
 

 

 

 

Warszawa, dnia 15 stycznia 2020 roku 

 

 

Adw. Anisa Gnacikowska 

Z-ca Sekretarza NRA 

 

 

SPRAWOZDANIE ZA LATA 2019 – 2020 

 

Wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 11 

października 2014 roku przedstawiam sprawozdanie za lata 2019 – 2020 w związku z pełnieniem 

funkcji w organach Adwokatury. 

 

W okresie sprawozdawczym jako członek Naczelnej Rady Adwokackiej brałam udział w posiedzenia 

plenarnych NRA oraz jako Zastępca Sekretarza w posiedzeniach Prezydium NRA.  

 

Zgodnie z podziałem obowiązków w Prezydium NRA byłam odpowiedzialna za prace Zespołu 

Sekretarzy Prawniczych i przygotowanie uchwał Prezydium NRA w sprawach osobowych oraz prace 

Referatu Skargowego. Byłam także pełnomocnikiem Prezydium NRA w sprawach przed Sądami 

Administracyjnymi. 

 

Jako członek Komisji ds. Praktyki Adwokackiej brała udział pracach nad przygotowaniem projektu 

nowego Regulaminu Wykonywania Zawodu Adwokata. 

 

Niezależnie od wymienionych powyżej obowiązków poniżej przestawiam kalendarium działań 

związanych z wykonaniem powierzonych zadań oraz podjętych inicjatyw na forum NRA. 

 

• 07 stycznia 2019 roku obecność na ślubowaniu aplikantów adwokackich izby warszawskiej 

• 11 stycznia 2019 roku udział w uroczystej inauguracji I roku szkoleniowego aplikantów 

adwokackich białostockiej izby adwokackiej 

• 19 stycznia 2019 roku na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej 

przedstawienie sprawozdania z przypadków zwalniania adwokatów z tajemnicy adwokackiej 

• 13 lutego 2019 roku udział w uroczystości nadania imienia adw. Czesława Jaworskiego sali 

brydżowej w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 

• 19 lutego 2019 roku na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Ray Adwokackiej poruszenie 

problemu statusu adwokatów wpisanych na listę a niewykonujących zawodu 

• 05 marca 2019 roku na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej delegowanie 

jako obserwatora na posiedzenie Sądu Rejonowego w Pruszkowie w sprawie adwokata, 

ukaranego za odmowę zeznań na okoliczności objęte tajemnicą obrońcy 

• 08 marca 2019 roku udział w ogłoszeniu wyników konkursu Kobieta Adwokatury 2018 

• 13 - 14 marca 2019 roku udział w posiedzeniu Podkomisji Stałej ds. nowelizacji prawa 

cywilnego w przedmiocie zmian ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego 

• 15 - 16 marca 2019 roku na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej 

przedstawienie wyników badań opinii publicznej i zreferowanie sprawy adwokata, który 

został ukarany przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie grzywnami i karą aresztu za odmowę 

składania zeznań, popartą powołaniem się na tajemnicę adwokacką, zreferowanie 

przypadków prób zwalniania adwokatów z tajemnicy oraz zreferowanie prac Podkomisji 

Stałej ds. nowelizacji prawa cywilnego w przedmiocie zmian ustawy Kodeks Postępowania 

Cywilnego 



 

  

• 19 marca 2019 roku na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej omówienie 

temat statusu adwokata niewykonującego zawodu w kontekście braku uprawnień do 

występowania w charakterze pełnomocnika substytucyjnego 

• 22 marca 2019 roku udział w spotkaniu mediatorów z Centrum Mediacyjnego przy NRA 

• 29 - 30 marca 2019 roku udział w obchodach 100-lecia Izby Lubelskiej 

• 05 - 07 kwietnia 2019 roku udział w konferencji kierowników szkolenia aplikantów w 

Kazimierzu Dolnym 

• 09 kwietnia 2019 roku udział w pracach Podkomisji Stałej ds. nowelizacji prawo cywilne 

• 10 kwietnia 2019 roku udział w uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym ofiary 

katastrofy na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie oraz złożenie kwiatów w 

imieniu Adwokatury 

• 14 maja 2019 roku udział w posiedzeniu Komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach 

