Marek Mikołajczyk - jako doradca Prezesa
NRA.
„In Gremio” w coraz młodszym składzie – statuetkę „Gremiusa” dostają w tym
roku: adw. Andrzej Zajda i ustępująca Redaktor Naczelna - adw. Magdalena Gąsiorowska; kierowanie miesięcznikiem, którego przecież Wydawcą jest Szczecińska
Izba Adwokacka - przejmuje adw. Agata
Urbanowska – jest to już liczące się pismo
ogólnopolskie.
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Bierzemy ponownie udział
w kolejnym II Kongresie
Prawników Polskich w Poznaniu.

Adwokacki Nordic Walking zbliża się już do jubileuszu, ponieważ to już po raz 8 organizuje go
nasza Izba, a konkretnie Pani Mec. Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz i impreza staje się ogólnopolską tak sportowo jak i szkoleniowo.

W styczniu 2020 roku wychodzi album - mojego i mojej żony
Weroniki autorstwa - pt. „Podróże od A do Z”, który we fragmentach był drukowany przez ponad 2 lata w „In Gremio” – wydany
- tu znowu - nakładem Ośrodka Badawczego Adwokatury Polskiej .
Wystawa fotograficzna Weroniki Łyczywek oraz promocja
tego albumu z udziałem Prezesa NRA i zaproszonych gości odbędzie się - po wielu perturbacjach związanych z pandemią koronawirusa - w dniu 10.09.2020r.
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W marcu 2020 roku „stanęły” sądy powszechne; ORA
w Szczecinie, a także NRA od tego czasu obradują on-line,
albo obiegowo. Przez kilka miesięcy przestaliśmy się udzielać
zawodowo, zaś „In Gremio” wołało: zostań w domu.
W kwietniu 2020 roku i aż do lipca 2020 roku, życie publiczne zdominowały wybory prezydenckie, chociaż wszystkie Izby Adwokackie w kraju z uwagi na przepisy epidemiologiczne swoje zgromadzenia musiały odkładać i dalej nie wiadomo, kiedy naprawdę się odbędą, podobnie jak i Krajowy
Zjazd Adwokatury.

W okresie od kwietnia do sierpnia 2020r., kiedy piszę
to sprawozdanie, zarówno ORA w Szczecinie jak i NRA obradują częściej i więcej podejmują uchwał niż przed pandemią.
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Sytuacja osobowa Szczecińskiej Izby Adwokackiej
Czynnych zawodowo adwokatów na dzień 03.08.2020r. jest już w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej 506 - dodatkowo 19 aplikantów zostało aktualnie wpisanych na listę adwokatów, co zwiększa jeszcze stan osobowy Izby, ponadto adwokaci nie wykonujący zawodu i adwokaci emeryci to kolejne
61 osób na liście członków (według parytetu uchwalonego przez NRA, jako średnia Izba posiadamy prawo do wyboru 8 delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury); posiadamy także 7 prawników
zagranicznych oraz 69 aplikantów adwokackich .
Sytuacja ekonomiczna Szczecińskiej Izby Adwokackiej
W pierwszych latach kadencji 2016 – 2020 nie podwyższaliśmy składek korporacyjnych. Przekraczaliśmy założenia preliminarzy budżetowych w zakresie szkolenia zawodowego, a później w zakresie finansowania „In Gremio” i funduszu szkolenia aplikantów adwokackich, jak również w zakresie pionów dyscyplinarnych SIA.
Te kłopoty już są za nami, ponieważ :
- pion dyscyplinarny czyli Sąd Dyscyplinarny i Rzecznik Dyscyplinarny posiadają własne fundusze pochodzące ze składki adwokackiej,
- podobnie rzecz się ma z funduszem aplikantów, który już od ponad 2 lat finansowy jest w części przez wszystkich adwokatów,
- „In Gremio” dofinansowane jest staraniem naszych przedstawicieli w NRA przez NRA i mimo,
że inne środowiska prawnicze w niewielkim stopniu, albo też w ogóle nie partycypują w tych kosztach, wydawnictwo się rozwija i powinniśmy być z niego dumni.
Przygotowując w marcu analizę ekonomiczną ostatniego roku tej kadencji, nie miałem żadnej
wątpliwości, iż mimo niewielkich przekroczeń w poszczególnych funduszach, bilans ogólny dawał lekką nadwyżkę wpływów nad kosztami i nie stwarzało to żadnych niebezpieczeństw dla Izby,
która ma przecież - z poprzednich okresów kadencyjnych - stale niewielkie oszczędności.
Byliśmy także w stanie - z funduszu remontowego, którego naruszeń kosztowo nie wymaga
siedziba izbowa, poprawić standard wyposażenia Ośrodka Wypoczynkowego w Niechorzu, który
jest ewenementem w skali całej Adwokatury i który jest przecież niezaprzeczalną, olbrzymią wartością Izby.
Obecnie na skutek uchwał ORA w Szczecinie zawieszającej pobór składek samorządowych za
okres od marca do maja b.r., czyli tego lockdown w pracy sądów, a w konsekwencji i kancelarii;
potem zwolniliśmy w ogóle od kładek za ten okres młodych adwokatów, a także aplikantów.
W chwili obecnej - z całą pewnością - sytuacja finansowa się nieznacznie pogorszyła i członkowie Izby powinni wszystkie zaległości jakie mają uregulować tak, aby agendy SIA mogły działać
prawidłowo. Jednocześnie NRA zwolniła Izbę od odprowadzenia składek również z okres 3 miesięcy, co w części wyrównuje nasze socjalne posunięcia w uchwałach Rady.
Organizacyjnie, mimo niemal podwojenia się ilości członków Izby, w okresie dwóch ostatnich
kadencji i zmniejszenia stanu osobowego sekretariatu Izby, ilość różnych spraw do załatwienia
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rośnie wręcz lawino, co wynika ewidentnie ze sprawozdania Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika
Dyscyplinarnego. Jestem wdzięczny sekretariatowi Izby za merytoryczne podołanie wszystkim
obowiązkom, jakie w tej kadencji tylko narastały.
Wizerunek Adwokatury
O tym już w zasadzie pisałem, chociaż zawsze pamiętać trzeba o tym, że wszystkie dokonania
członków Izby, a także członków ORA w  Szczecinie, które te działania wizerunkowe podejmują,
mogą być zepsute złymi informacjami z pierwszych stron gazet – na szczęcie w tej kadencji nie
było tego wiele.
Wizerunek Adwokatury, to także zewnętrzny obraz tego, co czynimy dla innych, a także pokazujemy siebie i w tym zakresie uważam, że w tej kadencji zrobiliśmy bardzo dużo, co wynika ze
sprawozdań Komisji Wizerunkowej i Integracji Środowiskowej.
Czas na zmianę pokoleniową, a przede wszystkim kierującego pracami Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Przez wiele lat codziennej pracy samorządowej nauczyłem się, że poza
koniecznym talentem to najważniejsza jest dyscyplina i tego życzę przyszłej Okręgowej Radzie
Adwokackiej w Szczecinie i przyszłemu Dziekanowi.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
w Szczecinie
/adwokat Włodzimierz Łyczywek/
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Sprawozdanie Zespołu Wizytatorów
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie
za okres od dnia 21 marca 2019 r. do dnia 20 marca 2020 r.

We wskazanym powyżej okresie Zespół Wizytatorów Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
działał pod przewodnictwem członka ORA – adw. Igora Frydrykiewicza.
Zespół Wizytatorów Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie działał w składzie:
1. adw. Marta Adamek – Donhoffner,
2. adw. Joanna Lange,
3. adw. Monika Matkowska,
4. adw. Radosław Reszke,
5. adw. Łukasz Sowa,
6. adw. Piotr Salitra,
7. adw. Grzegorz Motak,
8. adw. Igor Frydrykiewicz – przewodniczący.
Skład zespołu wizytatorów uległ zmianie w trakcie roku sprawozdawczego. Ustąpił adw. Borys Poradzewski. Zgodę na wsparcie zespołu wizytatorów wyrazili i zostali powołani adw. Joanna Lange,
adw. Monika Matkowska, adw. Grzegorz Motak. Wielkie podziękowania należą się koledze Borysowi Poradzewskiemu za wieloletnią pracę na rzecz samorządu w zakresie wizytacji.
Przy określaniu zakresu wizytacji uwzględniono dyrektywy Naczelnej Rady Adwokackiej (Centralnego Zespołu Wizytatorów), określające częstotliwość wizytacji poszczególnych kancelarii.
 godnie z regulaminem w sprawie zakresu wizytacji kancelarii adwokackich, przedmiotem
Z
przeprowadzonych wizytacji były w szczególności:
1) badanie pracy zawodowej adwokata,
2) badanie działalności finansowej kancelarii,
3) kontrole kształcenia aplikantów adwokackich,
4) oznaczenie zewnętrzne kancelarii, ocena lokalu pod względem estetyki,
wyposażenia oraz możliwości zachowania poufności rozmów z klientami,
5) ustalenie osób zatrudnionych, współpracujących, dzielących lokal,
6) spełnianie przez adwokata obowiązków w zakresie RODO,
7) spełnianie wymogów regulujących prowadzenie działalności w formie spółek partnerskich.
I. Zakresem wizytacji w ostatnim okresie wizytacyjnym zostało objętych planem 100 adwokatów (21 marca 2019 r. – 20 marca 2020 r.). W okresie wizytacyjnym wykonano w sumie 80wizytacji,
w tym 2 wizytacje objęte były poprzednim planem wizytacyjnym, a niemożliwe do wykonania do
20 marca 2019 r.
II. Wskazać należy, że stosunkowo duża część planowych wizytacji nie mogła się odbyć z przyczyn
obiektywnych takich jak: wykreślenie z listy adwokatów (1 osoba), długotrwałe zwolnienie lekarskie (1 osoba), urlop macierzyński (4 osoby), śmierć adwokata (1 osoba), zmiana siedziby (1 osoba),
objęcie kwarantanną (1 osoba). Pozostałe wizytacje nie odbyły się, ponieważ adwokacipoprosili
o ich przełożeniez uwagi narozprzestrzenianie się wirusa COVID – 19 i wprowadzenie w kraju sta– 16 –

