
UCHWAŁA NR 8 
ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE 

Z DNIA 30.01.2021 R. 

Na podstawie art. 40 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1 
1. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie, zwane dalej „Zgromadzeniem”, 

zobowiązuje Dziekana Izby Adwokackiej w Warszawie, zwanego dalej „Dziekanem”, 
i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, zwaną dalej „Radą”, do udzielania 
członkom Izby Adwokackiej w Warszawie, zwanej dalej „Izbą”, bieżącej informacji 
o toczących się postępowaniach sądowych, w których Izba jest stroną powodową, 
pozwaną lub występuje w sprawie w charakterze interwenienta głównego lub 
ubocznego, a także oskarżyciela posiłkowego, zawierającej dane dotyczące: 

a) roli procesowej Izby; 
b) etapu postępowania; 
c) zwięzłego podsumowania kierunku i stanowiska procesowego, w przypadku 

złożonych już pism procesowych i środków zaskarżenia. 
2. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Dziekan i Rada przedstawiają 

członkom Izby odpowiednie informacje za pośrednictwem Panelu Adwokata na 
stronie internetowej Rady. 

§ 2 
1. Zgromadzenie zobowiązuje Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej 

w Warszawie, zwanego dalej „Prezesem Sądu”, do udzielania członkom Izby bieżącej 
informacji o przedstawionych przez Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w 
Warszawie, zwany dalej „Sądem”, w trybie art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, pytaniach do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dalej jako 
„TSUE”, w zakresie: 

a) treści postanowienia Sądu o zwróceniu się do TSUE z pytaniami w trybie 
prejudycjalnym, wraz z uzasadnieniem; 

b) informacji o przesłaniu pytań w trybie prejudycjalnym do TSUE; 
c) sygnatury sprawy przed TSUE, jeśli została nadana. 

2. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Prezes Sądu na bieżąco 
przekazuje powyższe informacje Dziekanowi. 

§ 3 



1. Zgromadzenie zobowiązuje Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w 
Warszawie, zwanego dalej „Rzecznikiem”, do udzielania członkom Izby bieżącej 
informacji o działaniach podejmowanych przez Rzecznika w sprawach wskazanych w 
§ 2 ust. 1 w postępowaniu przed TSUE, w zakresie: 

a) terminu na przedstawienie przez Rzecznika uwag pisemnych w postępowaniu; 
b) treści złożonego stanowiska pisemnego, względnie co do przyczyn jego niezłożenia; 
c) informacji o treści stanowiska ustnego przedstawionego na rozprawie przed TSUE. 
2. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Rzecznik na bieżąco 

przekazuje powyższe informacje Dziekanowi. 

§ 4 
1. Dziekan niezwłocznie przedstawia członkom Izby informacje, przekazane na 

podstawie § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2, za pośrednictwem Panelu Adwokata na stronie 
internetowej Rady. 

2. Zgromadzenie zobowiązuje Dziekana do zapewniania członkom Izby bieżącej 
informacji o innych znanych Dziekanowi z urzędu postępowaniach toczących się 
przed Trybunałem Konstytucyjnym albo międzynarodowymi trybunałami lub sądami, 
jeśli dotyczą one wykonywania zawodu Adwokata, względnie toczą się w związku z 
orzeczeniami lub uchwałami organów Izby. 

§ 5 
1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
2. W odniesieniu do wskazanych w § 1 – 4 postępowań, wszczętych i niezakończonych 

przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, właściwe organy Izby podejmują 
działania wskazane w tej uchwale nie później niż do dnia 31 marca 2021 r. 


