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Szanowny Państwo,  

 

W sobotę, 19 grudnia 20200 roku odbył się pierwszy w historii Nadzwyczajny 

Krajowy Zjazd Adwokatury w trybie zdalnym, tj. przez internet. 

Z prawdziwą satysfakcją informuję, że NKZA ogromną większością głosów (93,05 %) 

przyjęło zmiany do Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury i zgromadzeń izb 

adwokackich. 

Prośba o zwołanie NKZA, którą skierowałem do Naczelnej Rady Adwokackiej wiele 

tygodni temu zaowocowała zwołaniem NKZA i przyjęciem zmian do regulaminu, 

które pozwolą uniknąć prób podważenia Zgromadzenia Izby Adwokackiej 

w Warszawie. Jest to świetny przykład wypracowanej przez ostatnie lata dobrej 

współpracy pomiędzy naszą Izbą i innymi Izbami, których przedstawiciele nie tylko ze 

zrozumieniem podeszli do szczególnych problemów i potrzeb Izby Warszawskiej, ale 

także aktywnie i konstruktywnie uczestniczyli w przygotowaniu projektu zmian 

regulaminu. Zmiany wprowadzone przez NKZA umożliwiają prawnie bezpieczniejsze 

odbycie zgromadzeń izbowych w formie zdalnej lub pół-zdalnej. 

Bardzo dziękuję Prezydium Zjazdu, szczególnie adw. dr hab. Katarzynie Bilewska, za 

znakomite poprowadzenie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokackiego 

w nowych i nietypowych okolicznościach. Dziękuję naszym koleżankom izbowym, 

adw. Anisie Gnacikowskiej i adw. Annie Czepkowskiej-Rutkowskiej za pracę 

w Komisji Regulaminowej. Bardzo serdecznie dziękuję adw. Rafałowi Dębowskiemu, 

adw. Anisie Gnacikowskiej, adw. Tomaszowi Korczyńskiemu i adw. Aleksandrowi 

Krysztofowiczowi wraz z innymi członkami zespołu powołanego przez Naczelną 

Radę Adwokacką, za ciężką i pilną pracę nad projektem regulaminu. Przede 

wszystkim jednak dziękuję wszystkim delegatom naszej Izby za wysoką frekwencję, 

dyscyplinę i aktywny udział w Zjeździe. 
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Przed nami teraz dalsza praca nad organizacją Zgromadzenia Izby Adwokackiej 

w Warszawie, które planujemy zwołać na 30 stycznia 2021 r. Ze względu na 

pandemię, Zgromadzenie odbędzie się zdalnie. Bardzo proszę wszystkich Państwa 

o rezerwowanie czasu i zapewnienie sobie dostępu do internetu tego dnia. 

Według obecnie obowiązującego stanu prawnego musimy się zmierzyć z wymogiem 

wysokiej frekwencji (50 %) na naszym Zgromadzeniu. Choć obserwujemy prace 

legislacyjne nad projektem zmian ustawodawczych, które wymóg ten mają znieść, 

dotychczasowe wielomiesięczne doświadczenia w tej sprawie z Ministerstwem 

Sprawiedliwości i Parlamentem sprawiają, że nie możemy mieć pewności, że wymóg 

kworum zostanie zniesiony, zanim zmiana ustawy zostanie przegłosowana przez obie 

izby parlamenty, podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w dzienniku ustaw.  

Wierzę w to, że Adwokaci warszawscy będą uczestniczyć licznie w naszym 

Zgromadzeniu, nawet w przypadku zniesienia wymogu 50 % kworum.  

Przed Zgromadzeniem chcemy przeprowadzić serię szkoleń online, by każdy członek 

Izby miał możliwość oswojenia się z oprogramowaniem umożliwiającym udział 

w Zgromadzeniu. Każdy otrzyma instrukcje oraz zestaw FAQ. Uruchomimy help-

desk, tzw. „gorącą linię” i inne formy pomocy, by zminimalizować problemy 

z efektywnym udziałem w Zgromadzeniu.  

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury, który odbył się w formie zdalnej, 

dostarczył nam wiele cennych doświadczeń i uwag, które pozwolą lepiej przygotować 

obsługę naszego Zgromadzenia. 

Składam wyrazy uznania raz jeszcze wszystkim, dzięki którym NKZA przebiegło 

sprawnie oraz tym, którzy w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie już od 

wielu miesięcy ciężko pracują nad organizacją Zgromadzenia w niełatwych i ciągle 

zmieniających się warunkach.  

 

Łączę wyrazy szacunku, 

            Dziekan  

Okręgowej Rady Adwokackiej  

            w Warszawie 

 

       adw. Mikołaj Pietrzak 