nu zagrożenia epidemicznego. Pozostałe wizytacje objęte planem w okresie ujętym niniejszym
sprawozdaniem zostaną uwzględnione w następnym okresie wizytacyjnym i przeprowadzone
w pierwszej kolejności.
III. Wizytacjami objęte są przede wszystkim kancelarie prowadzone przez najmłodszych stażem
adwokatów, adwokatów, którzy zmienili swoje siedziby na terenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej
oraz przez adwokatów niewizytowanych podczas obecnej kadencji Zespołu Wizytatorów przy ORA
w Szczecinie, a także przeprowadzane są w wyniku sygnałów otrzymywanych z Okręgowej Rady
Adwokackiej. Większość wizytowanych kancelarii nie budzi zastrzeżeń co do warunków lokalowych, zabezpieczenia dokumentów, zachowania poufności rozmów, zawierania umów z klientami,
oznaczeń oraz spełniania obowiązków finansowych, korporacyjnych i publiczno-prawnych. Wizytowani adwokaci spełniają obowiązki w zakresie RODO, głownie poprzez udostępnianie klientom
klauzul informacyjnych oraz zamieszczanie ich w stopkach wiadomości mailowych.
W kilku przypadkach zostały przedstawione zalecenia powizytacyjne głównie w zakresie montażu tablicy informacyjnej (9), zawarcia umowy wspólnoty biurowej (9) oraz uzupełnienia szkoleń
(7),w dwóch przypadkach w zakresie uzupełnienia umowy spółki, po jednym przypadku w zakresie przebudowy wejścia, aby oddzielić wejście do kancelarii od wejścia do firmy ubezpieczeniowej
oraz w zakresie lepszego zabezpieczenia dokumentów.
Przeprowadzono wizytacje u 5 adwokatów działających w formie spółki. W dwóch przypadkach zalecono zmianę umowę spółki w zakresie zawarcia w niej wymaganych zapisów.
IV. Przeprowadzono wizytacje w kancelariach dwóch prawników zagranicznych. W obu przypadkach
przedstawiono zalecenia powizytacyjne. W jednym w zakresie uzupełnienie punktów szkoleniowych,
w drugim zaś uzupełnienia punktów szkoleniowych oraz umowy spółki o wymagane zapisy.
V. Należałoby zwrócić uwagę koleżanek i kolegów adwokatów na to, by w przypadku dzielenia biura z innymi podmiotami (poza oczywistymi faktem, że muszą to być podmioty, z którymi prowadzenie biura nie stoi w sprzeczności z etyką zawodową), dokonać wyodrębnienia tablic informacyjnych, zajmowanych pomieszczeń, osób zajmujących się administracją, a także pamiętać o obowiązku przesyłania do ORA odpisu umowy wspólnoty biurowej. Adwokaci powinni także pamiętać
o odbywaniu szkoleń zawodowych. Wciąż zdarza się, że brak jest tablic informacyjnych, jest to
jednak bardzo mały odsetek wizytowanych. W takim przypadku będą przeprowadzane kolejne
wizytacje dla stwierdzenia wykonania zaleceń powizytacyjnych.
Stale należy zwracać uwagę na informacje zawarte na stronach internetowych. Należy pamiętać, aby nie znajdowały się tam treści z pogranicza reklamy (nie były opatrzone adnotacją „reklama” przy użyciu wyszukiwarki Google), bądź mogące wprowadzać klienta w błąd, co do tego, czy
ma do czynienia z osobami prowadzącymi kancelarie indywidualne, czy też z tworem prawnym,
zrzeszającym większą liczbę adwokatów oraz aby znajdowały się na nich informacje dotyczące
wyłącznie działalności jako adwokata.
Przewodniczący Zespołu Wizytatorów
/adwokat Igor Frydrykiewicz/
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Sprawozdanie Referatu Skarg i Wniosków
Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
za okres od dnia 20.06.2016 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

W okresie objętym sprawozdaniem w pracach Referatu Skarg i Wniosków Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie uczestniczyli:
- adw. Piotr Mazuro – członek ORA – Kierownik Referatu
- adw. Krzysztof Ławrynowicz – członek ORA
- adw. Radosław Flasza
- adw. Michał Dzierżanowski
- adw. Dariusz Ciepiela.
W okresie sprawozdawczym do Referatu Skarg i Wniosków wpłynęło łącznie 491 skarg, z czego :
- od 20 czerwca 2016 r. do 31.12.2016 r. – 79 spraw;
- w 2017 r. – 124 sprawy,
- w 2018 r. – 118 spraw,
- do dnia 30.04.2020 r. – 43 sprawy.
Z ogólnej ilości spraw, które wpłynęły :
- 240 –dotyczyło naruszenia obowiązków zawodowych,
- 157 - dotyczyło naruszenia zasad etyki i godności zawodu,
- 53 – dotyczyły rozliczeń z klientami,
- 19 – dotyczyło niestawiennictwa na rozprawach sądowych,
- 22 - dotyczyły odrzucenia skargi kasacyjnej.
Merytorycznie rozpatrzono i załatwiono 480 spraw, a w 11 sprawach nadal są prowadzone czynności wyjaśniające, są to jednakże skargi złożone w ostatnim okresie, tj. po 13.02.2020 r., więc z całą
pewnością można stwierdzić, iż rozpatrywanie skarg wpływających do Referatu Skarg i Wniosków
odbywa się na bieżąco.
Spośród skarg zakończonych merytorycznie, w odniesieniu do 302 nie dopatrzono się żadnych przewinień adwokata, zaś w 45 przypadkach przyjęto inny sposób załatwienia sprawy satysfakcjonujący osobę składającą skargę.
Z powodu uzasadnionych, mniej rażących przewinień Dziekan ORA w Szczecinie udzielił skarżonym adwokatom 19 ostrzeżeń dziekańskich.
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Na podstawie § 18 lit. b Regulaminu w sprawie zasad funkcjonowania okręgowych rad adwokackich w 114 sprawach skargowych podjęto decyzje o skierowaniu ich do Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w Szczecinie celem ewentualnego wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec
skarżonego adwokata.
W latach objętych sprawozdaniem nie stwierdzono wyraźnej tendencji wzrostowej w odniesieniu do ogólnej ilości skarg za poszczególne lata kalendarzowe. Najwięcej z nich dotyczyło naruszenia obowiązków zawodowych oraz naruszenia zasad etyki adwokackiej.
Zaznaczyć należy wyraźny wzrost ilości spraw skierowanych do Rzecznika Dyscyplinarnego, przy jednoczesnym spadku liczby udzielonych obwinionym adwokatom przez Dziekana ORA
ostrzeżeń dziekańskich.
Większa także w okresie sprawozdawczym za okres kadencji ORA w latach 2016-2020 jest ilość
spraw skargowych dotyczących uchybienia przez adwokata wymogom formalnym apelacji i skargi kasacyjnej skierowana przez Sąd Najwyższy i sądy powszechne do tutejszej Rady, jednakże jest
to zapewne wynik trwającej dłużej o rok kadencji Rady.
Referat Skarg i Wniosków Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie działa bardzo sprawnie,
a czas postępowania wyjaśniającego w poszczególnych sprawach nie przekracza 1-2 miesięcy.
Również odpowiedzi udzielane skarżącym są wyczerpujące, a rozstrzygające decyzje w sprawach,
które zostają skierowane na wniosek skarżących do Referatu Skarg Naczelnej Rady Adwokackiej
w Warszawie, celem analizy prawidłowości przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego,
w 100% są podtrzymane przez ten organ NRA.

Kierownik
Referatu Skarg i Wniosków ORA w  Szczecinie
/adwokat Piotr Mazuro/
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Sprawozdanie z działalności
Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów
za okres 2016 r. do 31.12.2019 r.

Zgodnie z treścią § 12 uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” z dnia 19 listopada 2011 r. Okręgowa Rada Adwokacka organizuje szkolenia
zawodowe w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin rocznie. Nałożony na radę wymóg przeprowadzenia szkoleń ma zapewniać adwokatom możliwość wykonania obowiązku stałego podnoszenia
kwalifikacji zawodowych. Przypominam, że adwokat powinien uzyskać w danym roku kalendarzowym co najmniej 12 punktów szkoleniowych (§ 16 wyżej przywołanej uchwały).
Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie wykonała swoje obowiązki. W okresie sprawozdawczym Szczecińska Izba Adwokacka przeprowadziła następujące szkolenia:
SZKOLENIA PRZEPROWADZONE W ROKU 2016
01.03.2016 r. -

ORA Szczecin - temat: „Praktyczne zajęcia (ćwiczenia) z emisji głosu”
wykładowca: aktorka Katarzyna Klimek;
wymiar szkolenia 1,5 pkt;

08.03.2016 r. -

ORA Szczecin - temat: „Sposoby rozwiązywania umów o pracę
- w praktyce sądowej”
wykładowca: SSR Monika Miller-Młyńska
wymiar szkolenia: 1,5 pkt;

15.03.2016 r. -

 RA Szczecin – temat: „Ustawa o własności lokali i ustawa
O
o ochronie praw lokatora”
wykładowca: adw. Monika Plisecka-Wajdziak
wymiar szkolenia: 1,5 pkt;

22.03.2016 r. -

 RA Szczecin – temat: „Alimenty w postępowaniach z zakresu
O
prawa rodzinnego-praktyka sądowa”
wykładowca: adw. Łyczywek-Falkowska
wymiar szkolenia: 1,5 pkt;

05.04.2016 r. -

 RA Szczecin – temat: „Nowelizacja ustawy o policji:
O
„Tajemnica zawodowa w świetle nowelizacji ustawy o policji”
wykładowca: SSA Andrzej Wiśniewski
wymiar szkolenia: 1,5 pkt;

12.04.2016 r. -

 RA Szczecin – temat: „Wojewódzka Komisja ds. orzekania
O
o zdarzeniach medycznych – regulacje prawne, aspekty praktyczne”
wykładowca: adw. Piotr Dobrołowicz
wymiar szkolenia: 1,5 pkt;
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19.04.2016 r. -

 RA Szczecin – temat: „Owoce zatrutego drzewa i zmiany
O
w kpc z września 2016 r.”
wykładowca: SSR Tomasz Radkiewicz
wymiar szkolenia: 1,5 pkt;

26.04.2016 r. -

 RA Szczecin – temat: „Ustawa o dostępie do informacji publicznejO
-praktyczne aspekty”
wykładowca: Szymon Ossowski
wymiar szkolenia: 1,5 pkt;

10.05.2016 r. -

 RA Szczecin – temat: „Komornicze postępowanie egzekucyjne”
O
wykładowca: komornik Roman Walkowiak
wymiar szkolenia: 1,5 pkt;

19.05.2016 r. -

 RA Szczecin – temat: „Sąd rejestrowy w praktyce –
O
najczęstsze problemy prawników”
wykładowca: referendarz sądowy Joanna Kępińska-Polińska
wymiar szkolenia: 1,5 pkt;

25.06.2016 r. -

ORA Szczecin (ZUS) - temat: „Ostatnie zmiany w procedurze karnej”
wykładowca: SSA Andrzej Wiśniewski
wymiar szkolenia: 1,5 pkt;

03.09.2016 r. -

 RA Szczecin - temat: „Aktualne zmiany w prawie cywilnym materialnym
O
i procesowym w zakresie wykorzystania nowych narzędzi informatycznych”
wykładowca: prof. Dariusz Szostek SSO we Wrocławiu Grzegorz Karaś
wymiar szkolenia: 4,5 pkt;

