
Komunikat z przebiegu posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach 
z 27 października 2021 roku 

 
Posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w 
Katowicach. 
 
Na posiedzeniu byli obecni i brali udział w głosowaniu: 

1. Dziekan ORA - adw. Roman Kusz (przewodniczący posiedzenia), 
2. Wicedziekan ORA – adw. Marta Imiołczyk-Porębska, 
3. Skarbnik ORA – adw. Anna Barczyk, 
4. Sekretarz ORA – adw. Rafał Stęchły, 
5. Zastępca Sekretarza ORA – adw. Katarzyna Legień, 
6. adw. Agata Dziadkiewicz-Święch, 
7. adw. Tomasz Gurdek, 
8. adw. Natalia Klima-Piotrowska, 
9. adw. Grzegorz Kopeć, 
10. adw. Jerzy Pinior, 
11. adw. Paulina Rzeszut, 
12. adw. Marta Smołka, 
13. adw. Marek Stańko. 

 
W posiedzeniu uczestniczyli również: 

1. Rzecznik Dyscyplinarny – adw. Monika Filipkiewicz, 
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – adw. Paweł Ciemniewski, 
3. Członek NRA – adw. Henryk Stabla, 
4. zastępca członka ORA – adw. Jakub Lekston, 
5. Rzecznik prasowy – adw. Paweł Matyja, 
6. Przewodnicząca Sekcji Praktyków Prawa Sportowego przy ORA - adw. Oliwia Babiarz. 

 
Dziekan ORA adw. Roman Kusz otworzył posiedzenie, a następnie, Okręgowa Rada Adwokacka 
uchwałą zatwierdziła protokół z posiedzenia z 23 września 2021 roku. 
 
Dziekan ORA adw. Roman Kusz udzielił głosu adw. Henrykowi Stabli Skarbnikowi NRA, który 
przedstawił stan prac związanych z powołaniem fundacji adwokatury i omówił projekt statutu 
fundacji. 
 
Dziekan ORA adw. Roman Kusz zreferował bieżące sprawy Adwokatury i Izby Adwokackiej w 
Katowicach, a następnie Wicedziekan ORA w Katowicach adw. Marta Imiołczyk-Porębska 
przedstawiła informacje o bieżących sprawach Izby Adwokackiej w Katowicach. 
 
Adw. Paulina Rzeszut - Kierownik Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach 
przedstawiła relację z „Tygodnia Mediacji”, podczas którego Mediatorzy Centrum Mediacyjnego 
przy Izbie Adwokackiej w Katowicach pełnili mediacyjne dyżury telefoniczne, a także wystąpili z 
prezentacjami dla sędziów na temat mediacji i działalności Ośrodka Mediacyjnego. 
 
Adw. Agata Dziadkiewicz-Święch poruszyła problem stawek wynagrodzeń w sprawach z urzędu, w 
tym stawek za pełnienie funkcji kuratora. Zaproponowała podjęcie globalnej akcji śląskich 
adwokatów polegającej na odmawianiu podejmowania się kuratel ze względu na niskie stawki 
urzędowe. Adw. Tomasz Gurdek zwrócił uwagę na stronę wizerunkową takiej akcji i możliwy 
negatywny odbiór „strajkujących adwokatów”.Adw. Natalia Klima-Piotrowska podkreśliła potrzebę 
uświadomienia społeczeństwa o faktycznej wysokości wynagrodzeń za sprawy z urzędu, co powinno 
być punktem wyjścia do dalszych akcji. 



 
Adw. Paweł Ciemniewski zrelacjonował przebieg uroczystości poświęconej pamięci prof. dr hab. 
Tadeusza Widły połączonej z wręczeniem Księgi pamiątkowej. 
 
Adw. Marek Stańko złoży wniosek o przyjęcie przez ORA w Katowicach stanowiska w sprawie 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021 r. Dziekan ORA adw. Roman Kusz 
zaproponował poparcie stanowiska, które przyjęto w tej sprawie w uchwale NRA z dnia 23 
października 2021 r. Po czym, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach jednogłośnie poparła 
uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej nr 26/2021, 27/2021 i 28/2021 z dnia 23 października 2021 r. 
 
Okręgowa Rada Adwokacka podjęła uchwały o powołaniu do Zespołu Wizytatorów przy Okręgowej 
Radzie Adwokackiej w Katowicach, a także w skład zespołu mediatorów Centrum Mediacyjnego 
przy Izbie Adwokackiej w Katowicach; 
 
Przystąpiono do rozpoznania wniosków o wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach. 
Sprawy zreferowała Zastępca Sekretarza ORA adw. Katarzyna Legień. 
 
Dziekan ORA adw. Roman Kusz zreferował sprawy skreśleń z listy adwokatów Izby Adwokackiej w 
Katowicach. Zarządzono głosowania tajne. 
 
Przystąpiono do głosowania tajnego w sprawie wniosków o wpis na listę aplikantów adwokackich 
osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego. 
 
Głos zabrał Kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego 
przy ORA w Katowicach adw. Grzegorz Kopeć, który omówił bieżące sprawy z zakresu działalności 
Komisji i Referatu Aplikantów. Zreferował przebieg kolokwiów rocznych z prawa karnego i prawa 
cywilnego. Przedstawił i omówił projekt ankiety adresowanej do aplikantów adwokackich, 
dotyczącej oceny zajęć prowadzonych przez wykładowców Izby. 
 
Dziekan ORA adw. Roman Kusz zarządził głosowania w sprawach osobowych (skreślenie z listy, 
wyznaczenie dodatkowego terminu kolokwium, usprawiedliwienie nieobecności) aplikantów 
adwokackich tut. Izby. 
 
Rada wyraziła zgodę na pokrycie ze środków finansowych Izby Adwokackiej w Katowicach kosztów 
akcji „Mikołaj 2021” kierowanej do dzieci adwokatów i aplikantów adwokackich członków Izby 
Adwokackiej w Katowicach w wieku od 2 do 10 lat. 
 
Dziekan ORA adw. Roman Kusz wyznaczył termin kolejnego posiedzenia ORA na dzień 24 listopada 
2021 r., godz. 17.00. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Dziekan ORA podziękował zebranym za udział w posiedzeniu 
i zamknął posiedzenie. 
 
Rafał Stęchły - Sekretarz ORA w Katowicach 