• 15 maja 2019 roku przewodniczenie spotkaniu przedstawicieli komisji wizerunkowych izb 

adwokackich 

• 21 maja 2019 roku na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej omówienie prac 

parlamentarnych nad nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego 

• 24 - 25 maja 2019 roku udział w spotkaniu pionu dyscyplinarnego Adwokatury w Mrągowie 

oraz przedstawienie wykładu dotyczącego zakresu działania referatu skarg ORA i NRA, 

kwestii właściwej kwalifikacji pism oraz zasad przekazywania skarg do rzecznika 

dyscyplinarnego 

• 25 maja 2019 roku udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Olsztynie 

• 31 maja 2019 roku udział w spotkaniu kapituły nagrody "Prawnik Pro Bono" dziennika 

"Rzeczpospolita" 

• 01 czerwca 2019 roku udział w II Kongresie Prawników Polskich w Poznaniu 

• 14 - 15 czerwca 2019 roku na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej w Łodzi 

przekazanie sprawozdania z przypadków zwalniania adwokatów z tajemnicy adwokackiej 

• 25 - 26 czerwca 2019 roku udział w pracach senackich dotyczących zmian w Kodeksie 

postępowania cywilnego, w czasie którego senatorowie usunęli przepis w nowelizowanym 

Kodeksie postępowania cywilnego o tzw. karnej opłacie za niewłaściwe opłacenie środka 

odwoławczego przez stronę reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika 

• 29 czerwca 2019 roku uczestniczenie w ślubowaniu adwokatów izby adwokackiej w 

Warszawie 

• 03 lipca 2019 roku udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian 

w kodyfikacjach, która przyjęła senacką poprawkę o tzw. karnej opłacie za niewłaściwe 

opłacenie środka odwoławczego przez stronę reprezentowaną 

przez profesjonalnego pełnomocnika 

• 16 lipca 2019 roku na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zreferowanie 

dotychczasowego wykonania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury z 2016 r. oraz 

zreferowanie przygotowania do kampanii wizerunkowej 

• 19 lipca 2019 roku uczestniczenie w ślubowaniu adwokatów Izby w Częstochowie 

• 29 lipca 2019 roku prowadzenie spotkania przedstawicieli izbowych komisji wizerunkowych 

w siedzibie NRA w sprawie kampanii wizerunkowej 

• 20 sierpnia 2019 roku na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przekazanie 

informacji o pracach nad wytycznymi, dotyczącymi bezpiecznego korzystania z komunikacji 

internetowej oraz jako koordynatorka kampanii wizerunkowej podsumowanie pierwszego 

etapu kampanii „Adwokat w każdym przypadku” 

• 03 września 2019 roku na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przekazanie 

informacji o nadesłaniu opinii i wniosków do projektów Kodeksu Etyki Adwokackiej przez 

członków Naczelnej Rady Adwokackiej  

• 12 września 2019 roku organizacja ze strony Naczelnej Rady Adwokackiej i uczestniczenie 

w konferencji „Nieodpłatna pomoc prawna. Analiza stanu obecnego i postulaty de lege 

ferenda.” 



 

  

• 20 - 21 września 2019 roku na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej w 

Białymstoku jako koordynatorka kampanii wizerunkowej, podsumowanie pierwszego 

miesiąca kampanii wizerunkowej „Adwokat w każdym przypadku” oraz przedstawienie 

informacji dotyczących przypadków zwalniania adwokatów z tajemnicy zawodowej 

• 30 września - 01 października 2019 roku udział w Otwarciu Roku Prawniczego w Londynie 

• 14 października 2019 roku udział w Gali 15-lecia Programu Spraw Precedensowych 

Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego 

• 15 października 2019 roku na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 

poruszenie tematu wykonania uchwał zjazdowych w kontekście opracowania wytycznych dla 

adwokatów dotyczących korzystania z nowych technologii 

• 21 października 2019 roku poprowadzenie spotkania izbowych koordynatorów kampanii 

wizerunkowo-informacyjnej NRA "Adwokat w każdym przypadku" 

• 29 października 2019 roku na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 

przekazanie informacji o stanowisku Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 

września br. dotyczącym zwolnienia doradców podatkowych z tajemnicy zawodowej  

• 14 - 15 listopada 2019 roku współprzewodniczenie spotkania sekretarzy okręgowych rad 

adwokackich oraz omówienie najnowszych orzeczeń i kierunków orzeczniczych w sprawach 

osobowych adwokatów i aplikantów adwokackich oraz zreferowanie wzoru uchwały 

zgromadzenia izby w sprawach finansowych 

• 15 - 16 listopada 2019 roku na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej 

przedstawienie informacji na temat dotychczasowego przebiegu kampanii „Adwokat w 

każdym przypadku” oraz przedstawienie stanu wykonania uchwał Krajowego Zjazdu 

Adwokatury 

• 23 listopada 2019 roku udział w uroczystościach 100-lecia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej 

w Poznaniu 

• 03 grudnia 2019 roku reprezentacja Naczelnej Rady Adwokackiej podczas posiedzenia 

senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej dotyczącego skutków wyroku 