29.09-01.10.2016 r. -

ORA Szczecin – szkolenie wyjazdowe - Kołobrzeg
t emat: „Wyrok łączny i kara łączna w świetle znowelizowanych
przepisów prawa, zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy
oraz reguły wyłączania wielości ocen”
wykładowca: SSR Arkadiusz Krupa
temat: „Nowelizacja i zmiany w procedurze karnej”
wykładowca: SSO Władysława Motak
temat: „Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych”
wykładowca:  r.p r. Joanna Martyniuk
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07.10-09.10.2016 r. -

ORA Szczecin – szkolenie wyjazdowe - Międzyzdroje
temat: „Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w k.p.c.”cz. I i II
wykładowca: SSA Dariusz Rystał
t emat: „Marketing usług adwokackich. Skuteczne sposoby
pozyskiwania nowych klientów”
wykładowca: Prof. Ryszard Sowiński
Panel dyskusyjny: „Zarządzanie kancelarią prawną”
wymiar szkolenia: 10 pkt szkoleniowych;

W 2016 r. Komisja Doskonalenia Zawodowego Adwokatów ORA w Szczecinie zorganizowała łącznie 45 godzin szkoleń zawodowych dla Członków Izby Adwokackiej oraz dla chętnych Członków
OIRPw Szczecinie.
SZKOLENIA PRZEPROWADZONE W ROKU 2017
28.02.2017 r. ORA Szczecin – wykładowca: SSR Tomasz Radkiewicz,
	
temat: „Problematyka podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności”
wymiar szkolenia: 2 pkt szkoleniowe;
w szkoleniu wzięło udział 66 adwokatów;
18.03.2017 r. -

 RA Szczecin (WORD), wykładowca: SSR Tomasz Radkiewicz,
O
temat: „Problematyka rozliczania konkubinatu w świetle
orzecznictwa Sądu Najwyższego”
wymiar szkolenia: 4 pkt szkoleniowe;
w szkoleniu wzięło udział 105 adwokatów;

29.03.2017 r. -

ORA Szczecin, wykładowca: SSO Maciej Kawałko,
temat: „Wyrok łączny, zagadnienia materialne i proceduralne”
wymiar szkolenia: 2 pkt szkoleniowe;
w szkoleniu wzięło udział 55 adwokatów;

12.04.2017 r. -

ORA Szczecin, wykładowca: SSA Andrzej Wiśniewski,
temat: „Przepisy przejściowe do kpk”
wymiar szkolenia: 2 pkt szkoleniowe;
w szkoleniu wzięło udział 48 adwokatów;

12-14.05.2017 r. -

 RA Szczecin – szkolenie wyjazdowe – Hotel „MARENA” Międzywodzie
O
temat: „Prawo cywilne” – wykładowca – adw. Marcjusz Szczepański
„Prawo pracy” – wykładowca – SSO M.Miller-Młyńska
„Prawo karne” – wykładowca – SSO Maciej Kawałko
wymiar szkolenia: 10 pkt szkoleniowych;
w szkoleniu wzięło udział: 134 adwokatów;
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24.05.2017 r. -

ORA Szczecin, wykładowca: SSO Maciej Kawałko,
t emat: „Zakres działalności adwokata w obszarze postępowania
karno-skarbowego
wymiar szkolenia: 2 pkt szkoleniowe;
w szkoleniu wzięło udział 39 adwokatów;

10.06.2017 r. -

ORA Szczecin (WORD), wykładowca: – adw. Marcjusz Szczepański,
temat: „Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej
a powództwo o ustalenie (powtórka wykładu jaki odbył się w dniu
12.05.2017 r. na szkoleniu w Międzywodziu)”
wymiar szkolenia: 2,5 pkt szkoleniowe;
w szkoleniu wzięło udział 42 adwokatów;

09.09.2017 r. -

ORA Szczecin wykładowca: – prof. WSB dr hab. Ryszard Sowiński,
temat:”Filary sukcesu kancelarii adwokackiej w konkurencyjnym otoczeniu”
wymiar szkolenia: 3 pkt szkoleniowe;
w szkoleniu wzięło udział 82 adwokatów;

28-30.09.2017 r. -

ORA Szczecin –”Ogólnopolski Rajd Nordic Walking” Kołobrzeg
wykładowca: – adw. Marek Mikołajczyk,
temat: „Etyczne granice zachowań adwokatów w życiu publicznym”
wymiar szkolenia: 4 pkt szkoleniowe;
wykładowca: – SSR Tomasz Radkiewicz,
temat: „Podział majątku wspólnego i rozliczenie konkubinatu” cz. I i II
wymiar szkolenia: 5 pkt szkoleniowe;
wykładowca: – adw. Mariusz Weissgerber,
t emat: „Indywidualna działalność gospodarcza
jako składnik majątku wspólnego
wymiar szkolenia: 3 pkt szkoleniowe;
w szkoleniu wzięło udział 82 adwokatów;

01.12.2017 r. -

 niwersytet Szczeciński – Ogólnopolska Konferencja Naukowa
U
„Międzynarodowe i europejskie postępowanie egzekucyjne”
III Panele
wymiar szkolenia: 6 pkt szkoleniowych;
w szkoleniu wzięło udział 87 adwokatów;
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SZKOLENIA PRZEPROWADZONE W ROKU 2018
16.05.2018 r. -

 RA Szczecin – wykładowca: dr hab. Pasquale Policastro
O
temat: „Wprowadzenie do Karty Praw Podstawowych”
wymiar szkolenia: 2 pkt szkoleniowe;
w szkoleniu wzięło udział 43 adwokatów;

23.05.2018 r. -

ORA Szczecin, wykładowca: dr hab. Pasquale Policastro
temat: „Orzecznictwo europejskie dot. Karty Praw Podstawowych.
Trudności z określeniem wzorca - wskazówki”
wymiar szkolenia: 2 pkt szkoleniowe;
w szkoleniu wzięło udział 39 adwokatów;

06.06.2018 r. -

ORA Szczecin, wykładowca: dr hab. Pasquale Policastro,
temat: „Stosowanie Karty Praw Podstawowych przez polskie sądy”
wymiar szkolenia: 2 pkt szkoleniowe;
w szkoleniu wzięło udział 36 adwokatów;

09.06.2018 r.
23.06.2018 r.
14.07.2018 r. -

ORA Szczecin – (1 szkolenie + 2 powtórki),
wykładowca: r.p r. Szymon Baczyński,
temat: „Praktyczne stosowanie przepisów RODO
w działalności kancelarii adwokackiej”
wymiar szkolenia: 6 pkt szkoleniowych;
w szkoleniu wzięło udział 186 adwokatów;

27.09 – 29.09.2018 r. -

w Kołobrzegu podczas „Ogólnopolskiego Rajdu Nordic Walking”

27.09.2018 r. -

wykład SSR Tomasza Radkiewicza
temat: „Podział majątku wspólnego i rozliczenie konkubinatu,
dział spadku, zniesienie współwłasności”

28.09.2018 r. -

wykład SSR Tomasza Radkiewicza
temat: „Podział majątku wspólnego i rozliczenie konkubinatu,
dział spadku, zniesienie współwłasności” c.d.

29.09.2018 r. -

wykład SSR Tomasza Radkiewicza
temat: „Podział majątku wspólnego i rozliczenie konkubinatu,
dział spadku, zniesienie współwłasności” c.d.
wymiar szkolenia: 12 pkt szkoleniowych;
w szkoleniach wzięło udział: 99 adwokatów;
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13.10.2018 r. -

 onferencja „Granice wykonywania zawodu adwokata.
K
Tajemnica adwokacka” (Filharmonia Szczecińska)
wykładowca: adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA
temat: „Co adwokatura proponuje dziś adwokatowi?”
wykładowca: SSN Michał Laskowski
temat: „Granice wykonywania zawodu adwokata
wyznacza Sąd Najwyższy”
wykładowca: adw. Hanna Łyczywek-Falkowska
temat: „Adwokat – zawód wolny, ale z ograniczeniami”
wykładowca: Draginja Nadażdin – dyr. Amnesty International Polska
temat: „Adwokat poza kancelarią. Zaangażowanie w działalność społeczną.”
wykładowca: dr Adam Bodnar - RPO
temat: „Państwo prawa potrzebuje tajemnicy adwokackiej”
wykładowca: dr Jerzy Nauman
temat: „Tajemnica adwokacka w kancelarii. Jak o nią dbać?”
wykładowca: SSA Małgorzata Jankowska
temat: „Przeszukanie kancelarii adwokackiej drogą do uchylenia
tajemnicy adwokackiej – łatwą czy trudną”
wykładowca: adw. Marek Mikołajczyk
temat: „Tajemnica adwokacka przeszkodą w skutecznej obronie
adwokata w postępowaniu dyscyplinarnym?”
wymiar szkolenia: 6 pkt szkoleniowych;
w szkoleniach wzięło udział 182 adwokatów;

29.11.2018 r. -

ORA Szczecin
wykładowca: SSO Bogusława Szczepańska;
temat: „Proceduralne problemy stosowania Konwencji z 1980 r.
dot. cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę”;
wymiar szkolenia: 2 pkt szkoleniowe;
w szkoleniu wzięło udział 59 adwokatów;

13.12.2018 r. -

ORA Szczecin
wykładowca: SSO Bogusława Szczepańska;
temat: „Proceduralne problemy stosowania Konwencji z 1980 r.
dot. cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę”;
wymiar szkolenia: 2 pkt szkoleniowe;
w szkoleniu wzięło udział 53 adwokatów;
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SZKOLENIA PRZEPROWADZONE W ROKU 2019
18.01.2019 r. -

ORA Szczecin
wykładowca: SSN Katarzyna Gonera
temat: „Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy (za naruszanie
prawa i obowiązków pracodawcy) na przykładach dyskryminacji, mobbingu, niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy”;
wymiar szkolenia: 2,5 pkt szkoleniowego;
w szkoleniu wzięło udział 71 adwokatów;

01.03.2019 r. -

ORA Szczecin
wykładowca: SSA Małgorzata Jankowska
temat: „Tajemnica adwokacka w praktyce sądowej”;
wymiar szkolenia: 2 pkt szkoleniowe;
w szkoleniu wzięło udział 79 adwokatów;

29.03.2019 r. -

ORA Szczecin
wykładowca: SSN w st. spocz. Helena Ciepła
temat: „Przedawnienie roszczeń w prawie cywilnym – stan po
09.07.2018 r. zarzut przedawnienia”;
wymiar szkolenia: 2,5 pkt szkoleniowego;
w szkoleniu wzięło udział 148 adwokatów;

30.03.2019 r. -

ORA Szczecin
wykładowca: SSN w st. spocz. Helena Ciepła
temat: „Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności z rozliczaniem praw spółkowych jako składnika majątku wspólnego i rozliczenie
konkubinatu w orzecznictwie”;
wymiar szkolenia: 4,5 pkt szkoleniowego;
w szkoleniu wzięło udział 136 adwokatów;

17.09.2019 r. -

ORA Szczecin
wykładowca: SSA Andrzej Wiśniewski
temat: „Nowelizacja kodeksu postępowania karnego”;
wymiar szkolenia: 2 pkt szkoleniowe;
w szkoleniu wzięło udział 138 adwokatów;

19.09.2019 r. -

ORA Szczecin
wykładowca: adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka
temat: „Udział pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym”
wymiar szkolenia: 1,5 pkt szkoleniowego;
w szkoleniu wzięło udział 31 adwokatów;
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20.09.2019 r. -

ORA Szczecin
wykładowca: SSO Tomasz Radkiewicz
temat: „Zmiana w postępowaniu cywilnym” – cz.I
wymiar szkolenia: 2 pkt szkoleniowe;
w szkoleniu wzięło udział 154 adwokatów;

26.09.2019 r. -

ORA Szczecin
wykładowca: adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka
temat: „Udział pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym” powtórka
wymiar szkolenia: 1,5 pkt szkoleniowego;
w szkoleniu wzięło udział 38 adwokatów;

26-28.09.2019 r. -

Kołobrzeg- Ogólnopolski Rajd „Nordic Walking”
wykładowca: SSO Ewa Ważny
temat: „Prawo rodzinne ze szczególnym naciskiem
na tzw. alienację rodzicielską”
wykładowca: SSO Tomasz Radkiewicz
temat: „Zmiany w prawie cywilnym
wymiar szkolenia: 12 pkt szkoleniowych;
w szkoleniu wzięło udział 129 adwokatów;

08.10.2019 r. -

25 i 26.10.2019 r.
22 i 23.10.2019 r. -

26.11.2019 r. -

ORA Szczecin
wykładowca: SSO Tomasz Radkiewicz
temat: „Zmiany w postępowaniu cywilnym”cz. II
wymiar szkolenia: 2 pkt szkoleniowe;
w szkoleniu wzięło udział 172 adwokatów;
ORA Szczecin (szkolene płatne)
„Certyfikowane szkolenia na mediatora”- 40 godzin zegarowych
w szkoleniu wzięło udział 33 adwokatów;
ORA Szczecin
wykładowca: SSR Konrad Kujawa
temat: „Reforma kpc w odniesieniu do odrębnego postępowania
przed sądem pacy. Ostatnie zmiany w kodeksie pracy”
wymiar szkolenia: 1,5 pkt szkoleniowego;
w szkoleniu wzięło udział 47 adwokatów;
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14.12.2019 r. -

ORA Szczecin (WORD w Szczecinie)
wykładowca: SSO w Poznaniu Tomasz Chojnacki
temat: „Nowe obowiązki pełnomocników procesowych
po nowelizacji procedury cywilnej z dn. 04.07.2019 r.”
wymiar szkolenia: 5 pkt szkoleniowych
w szkoleniu wzięło udział 175 adwokatów;

17.12.2019 r. -

ORA Szczecin
wykładowca: SSA Andrzej Wiśniewski
temat: „Nowelizacja kodeksu postępowania karnego”
wymiar szkolenia: 1,5 pkt szkoleniowego
w szkoleniu wzięło udział 65 adwokatów;

W tym miejscu należy serdecznie podziękować adw. Piotrowi Dobrołowiczowi, który w sposób
istotny przyczynił się do organizacji szkolenia zawodowego w Międzywodziu.

Przewodniczący Komisji Doskonalenia
Zawodowego Adwokatów
/adwokat Marcjusz Szczepański/
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Sprawozdanie z działalności
Komisji Wizerunkowej

Skład Komisji Wizerunkowej:
• adw. J. Motyka,
• adw. M.Mikołajczyk,
• adw. W. Szóstak,
• adw. P. Dobrołowicz,
• adw. B. Mużyło.
W okresie sprawozdawczym podjęte zostały działania, które doprowadziły do zawarcia kolejnej
umowy o  współpracy SIA z  Filharmonią im. M. Karłowicza w Szczecinie obowiązującej w roku
artystycznym 2019/2020.
SIA objęła swoim patronatem koncerty:
(1) ILYO – 30.08.2019r. - International Lutosławski Youth Orkiestra /FINAŁ
(2) Eweliny Hajdy – 10.11.2019r. - Marimba mix! Recital,
(3) Norberta Twórczyńskiego – 13.12.2019r. - Różycki/Wars
(4) Hanii Rani – 11.03.2020 - recital,
(5) Aleksandra Dębicza – 22.04.2020r. - recital,
(6) „Skrzypce Jana Waraczewskiego” - 02.02.2020r. - koncert z udziałem muzyków Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie poświęcony pamięci wieloletniego koncertmistrza szczecińskich filharmoników tj. Jana Waraczewskiego, a także była i jest partnerem koncertu z tytułu:
(7) inauguracji sezonu – 27.09.2019 - Ning Feng grał BEETHOVENA,
(8) zakończenia sezonu – 19.06.2020r. - Morska symfonia WILLIAMSA w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie i Chóru Akademii Morskiej.
Ww. współpraca kontynuowana jest, przy wykorzystaniu materiałów promocyjnych przygotowanych w poprzednim okresie współpracy tj. plakatów, roll upów, a także wyświetlanych plansz
informacyjnych pod hasłem promocyjnym KAŻDY MA PRAWO DO KULTURY.
Przed inauguracją obecnego sezonu artystycznego nagrana została zapowiedź, emitowana
przed każdym z ww. koncertów, informująca o patronacie danego wydarzenia sprawowanym
przez SIA - nagranie powstało we współpracy z Panem Michałem Janickim – dyrektorem artystycznym Teatru Kameralnego w Bramie Portowej.
Wykonane zostały także dwie podświetlane obustronnie ścianki informacyjne SIA z logiem
Adwokatury Polskiej, z których jedna jest wystawiona w Filharmonii, a druga ustawiona została
przed wejściem do siedziby Izby.
Informacje o współpracy SIA z Filharmonią i prowadzonej przez Nią kampanii są przekazywane nie tylko przed i w czasie ww. wydarzeń artystycznych, w holu Filharmonii, czy na tablicach informacyjnych umieszczonych przed Filharmonią, ale także w trakcie innych ustalonych wydarzeń
oraz na oficjalnej stronie internetowej Filharmonii oraz materiałach drukowanych przez Filharmonię, a dotyczących wydarzeń z zakresu współpracy itp.
Pragnę taże wskazać, że SIA sponsorowała uczniom szkoły Podstawowej w Dołujach - mającym utrudniony dostęp do kultury - bilety umożliwiające im udział w koncertach organizowanych
przez Filharmonię.
– 29 –

W nowym roku szkolnym tj. 2019/2020, dzięki większemu niż dotychczas zaangażowaniu wielu
Koleżanek i Kolegów, udało się znacznie poszerzyć prowadzoną i rozwijaną przez Komisję w poprzednich kadencjach działalność edukacyjną, która polega na prowadzeniu przez chętnego adwokata zajęć z uczniami wytypowanego liceum ogólnokształcącym, które odbywają się w godzinach lekcyjnych, jeden raz w miesiącu, w okresie od października do maja.
Celem tych zajęć jest poszerzenie świadomości prawnej młodzieży, a także promocja Adwokatury.
W bieżącym roku szkolnym zajęcia prowadzone są w:
1/ I Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie im. Marii Skłodowskiej – Curie, w którym patronatem objęliśmy 6 klas od 1 do 3,
2/ II Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie im. Mieszka I, w którym patronatem objęliśmy 4
klasy od 1 do 3,
3/ V Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie im. Adama Asnyka, w którym patronatem objęliśmy 7 klas od 2 do 3,
4/ VI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie im. Stefana Czarneckiego, w którym patronatem objęliśmy 5 klas od 1 do 2,
5/ IX Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie im. Obrońców Monte Cassino, w którym patronatem objęliśmy 6 klas od 1 do 2,
6/ XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, w którym patronatem objęliśmy 1 klasę 2,
7/ XIV Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, w którym patronatem objęliśmy 2 kasy 2,
a także:
8/ Liceum Ogólnokształcącym w Świnoujściu im. Mieszka I,
9/ I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Goleniowie, w którym patronatem
objęliśmy 3 klasy od 1 do 3,
10/ Zespole Szkół nr 1 im. Bolesława III Krzywoustego w Choszcznie,
11/ Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Łobzie.
Ww. działania objęły ok. 1200 uczniów.
Korzystając z okazji dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy wzięli udział w tej akcji,
albowiem bez ich pomocy nie byłoby możliwe jej przeprowadzenie.
Niezależnie od powyższego z przykrością zauważam, że Państwa aktywność w ww. zakresie
jest nadal niewystarczająca. Nie udało się dotąd, z uwagi na brak chętnych do prowadzenia zajęć,
nawiązać współpracy ze szkołami średnimi m.in. w Stargardzie, Gryficach, Gryfinie, Nowogardzie,
czy Chojnie.
W br. sprawozdawczym NRA w Warszawie zorganizowała i prowadziła kampanię wizerunkową
i informacyjną pt. ADWOKAT W KAŻDYM PRZYPADKU. Była ona prowadzona głównie przy wyko-

– 30 –

rzystaniu kanałów internetowych, plakatów i ulotek - rozpowszechnionych także na terenie działalności Izby -, a także sponsorowanych artykułów prasowych.
W związku z pandemią spowodowaną przez koronawirusa w dniu 23.03.br. Komisja postanowiła udzielić pomocy finansowej w kwocie 5.000 zł. jednemu ze szczecińskich szpitali prowadzącemu w tym czasie zbiórkę w celu zakupu respiratorów i środków ochrony osobistej personelu
medycznego.
W dniu 24.03.2020r. Komisja zdecydowała także o udzieleniu wsparcia Teatrowi Kameralnemu
Szczecińskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w Szczecinie w kwocie 1.500 zł. w formie zakupu
biletów na przyszły premierowy spektakl przygotowany przez ten teatr z przeznaczeniem dla osób
o ograniczonym dostępie do tej kultury.
Zakup biletów w ww. kwocie stanowi formę wsparcia finansowego Teatru, który w obecnym
trudnym czasie pandemii koronawirusa nie prowadzi działalności, a tym samym nie uzyskuje przychodów, jak również formą wsparcia osób których z przyczyn ekonomicznych nie stać na zakup
biletu.
Powyższa inicjatywa jest podjęta w ramach mecenatu kultury SIA realizowanego przez Komisję Wizerunkową.
Dodatkowo przypomnieć należy, że Michał Janicki Dyrektor Artystyczny Teatru Kameralnego
całkowicie bezinteresownie pomógł nam w przeszłości przygotować nagranie / w kilku wersjach
/ zapowiedzi emitowanej przed każdym koncertem w Filharmonii nad którym SIA pełni patronat
w ramach cyklu KAŻDY MA PRAWO DO KULTURY użyczając nam swojego rozpoznawalnego głosu.
Tak więc przedmiotowe wsparcie Teatru jest również formą podziękowania Dyrektorowi za
udzieloną nam w przeszłości pomoc.
Komisja Wizerunkowa zadeklarowała także w formie uchwały gotowość przekazania na wniosek Dziekana ORA w Szczecinie środków finansowych stanowiących część jej budżetu tj. nadwyżkę
środków ponad już zaplanowane wydatki, w celu wsparcia funkcjonowania SIA w innych obszarach
jej działalności, co jest konsekwencją dynamicznie zmieniającej się sytuacji wywołanej pandemią
koronawirusa i jej wpływu na funkcjonowanie SIA, w tym możliwość realizowania zadań stojących
przed ORA w Szczecinie wobec odroczenia jej uchwałą płatności składek samorządowych adwokatom i aplikantom adwokackim na czas trwania ograniczeń wywołanych ww. zjawiskiem.