TSUE w sprawie polskiej 

• 17 grudnia 2019 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. Wizerunku i Ochrony Prawnej  

• 09 stycznia 2020 roku udział w ślubowaniu aplikantów adwokackich izby białostockiej 

• 14 stycznia 2020 roku udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Obrony 

Praworządności 

• 18 stycznia 2020 roku na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej 

przedstawienie wytycznych CCBE w zakresie poprawy bezpieczeństwa teleinformatycznego 

prawników zabezpieczających przed bezprawną inwigilacją, omówienie stanu prac nad 

postulatami do reformy systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz przedstawienie informacji 

dotyczących przypadków zwalniania adwokatów z tajemnicy zawodowej 

• 21 stycznia 2020 roku na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej omówienie 

stanu prac nad postulatami do reformy systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 

• 24 - 25 stycznia 2020 roku udział w konferencji zorganizowanej wspólnie przez Centrum 

Mediacji przy NRA i Naczelną Izbę Lekarską pt. "Mediacja w medycynie" 

• 08 lutego 2020 roku udział w jury Finału Turnieju Wiedzy Aplikanta podczas Jubileuszowego 

X Balu Karnawałowego Aplikantów Adwokackich 

• 10 marca 2020 roku udział w uroczystej Gali Konkursu Adwokatki Roku 2019 

• 10 czerwca 2020 roku na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej 

przedstawienie założeń szkoleniowych „Adwokackiej Akademii Przedsiębiorczości”, 

przekazanie informacji o przygotowywaniu ankiety przez Prezydium Naczelnej Rady 

Adwokackiej na temat skutków ekonomicznych, spowodowanych pandemią Covid-19, które 

dotknęły adwokatów i ich kancelarie oraz przedstawienie informacji dotyczących 

przypadków zwalniania adwokatów z tajemnicy zawodowej 



 

  

• 09 lipca 2020 roku na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej zaprezentowanie 

wyników ankiety na temat skutków ekonomicznych, spowodowanych pandemią Covid-19, 

które dotknęły adwokatów i ich kancelarie 

• 04 września 2020 roku udział w spotkaniu przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości z 

Wiceministrem Sebastianem Kaletą na czele z Prezydium NRA dotyczącym organizacji 

zgromadzeń izbowych i Krajowego Zjazdu Adwokatury 

• 08 września 2020 roku na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołanie 

do zespołu, celem opracowania projektu regulaminu odbywania zgromadzeń izb adwokackich 

i Krajowego Zjazdu Adwokatury w czasie obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego 

COVID 19, przy uwzględnieniu wszystkich form możliwych prawnie i technicznie 

• 12 września 2020 roku udział w Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Izby 

Adwokackiej w Opolu 

• 24 września 2020 roku na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej omówienie 

planu działań w celu realizacji rekomendacji NRA w sprawie zmiany Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

• 14 listopada 2020 roku na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej 

przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury 

• 24 listopada 2020 roku na posiedzeniu Prezydium NRA przedstawienie negatywnej opinii do 

projektowanych zmian ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawnej  

• 02 grudnia 2020 roku udział w spotkaniu otwartym online z dr. Sylwią Spurek, europosłanką 

i ekspertką od praw człowieka 

• 15 grudnia 2020 roku na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej omówienie 

stanu przygotowań do Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz 

zaproponowanie wystąpienia do Ministerstwa Sprawiedliwości o potwierdzenie informacji z 

doniesień prasowych o pilotażowym programie w łódzkich sądach, w ramach którego 

prokuratura ma uzyskać szeroki dostęp do wewnętrznych systemów informatycznych sądów 

• 29 grudnia 2020 roku na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 

podsumowanie od strony organizacyjnej Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury, 

który odbył się 19 grudnia 2020 roku 

 

 

 

Adw. Anisa Gnacikowska 

Z-ca Sekretarza NRA 