Przewodniczący
Komisji Wizerunkowej ORA w Szczecinie
/adwokat Jacek Motyka/
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Sprawozdanie z działalności
Komisji Integracji Środowiskowej
za rok 2018/2019

Komisja Integracji Środowiskowej Szczecińskiej Izby Adwokackiej w ostatnim roku sprawozdawczym działała w dotychczasowym składzie:
adw. Hanna Łyczywek-Falkowska, adw. Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz, adw. Martyna Matyjas-Błaszczyk, adw. Bogdan Szyrwiński, adw. Marta Adamek-Donhöffner, adw. Magdalena Pomianowska, adw. Szymon Kromolicki, adw. Adam Pachulski.
W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące spotkania integracyjne:
VIII ADWOKACKI RAJD NORDIC WALKING
Kołobrzeg, 26 - 28 września 2019r.
Tradycyjnie w ostatni weekend września odbył się „Ogólnopolski Adwokacki Rajd Nordic Walking”
w Kołobrzegu. Już od kilku lat, oprócz rajdu nordic walking, dołączyła rywalizacja biegowa. W tym
roku klasyfikacja odbyła się na dystansie 5 km Pań i Panów. Puchary odebrali: mecenas Anita Swacha oraz mecenas Łukasz Kot ze Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Podczas imprezy zostały przeprowadzone wykłady z Sędzią Sądu Okręgowego w Gdańsku Ewą Ważny i Sędzią Sądu Rejonowego
w Łobzie Arkadiuszem Krupą. Należy dodać, że zarówno Pani Sędzia jak i Pan Sędzia są również
świetnymi biegaczami. Jak co roku kijkowiczów poprowadziła Mecenas Martyna Matyjas-Błaszczyk, która w tej materii jest nie do zastąpienia.
W tym roku uczestników Rajdu było 160 i niestety wiele osób musiało poszukiwać noclegu
poza hotelem z uwagi na brak miejsc. Jak co roku, gościliśmy wielu adwokatów z izb z terenu całej
Polski, niektórzy byli po raz pierwszy, inni przyjechali kolejny raz i … już zapisali się na przyszły
rok (2020). Na marginesie należy dodać, że zapisy na rok 2020 r. zostały zamknięte po około 3 tygodniach, gdyż zabrakło miejsc. Oby koronawirus nie pokrzyżował nam planów.
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
Szczecin, 30 listopada 2019 r.
W listopadzie odbyła się kolejna edycja Turnieju Tenisa Stołowego o puchar Dziekana. W porównaniu do lat ubiegłych przybyło nam zawodników w turnieju dzieci, który utrzymuje wysoki poziom.
Rywalizacja w kategorii mężczyzn i dzieci była niezwykle zaciekła, mniejszym powodzeniem cieszył się turniej kobiet i liczymy na to, że w kolejnej edycji więcej pań podejmie rakietkę i zawalczy
o puchar!
W tym roku w kategorii mężczyzn zwyciężył adw. Tomasz Kowalczyk. Na podium stanęli również adw. Piotr Dobrołowicz i adw. Stanisław Pełczyński. W kategorii dzieci pierwsze miejsce zdobył Marcel Ławik, zaraz za nim uplasowali się: Jan Pełczyński, Wojtek Myślak, Maciek Pełczyński
i Nikodem Bojakowski. W kategorii kobiet pierwsze miejsce zdobyła gościnnie Patrycja Foltyńska.
Zwycięzcom gratulujemy i serdecznie zapraszamy nowych uczestników do udziału w turnieju. Bez
obaw! Niektórzy z nas szlifują swoje umiejętności w tenisie stołowym tylko raz w roku.
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ZABAWA MIKOŁAJKOWA
7 grudnia 2019 r.
W grudniu 2019 r. w naszej siedzibie przy Placu Batorego zagościł duet pomocników Mikołaja: Śnieżynki i Elfa, którzy pomimo zimowej aury rozpalili emocje naszych milusińskich do czerwoności!!!
Takiej zabawy, radości i … hałasu daaawno w naszej Izbie nie było. Konkursom, tańcom i śpiewom
nie było końca. Jak na imprezę mikołajkową przystało były prezenty i prawdziwy Mikołaj. Każdy mały uczestnik zabawy wrócił również do domu z balonem mikołajkowym, których transport
do naszej siedziby w ilości kilkudziesięciu sztuk, mógłby służyć za scenariusz do kina akcji (lub
komedii). Ale radość i uśmiech najmłodszych był bezcenny!!! Rodzice natomiast mieli możliwość
degustacji domowych wypieków, które zniknęły w oka mgnieniu. W kolejnej edycji uprasza się
więc o większą ilość wypiekanych słodkości, by harmider związany z wizytą Mikołaja mógł być
przyćmiony rozkoszą podniebienia. Mikołaj na pewno powróci jak co roku …w grudniu!!
SPOTKANIE WIGILIJNE
17 grudnia 2019 r.
Przed świętami Bożego Narodzenia co roku spotykamy się w Siedzibie Izby na tradycyjnym spotkaniu Wigilijnym w blasku świec i świątecznych lampek. Jak co roku spędziliśmy wieczór przy
akompaniamencie zespołu „The Green Jabots”, który niezmiennie zachwyca wszystkich słuchaczy. Artystom serdecznie dziękujemy za wspaniały występ i przyjemnie spędzony czas. Żałujemy,
że do sprawozdania nie możemy dołączyć pocztówki muzycznej!
ZABAWA KARNAWAŁOWA
1 lutego 2019 r.
W okresie karnawału adwokaci i aplikanci licznie przybyli na zabawę, która trwała aż do białego
rana. Okna sali konferencyjnej Izby dzięki kolorowym światłom zamieniły się w przepiękne witraże. Sala klubowa przepełniona była gwarnymi rozmowami i śmiechem. Jak zawsze stoły uginały
się pod przysmakami serwowanymi przez restaurację „Rucola”. Jak na karnawał przystało parkiet
przez całą noc nie świecił pustkami. Wszyscy cieszymy się bardzo z tych spotkań i mamy nadzieję
poczuć klimat gorącego Rio de Janeiro ponownie!

W imieniu Komisji
/adw. Hanna Łyczywek-Falkowska/
/adw. Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz/

– 33 –

Sprawozdanie z działalności
Komisji Socjalnej
za okres 2019/2020

W okresie sprawozdawczym 2019/2020, Komisja Socjalna działała w niezmienionym składzie.
Na dzień 31 grudnia 2019 r., na koncie Funduszu Senioralnego zebranych było 69.067 złotych.
Na dzień 31 lipca 2020 r., stan konta Funduszu wynosił 64.149 złotych.
Wydatki w 2020 r.:
- Pokrycie składki adwokackiej: 17.143 zł
- Pokrycie składek aplikantów: 3.850 zł
- Darowizna na rzecz Wojownika SMA Franka Kempy: 1.000 zł
Jak wynika z informacji uzyskanej od Księgowej – pani Marii Ruszniak, przychód za 7 miesięcy w
2020 r., wyniósł 17.075 zł.
W okresie 2019/2020, nie wpłynęły do Komisji żadne indywidulane wnioski o udzielenie wsparcia
ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu.

Przewodnicząca Komisji Socjalnej
/adwokat Joanna Budnowska/
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Sprawozdanie dotyczące szkolenia
aplikantów adwokackich Szczecińskiej Izby Adwokackiej

Czteroletnią kadencję Okręgowa Rada Adwokacka rozpoczęła z dniem 18 czerwca 2016 roku.
Szkolenie Aplikantów powierzono jak w poprzednim okresie adw. Andrzejowi Zajdzie.
Z uwagi na coroczne sprawozdania składane Państwu w związku ze Zgromadzeniami Izbowymi pozwolę sobie przekazać jedynie najważniejsze zdarzenia i informacje dotyczące naszych
aplikantów.
Aplikację na I roku rozpoczęło w 2017 roku 27 osób, w 2018- 25 osób, w 2019- tyleż samo, a rok
później 32 osoby.
W 2020 roku termin egzaminu adwokackiego wyznaczony w dniach 24-27 marca został odwołany z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wywołany koronawirusem.
Do egzaminu przystąpiło łącznie 30 osób, w tym aplikanci którzy ukończyli szkolenie z dniem
31 grudnia 2019 roku.
Egzamin został przeprowadzony w dniach 23-26 czerwca bieżącego roku, wynik pozytywny
otrzymało sto procent naszych aplikantów.
W latach 2017, 2018 i 2019 zdawalność naszych aplikantów była bardzo wysoka. W roku poprzednim wszyscy aplikanci, którzy przystąpili do egzaminu po raz pierwszy zdali go z wynikiem
pozytywnym.
W poszczególnych latach odbyły się Izbowe i Środowiskowe Konkursy Krasomówcze.
Tegoroczny został odwołany z uwagi na istniejący stan zagrożenia.
Aplikanci naszej Izby uczestniczyli w konferencjach wyjazdowych organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką przy wsparciu Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich.
W dniach 10-12 października 2019 roku w Gdańsku w ramach finału Konkursu Krasomówczego
im. Stanisława Mikke, który odbył się w Dworze Artusa na Gdańskiej Starówce, zorganizowano po
raz pierwszy w Polsce Forum Aplikantów Adwokackich.
Doskonale przygotowane panele dyskusyjne poświecono zagadnieniom postępowania mediacyjnego, wizerunkowi Adwokatury oraz tajemnicy adwokackiej i obrończej.
Pani Mecenas Agnieszka Zemke-Górecka - Prezes Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przygotowała inscenizację postępowania mediacyjnego w której strony sporu
wraz z pełnomocnikami doszły do porozumienia.
Moderatorami drugiego i trzeciego panelu byli adwokaci- członkowie NRA Przemysław Rosati
i Bartosz Grohman.
W tym aplikanckim weekendzie doskonale zorganizowanym przez Izbę Pomorską, a prowadzonym przez adwokata Marcina Derlacza, wzięła aktywny udział nasza aplikantka Pani Dominika
Dalke, której relację mogliście Państwo przeczytać w listopadowym numerze ,,In Gremio”.
Spotkaniu towarzyszyła otwarta konferencja kierowników szkolenia i członków Komisji
Kształcenia Aplikantów Adwokackich, w trakcie której omawiano bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem aplikacji adwokackiej, w ramach regulaminu jej odbywania oraz ramowego programu szkolenia.
Zmagania uczestników finałowego Konkursu Krasomówczego oceniało Jury w składzie którego zasiadał między innymi Mecenas Marek Mikołajczyk.
W dniu 9 marca 2020 roku w Naczelnej Radzie Adwokackiej odbyło się spotkanie (w okrojonym
składzie) Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich z przedstawicielami samorządu aplikanckiego.
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W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu ze wszystkich Izb w kraju.
Szczecin reprezentował apl. adw. Mateusz Rutkowski, członek zarządu Stowarzyszenia Aplikantów Adwokackich Rzeczypospolitej Polskiej w naszej Izbie.
Omawiano między innymi kwestie nowych technologii informatycznych, dostępu do programu informacji prawnej Wolters Kluwers oraz projektu e-learningu według projektu adw. Katarzyny
Gajowniczek - kierownika szkolenia i członka Warszawskiej Rady Adwokackiej.
We wrześniu wzorem lat ubiegłych korzystając z grzeczności i gościny Sądu Apelacyjnego,
aplikanci pierwszego roku przygotują symulację rozprawy karnej. Mam nadzieję, że odbędzie się
bez przeszkód formalnych.
Dla aplikantów przystępujących do egzaminu w 2020 roku zorganizowano jak w latach poprzednich repetytoria, także z udziałem Sędziego Henryka Komisarskiego.
Uwzględniono sugestie i prośby aplikantów w zakresie tematyki i osób wykładających.
Przed listopadowym Świętem Zmarłych w roku ubiegłym aplikanci uczestniczyli w porządkowaniu grobów nie żyjących już adwokatów. Zapalili także znicze z logo Adwokatury na mogiłach
zmarłych członków Szczecińskiej Palestry.
Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego odwołane zostały zarządzeniem Dziekana zajęcia
szkoleniowe dla wszystkich lat w dotychczasowej formule.
Nowe formy szkolenia były realizowane jako wirtualna sala szkoleniowa, poprzez przekaz internetowy (typ videokonferencji), ewentualnie w drodze konspektów.
Decyzje co do zajść po 1 września 2020 r. będą podejmowane przez Okręgową Radę Adwokacką we właściwym dla stanu epidemii co do dalszego szkolenia
Odwołana została zaplanowana w dniach 3-5 kwietnia br. w Łodzi konferencja kierowników
szkolenia i członków KKAA, która miała być poświecona aktualnym problemom związanym ze
szkoleniem, jego jakością oraz statusem aplikanta adwokackiego procesie pracy zawodowej
i kształceniu z wymianą doświadczeń międzyizbowych w tym zakresie.
Omówione miało być także jesienne Forum Aplikantów Adwokackich. Decyzję co do odbycia
zawieszono na okres pozwalającym na bezpieczne przeprowadzenie spotkania
Na miesiąc maj zaplanowano sprawdzian dla aplikantów I roku z zakresu zagadnień poświeconych adwokaturze, zasadom wykonywania zawodu oraz zasadom etyki. Zostało ono przeprowadzone w lipcu i sierpniu (poprawki). Wszyscy przystępujący do sprawdzianu uzyskali wynik pozytywny.
Kolokwium z zakresu bloku cywilnego przewidziane jest na 22-23 października, a bloku karnego na 5 i 6 listopada.
Skład komisji jak w latach minionych jest taki sam. Zachowana zostaje forma ustna przeprowadzenia sprawdzianu i kolokwium.
Cieszą jak w latach poprzednich publikacje aplikantów w miesięczniku naszych szczecińskich
środowisk prawniczych.
Martwi natomiast stosunkowo mała liczba osób zgłaszający się na aplikację adwokacką.

Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich
Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
/adwokat Andrzej Zajda/
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Informacja z działalności redakcji miesięcznika
szczecińskich środowisk prawniczych „In Gremio”

za okres od dnia 18 czerwca 2016 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku

Czasopismo szczecińskich środowisk prawniczych In Gremio, którego wydawcą jest Szczecińska
Izba Adwokacka istnieje na rynku wydawniczym od 2004 roku tj. od 15 lat. Redaktorem naczelnym
pisma do września 2018 roku była adw. Magdalena Gąsiorowska, następnie zaś do dnia dzisiejszego funkcję tę pełni adw. Agata Urbanowska. Wskład Kolegium Redakcyjnego wchodzą:
- adw. Dagmara Stech
- adw. Karolina Werema- Karłuk
- adw. Marta Brawata
- adw. Magdalena Muranowicz
- r. pr. Anna Leśnik (osoba rekomendowana przez Dziekana OIRP w Szczecinie
r.pr. dra Przemysława Mijala)
- SSA Maciej Żelazowski (Członek Honorowy)
- SSR Arkadiusz Krupa
- Remigiusz Wasiak Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.
Do Rady Programowej In Gremio należą: Barbara Nintza (Prezes Rady Izby Notarialnej w Szczecinie), Sędzia NSA Grzegorz Janowski (Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie), r. pr. dr Przemysław Mijal (Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie), adw.
Włodzimierz Łyczywek (Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie) oraz Marcin Borek
(Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Szczecinie).
Pismo od września 2016 roku jest miesięcznikiem. Odwrześnia 2016kolejne numery In Gremio dostępne były w pierwszym tygodniu danego miesiąca i do dnia sporządzenia niniejszej informacji
było to 41 kolejnych numerów( od numeru 101 wrzesień 2016 r. do numeru 141 kwiecień 2020 r. )
Nakład gazety wzrósł na stałe do 3.450 egzemplarzy. Od października 2016 roku do chwili obecnej Kolegium Redakcyjne prowadzi również stronę czasopisma na portalu społecznościowych
Facebook. Od września 2017 roku In Gremio posiada własną stronę internetową pod adresem
www.ingremio.org. Na stronie udostępniane są wszystkie artykuły z papierowego wydania In Gremio.
Miesięcznik dostarczany jest m.in. do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, Sądu Okręgowego w Szczecinie, sądów rejonowych w okręgu apelacji szczecińskiej, Prokuratury Regionalnej w Szczecinie,
Szczecińskiej Izby Adwokackiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, Izby Notarialnej
w Szczecinie oraz Izby Komorniczej w Szczecinie. Pismo trafia także do uczelni wyższych, a to: Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, Uniwersytet
Rzeszowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Szczeciński.
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Redakcja współpracuje z organizacjami m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Fundacja
Court Watch Polska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział
w Szczecinie, Stowarzyszenie Studentów ELSA Oddział w Szczecinie, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie, EBOS.PL Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych oraz założycielem strony
internetowej Imponderabilia sądowe.pl SSR Jackiem Ignaczewskim.
Wydawnictwo jest finansowe jest przez Szczecińską Izbę Adwokacką (30.000 zł). Samorząd radcowski wspiera pismo poprzez wyznaczenie osoby, która co miesiąc dostarcza pismo do Sądu
Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie (w tym do Pokoju Adwokackiego przy ul. Kaszubskiej
42) oraz na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (łącznie - 800 egzemplarzy pisma). Pozostały nakład jest kolportowany przecz członków Kolegium Redakcyjnego. Pismo
generuje dochód z płatnych ogłoszeń reklamowych. Pismo na stałe współpracuje w tym zakresie
z wydawnictwem C.H. Beck Sp. z o.o.
Redaktor Naczelny In Gremio
/adwokat Agata Urbanowska/
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Sytuacja finansowa

– 39 –

– 40 –

– 41 –

– 42 –

– 43 –

– 44 –

– 45 –

– 46 –

– 47 –

– 48 –

– 49 –

– 50 –

– 51 –

– 52 –

Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego
Szczecińskiej Izby Adwokackiej
za okres od 19 czerwca 2016 r. do 30 kwietnia 2020 roku

Informacje ogólne
Na Zgromadzeniu członków Szczecińskiej Izby Adwokackiej, jakie odbyło się 16 czerwca 2016 r. po
raz pierwszy odbył się wybór Rzecznika Dyscyplinarnego Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Do tej
pory Rzecznika Dyscyplinarnego wybierała Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, która nadal
- na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego SIA - powołuje jego zastępców.
Naczelna Rada Adwokacka 24 listopada w 2018 roku uchwaliła Regulamin działania działania rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru (Uchwała nr 50/2018 NRA) który obowiązuje
od 01.01.2019r i stanowi zbiór bardzo szczegółowych przepisów regulujących procedury funkcjonowania pionu dyscyplinarnego. Jednym z nich jest np. minimalny 3 letni staż wykonywania zawodu przez adwokata, który ma być powołany na funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego.
Regulamin wymaga drobiazgowej sprawozdawczości składanej Rzecznikowi Dyscyplinarnemu
Adwokatury – obecnie jesteśmy zobowiązany do składania półrocznych sprawozdań na koniec
czerwca i grudnia każdego roku kalendarzowego oraz dodatkowo roczne sprawozdanie ze spraw
prowadzonych przez Rzecznika. Określa też; sztywne przedziały czasowe w jakich kolejne etapy
postępowania dyscyplinarnego powinny być wykonane; zasady funkcjonowania sekretariatu RD
– wymóg prowadzenia oddzielnej księgi kancelaryjnej, repertoriów, skorowidzów, terminarzy, itp.
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego, do każdej czynności jaką wykonuje w danej sprawie zobowiązany jest do wydania stosownego zarządzenia. Wszystkie postanowienia wydawane w sprawach muszą być sporządzone przez Rzecznika Dyscyplinarnego. Regulamin dopuszcza sporządzenie postanowienia przez jego zastępcę, jednakże postanowienie to musi być zatwierdzone i przyjęte przez Rzecznika Dyscyplinarnego.
Poza sprawozdawczością przygotowywaną na potrzeby Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury,
Ministerstwo Sprawiedliwości na mocy przepisów ustawy Prawo o adwokaturze cyklicznie – w ramach kontroli – zwraca się o podanie informacji o toku prowadzonych spraw oraz potwierdzenia
prawomocności wydanych postanowień.
Z uwagi na rozbudowanie procedur administracyjno-biurowych, sprawozdawczości, terminów
i przede wszystkich ciągłego wzrostu ilości spraw, które wpływają do Rzecznika Dyscyplinarnego –
Zgromadzenie SIA, w ubiegłym roku podjęło uchwałę o podniesieniu składki samorządowej celem
utworzenia tzw. funduszu pionu dyscyplinarnego, z którego obecnie pokrywane są koszty działania Rzecznika Dyscyplinarnego i Sądu Dyscyplinarnego Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Koszty te
przy zachowaniu wymogów proceduralnych w sytuacji bardzo już licznych, obszernych (niektóre
sprawy liczą po kilka tomów) i zawiłych sprawach procedowanych przez Rzecznika Dyscyplinarnego - są znaczne.
Należy podkreślić, że na Rzeczniku i jego Zastępcach spoczywa wielka odpowiedzialność w związku z pełnionymi funkcjami i związanymi z pełnieniem tych funkcji czynnościami. Dziękuję moim
Zastępcom za rzetelną i pełną oddania pracę, którą w liczbach przedstawiam poniżej, jednakże
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zwracam uwagę, że dana liczba to tylko symbol matematyczny, za którym kryje się ogrom wykonanej pracy, wiedzy i poświęconego czasu.
Skład osobowy pionu Rzecznika Dyscyplinarnego Szczecińskiej Izby Adwokackiej w okresie obecnej kadencji przedstawiał się następująco:
adw. Waldemar Juszczak – Rzecznik Dyscyplinarny Szczecińskiej Izby Adwokackiej
Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego SIA
• adw. Monika Zajda-Pawlik - Pierwszy ZRD (do 16.12.2018 r.)
• adw. Agnieszka Węgielska-Śliwa – Pierwszy ZRD (od 17.12.2018 r.)
• adw. Joanna Arendt (do 28.05.2018 r.)
• adw. Robert Balcerowicz
• adw. Łukasz Felisiak
• adw. Rafał Gawęcki (do 31.12.2018 r.)
• adw. Dorota Juszczak
• adw. Ernest Karkosza (do 27.05.2019 r.)
• adw. Agnieszka Kostrzewska
• adw. Jacek Kruszyński
• adw. Marta Madej-Wierzbicka
• adw. Piotr Paszkowski
• adw. Tomasz Rzepiejewski (do 23.01.2017 r.)
• adw. Zbigniew Wierzbiński (do 31.12.2018 r.)
• adw. Grzegorz Wołek
Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego Szczecińskiej Izby Adwokackiej składa się z dwóch części.
- Część I - zawiera dane dotyczące okresu: 13 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.
- Część II - obejmuje dane kadencyjne za okres od 19 czerwca 2016 roku do 30 kwietnia 2020 r.

Część I – dane za okres od 13 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.
Wpływ spraw w okresie od 13.04.2019 r. do 30.04.2020 r. – 81 spraw
Formy rozpatrzenia spraw w okresie sprawozdawczym:
- odmowa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego – 12
w tym:
- 3 dotyczą postępowania dyscyplinarnego z 2018 r.
- 9 dotyczy postępowania dyscyplinarnego z 2019 r.
(w tym; odmowa wszczęcia w części zgłoszenia)

– 54 –

- umorzenie postępowania dyscyplinarnego – 17
w tym:
- 2 dotyczą postępowania dyscyplinarnego z 2016 r.
- 2 dotyczą postępowania dyscyplinarnego z 2017 r.
- 7 dotyczy postępowania dyscyplinarnego z 2018 r.
- 6 dotyczy postępowania dyscyplinarnego z 2019 r.
- zawieszenie postępowania dyscyplinarnego – 1
- przekazanie sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury – 7
- przekazanie sprawy Rzecznikowi Dyscyplinarnemu innej Izby Adwokackiej – 1
- wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (akt oskarżenia) - 5
• 1 dotyczy sprawy, która wpłynęła do RD SIA w okresie sprawozdawczym,
wniosek został skierowany do SD innej Izby Adwokackiej
• 2 dotyczą spraw z 2018
• 2 dotyczą spraw z 2017
- wniosek o zawieszenie adwokata w czynnościach zawodowych – 1
- postanowienie o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego – 1
- postanowienie o połączeniu spraw:
• 2 – dotyczą spraw, które wpłynęły w roku 2017
• 2 – dotyczą spraw, które wpłynęły w roku 2019
Ponadto:
- w wyniku wydania prawomocnych postanowień kończących postępowania dyscyplinarne, skierowano do Dziekana ORA w Szczecinie 8 wniosków o udzielenie upomnienia dziekańskiego;
- w 1 przypadku Dziekan nie dopatrzył się zasadności wniosku i odmówił udzielenia upomnienia
dziekańskiego,
- w 2 przypadkach Dziekan nie przychylił się do wniosku i udzielił ostrzeżenie.
Ze spraw, które wpłynęły w okresie od 13.04.2019 r. do 30.04.2020 r. załatwiono 26 spraw, pozostaje do załatwienia 55 spraw.
W świetle powyższych danych w okresie sprawozdawczym dodatkowo załatwiono:
- 2 sprawy dot. postępowania dyscyplinarnego z 2016 r.
- 5 spraw dot. postępowania dyscyplinarnego z 2017 r.
- 12 spraw dot. postępowania dyscyplinarnego z 2018 r.
co ŁĄCZNIE w  okresie sprawozdawczym daje wynik: 45 załatwionych spraw.
Dodatkowo:
- w ramach pomocy prawnej przeprowadzono czynności w 2 sprawach
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Część II – dane za okres od 19.06.2016 r. do dnia 30.04.2020 r.
- sprawozdanie kadencyjne Wpływ spraw:
okres

ilość

19.06.2016 r. do 25.05.2017 r.

62

29.05.2017 r. do 31.05.2018 r.

58

01.06.2018r do 12.04.2019 r.

60

13.04.2019 r. do 30.04.2020 r.

81

Wpływ spraw w rozbiciu na lata kalendarzowe
l.p.

okres

ilość

1

19.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

35

2

01.01.2017 do 31.12.2017 r.

64

3

01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

59

4

01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

79

5

01.01.2020 r. do 30.04.2020 r.

24
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W okresie sprawozdawczym od 19 czerwca 2016 r. do 30 kwietnia 2020 r. wpłynęło
łącznie 261 spraw.
W wyniku połączeniu 4 spraw z roku 2017 i 2 spraw z roku 2019 czynnościami postępowania dyscyplinarnego zostało objętych 259 spraw, z czego 184 sprawy zostały załatwione. Do wykonania
z pozostaje 75 spraw ( 2 sprawy z 2017 r.; 12 spraw z 2018 r.; 42 sprawy z 2019 r.; 19 spraw z 2020 r.).
Formy rozpatrzenia spraw w okresie kadencyjnym:
- odmowa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego – 72
- umorzenie postępowania dyscyplinarnego – 55
- zawieszenie postępowania dyscyplinarnego – 7
- przekazanie sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury – 22
- wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (akt oskarżenia) – 20
w tym:
• 19 wniosków skierowanych do Sądu Dyscyplinarnego SIA o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w sprawach, które wpłynęły do RD w okresie od 19.06.2016 r. do 30.04.2020 r.
• 1 wniosek skierowany do Sądu Dyscyplinarnego innej Izby Adwokackiej
Dodatkowo:
4 wnioski skierowane do Sądu Dyscyplinarnego SIA o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego
w sprawach, które do RD wpłynęły przed 19.06.2016 r.
- wniosek o zawieszenie adwokata w czynnościach zawodowych – 2
- załatwione w inny sposób - 6

Sposób załatwienia postępowania dyscyplinarnego

Rzecznik Dyscyplinarny
Szczecińskiej Izby Adwokackiej
/adwokat Waldemar Juszczak/
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Sprawozdanie kadencyjne Sądu Dyscyplinarnego
Szczecińskiej Izby Adwokackiej
za okres od 20 czerwca 2016 r. do 15 maja 2020 r.

W okresie objętym sprawozdaniem w pracach Sądu Dyscyplinarnego uczestniczyli :
Prezes – adw. Joanna Szałańska
Wiceprezes – adw. Michał Stankiewicz
Sędziowie
– adw. Marta Adamek-Donhöffner
– adw. Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz
– adw. Magdalena Cwynar
– adw. Krystian Drapiński
– adw. Marcin Łada-Zabłocki
– adw. Anna Krzyżankiewicz
– adw. Tomasz Pieniężny
– adw. Anita Swacha
– adw. Hanna Łyczywek-Falkowska
– adw. Krzysztof Tumielewicz
– adw. Andrzej Nadgrodkiewicz
– adw. Patryk Zbroja
– adw. Zbigniew Śmigielski
Z poprzedniego okresu sprawozdawczego pozostały niezakończone 3 sprawy:
2 sprawy z aktem oskarżenia- jedna sprawa zakończona w 2019 r. orzeczeniem o umorzeniu postępowania ze względu na
przedawnienie zarzucanego czynu;
- druga- z odwołania skarżących od postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego innej Izby Adwokackiej- zwrócona do ponownego rozpoznania Rzecznikowi Dyscyplinarnemu.
W okresie objętym sprawozdaniem do Sądu Dyscyplinarnego Izby Szczecińskiej wpłynęło:
I. w 2016 r. – 15 spraw– w tym 3 z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (aktem oskarżenia)
wszystkie te sprawy zostały już zakończone, a Sąd w 2 sprawach uznał obwinionych adwokatów za winnych i wymierzył odpowiednio karę zawieszenia w czynnościach zawodowych
na okres 1 roku i karę nagany; w 1 sprawie akta sprawy zostały zwrócone Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Szczecińskiej Izby Adwokackiej celem usunięcia istotnych braków formalnych
wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
– 1 sprawa dotyczyła zażalenia obwinionego adwokata na postanowienie Rzecznika Dyscyplinarny o zawieszeniu dochodzenia dyscyplinarnego zakończona orzeczeniem o umorzeniu
postępowania dyscyplinarnego.
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– 4 sprawy w 2016 r. dotyczyły odwołania skarżącego od postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego SIA o odmowie wszczęcia dochodzenia lub odwołania od postanowienia o umorzeniu dochodzenia wobec adwokata.
Wszystkie te sprawy zostały już rozpoznane i zakończone przez Sąd, z czego w 3 sprawach wydano postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia Rzecznika, a w 1 sprawie – uchylono
zaskarżone postanowienie i zwrócono akta Rzecznikowi Dyscyplinarnemu SIA celem ponownego
rozpoznania sprawy.
Natomiast ze spraw, które wpłynęły do Sądu Dyscyplinarnego SIA – 7 stanowiło odwołania
adwokatów od kary upomnienia dziekańskiego. We wszystkich tych sprawach Sąd wydał postanowienia o uchyleniu decyzji Dziekana ORA w Szczecinie i umorzył postępowania.
II. w 2017 r. – wpłynęły do Sądu Dyscyplinarnego Szczecińskiej Izby Adwokackiej 33 sprawy w tym
1 dot. adwokata z innej Izby, poza tym:
– 18 spraw dot. odwołania od postanowienia Rzecznika ORA o odmowie wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego bądź jego umorzenia
– w 10 przypadkach sprawy zostały zakończone wydaniem postanowienia o utrzymaniu
w mocy postanowienia Rzecznika SIA;
– w 6 sprawach postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego zostało uchylone,
– w 1 – akta przesłano do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury celem wyznaczenia innego Sądu Dyscyplinarnego z uwagi na fakt, że obwinionym adwokatem był sędzia
Sądu Dyscyplinarnego,
– w pozostałej sprawie Prezes Sądu Dyscyplinarnego uznała odwołanie skarżącego za bezskuteczne.
– 5 spraw dotyczyło odwołań adwokatów od kary upomnienia dziekańskiego – we wszystkich
Sąd wydał postanowienia o uchyleniu decyzji Dziekana ORA.
– 9 spraw trafiło do Sądu Dyscyplinarnego z wnioskiem Rzecznika o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (aktem oskarżenia). W 1 przypadku uniewinniono adwokata od
zarzucanych mu czynów, w pozostałych uznano adwokatów za winnych i orzeczono:
– w 1 – karę pieniężną,
– w 4 – karę upomnienia (w 1 z nich WSD Adwokatury uniewinnił obwinionego),
– w 3 – karę nagany (w 2 sprawach orzeczenie zostało uchylone przez WSD Adwokatury,
a postępowania umorzone).
– 1 sprawa wpłynęła do Sądu z wnioskiem Rzecznika Dyscyplinarnego SIA o zawieszenie
adwokata w czynnościach zawodowych i takie orzeczenie zostało wydane.
III. W 2018 r. wpłynęły do Sądu 22 sprawy :
– 8 spraw - z aktem oskarżenia, w tym
– w 2 sprawach uznano obwinionego za winnego i ukarano karą pieniężną,
– 1 sprawa została umorzona,
– 1 sprawę zwrócono Rzecznikowi Dyscyplinarnemu SIA celem usunięcia istotnego braku
formalnego dochodzenia dyscyplinarnego-sprawa jest w toku,
– 2 sprawy zakończyły się ukaraniem adwokatów karą upomnienia,
– 1 sprawa dotyczyła trzech adwokatów- każdy z nich został uznany za winnego i Sąd orzekł
różne kary w stosunku do każdego z nich (zawieszenie w czynnościach zawodowych na
5 lat, na 3 miesiące oraz karę nagany). W tej chwili sprawa znajduje się w Sądzie Najwyższym.
– 1 sprawa z aktem oskarżenia dotyczyła aplikanta adwokackiego i orzeczeniem Sądu został on zawieszony w obowiązkach aplikanta na okres 8 miesięcy.
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– W 1 sprawie Sąd ukarał obwinionego adwokata karą zawieszenia w czynnościach zawodowych na okres 5 lat oraz karą upomnienia i zakazem patronatu- Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury podtrzymał te orzeczenie.
– 14 spraw z odwołaniem skarżących od postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego
o odmowie wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego bądź jego umorzenia, z czego:
– w 7 – nie uwzględniono odwołania
– w 7 – uchylono postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego SIA i przekazano sprawy do
ponownego rozpoznania.
IV. W 2019 r.– wpłynęły do Sądu, podobnie jak w roku poprzednim, również 22 sprawy:
– 8 spraw z aktem oskarżenia, z czego 2 są aktualnie w toku, albowiem akta spraw przesłano do
sądów dyscyplinarnych innych Izb Adwokackich, celem wykonania odezwy o przesłuchanie
świadków postępowania;
– W 5 sprawach, które zostały zakończone uznaniem adwokata za winnego
Sąd wymierzył karę nagany,
– w – 3 sprawach- karę pieniężną.
– 1 sprawa została zwrócona do Rzecznika Dyscyplinarnego SIA celem
dokładnego określenia zarzucanego adwokatowi czynu.
V. W 2020 r. – do Sądu Dyscyplinarnego SIA, do chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania
wpłynęło 5 spraw.
– 4 sprawy dotyczą odwołania skarżącego od postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego
o umorzeniu dochodzenia dyscyplinarnego bądź odmowie wszczęcia dochodzenia,
– 1 została zakończona uchyleniem zaskarżonego postanowienia. 1 sprawa to wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego Szczecińskiej Izby Adwokackiej o zawieszenie adwokata w czynnościach zawodowych.
W tej chwili wszystkie 4 sprawy oczekują na terminy rozpraw z uwagi na panującą pandemię
koronawirusa.
Analizując powyższe dane należy zauważyć, że wpływ spraw do Sądu Dyscyplinarnego w ostatnim okresie sprawozdawczym bardzo znacznie wzrósł, jednak ich rozpatrywanie tylko w nielicznych postępowaniach jest długotrwałe. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła za to ilość spraw wszczętych z aktu oskarżenia, najwięcej jednak dotyczy odwołań od
postanowień Rzecznika Dyscyplinarnego ORA. Sąd Dyscyplinarny działa bardzo sprawnie i nie występują żadne znaczące opóźnienia w załatwianiu spraw, które wpływają do Sądu.
Szczecin,dn.2020.05.15

Prezes Sądu Dyscyplinarnego
Szczecińskiej Izby Adwokackiej
/adwokat Joanna Szałańska/
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Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Szczecińskiej Izby Adwokackiej

za okres od 11 kwietnia 2019 do 5 sierpnia 2020 roku

Komisja Rewizyjna Szczecińskiej Izby Adwokackiej po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Okręgowej Rady Adwokackiej za okres od 18 czerwca 2016 do 5 sierpnia 2020 roku oraz dokumentami źródłowymi, w tym finansowymi za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 działając w ramach
swoich kompetencji wynikających z art 52 Prawa o adwokaturze, stwierdza co następuje:
Działalność finansowa Okręgowej Rady Adwokackiej była prowadzona zgodnie z zasadami ustawy
o rachunkowości, a sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku bilans wraz rachunkiem wyników
i rozliczeniem poszczególnych funduszy odzwierciedla rzeczywisty stan finansów Izby i jako taki
zasługuje na ocenę pozytywną.
Odmiennie od lat poprzednich wypracowano dodatni wynik finansowy netto w wysokości
55.915,04 zł w porównaniu do wyniku ujemnego w  2018 wynoszącego 46.471,59 zł.
Wykonanie planu finansowego za 2019 ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 wskazuje na niewielkie
odstępstwa od poczynionych założeń i tak:
- fundusz administracyjny planowany przychód na poziomie 867 530 zł
wykonano na kwotę 945 657,91 zł
- fundusz szkolenia adwokatów planowany przychód na poziomie 57.160 zł
wykonano na kwotę 72 165 zł
- fundusz wizerunkowy planowany przychód na poziomie 56.760 zł
wykonano na kwotę 57.390 zł,
- fundusz senioralny planowany przychód na poziomie 28.500 zł
wykonano na kwotę 28.695 zł,
- fundusz remontowo – inwestycyjny z planowanego przychodu na kwotę 56 760 zł
wykonano na kwotę 57.390,00, tym samym sumaryczne zestawienie planowanych przychodów w ramach powyższych funduszy opiewające na kwotę 1 109 054 zł wykonano na
kwotę 1 204 332,91 zł.
Istotnym i  wielce pozytywnym aspektem finansowego funkcjonowania Okręgowej Rady Adwokackiej pozostaje ocena kosztów. W tym też aspekcie poczyniono rezerwę na poziomie 21.901,88 zł.
Nadal za wysokie należy uznać koszty Funduszu Szkolenia Aplikantów, przy malejącej liczbie aplikantów oraz stałych wydatkach, jednakże wynik finansowy wskazuje na nadwyżkę przychodów
nad kosztami na poziomie 67.508,26 zł
Finansowanie Wydawnictwa In Gremio ostatecznie dały ujemny wynik porównując przychody do
kosztów na poziomie 31.475,10 zł.
Zauważalny pozostaje również wzrost cen usług obcych na wszystkich z funduszy albowiem z planowanego poziomu 209 005 zł zł w rzeczywistości wydatkowano 297 188,37 zł. Planowanie wydatków
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winno zatem uwzględnić rosnące ceny usług, na poziom których Okręgowa Rada Adwokacka nie
ma wpływu.
Działalność gospodarcza Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie w okresie sprawozdawczym
zasługuje na pozytywną ocenę Komisji Rewizyjnej. Zawierane umowy z podmiotami zewnętrznymi nie odbiegają bowiem w zakresie ustalonych wynagrodzeń, od cen rynkowych, a  wydatkowane kwoty znajdują uzasadnienie w  bieżących potrzebach.
Mając na uwadze powyższe Komisja Rewizyjna rekomenduje Zgromadzeniu Szczecińskiej Izby Adwokackiej podjęcie uchwał o zatwierdzeniu przychodów i rozchodów Izby za rok 2019 i wyniku
finansowego Izby za rok 2019 zgodnie z treścią proponowaną przez Okręgową Radę Adwokacką
w Szczecinie, nadto wnosi o podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla ustępującej Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie.  

Komisja Rewizyjna
Szczecińskiej Izby Adwokackiej
z up. Przewodniczącej Komisji
/adwokat Monika Matkowska/
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Proponowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie
uchwały dotyczące budżetu Szczecińskiej Izby Adwokackiej
oraz składek na rok 2020
Uchwała nr 1
Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej postanawia zatwierdzić zestawienie przychodów
i rozchodów Izby za rok 2019, wynik finansowy Izby za rok 2019, zamykający się zyskiem w wysokości 22.590,88 złotych i dokonać rozpisania wyników finansowych na poszczególne fundusze
zgodnie z wynikami z zestawienia przychodów i rozchodów za 2019 rok.
Sprawozdanie finansowe wykazuje zysk za 2019 rok, Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie
w sposób prawidłowy dysponowała posiadanymi funduszami.
Uchwała nr 2
Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie za okres od 18 czerwca 2016 r. do 05 sierpnia 2020 r.
Uchwała nr 3
Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej postanawia udzielić Okręgowej Radzie Adwokackiej
w Szczecinie absolutorium za jej działalność w 2019 r.
Uchwała nr 4
Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej postanawia ustalić wysokość składki na łączną kwotę 180 zł, przy czym Fundusz Administracyjny 120 zł, Fundusz Szkolenia Adwokatów 10 zł, Fundusz
Inwestycyjno - Remontowy 10 zł, Fundusz Wizerunkowy 10 zł, Fundusz Senioralny 5 zł, Fundusz
Szkolenia Aplikantów Adwokackich 10 zł, Fundusz Postępowań Dyscyplinarnych 15 zł.
Uchwała nr 5
Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej postanawia zatwierdzić preliminarz Izby na
2020 rok, który zgodnie z wnioskiem Okręgowej Rady Adwokackiej zakłada przychody w wysokości 1.277.434 zł i wydatki w wysokości 1.200.719 zł.
Uchwała nr 6
Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej postanawia ustalić wysokość składki od aplikantów
adwokackich na dotychczasowym poziomie w wysokości 50 zł.
Uchwała nr 7
Szczecińska Izba Adwokacka postanawia kontynuować w 2020 roku wydawanie miesięcznika „In
Gremio”, przeznaczając na jego potrzeby kwotę 30.000 złotych, uprawniając tym samym Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie do wydatkowania jej na wskazany cel.
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