
Komunikat z przebiegu posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z 26 sierpnia 
2021 roku 

 
Posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym w sali audytoryjnej Śląskiej Izby Lekarskiej w 
Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a. 
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 17.00. 
 
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, Członkowie ORA: 
6. adw. Jacek Barcik, 
7. adw. Agata Dziadkiewicz-Święch, 
8. adw. Tomasz Gurdek, 
9. adw. Grzegorz Kopeć, 
10. adw. Jerzy Pinior, 
11. adw. Marek Stańko. 

 
Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyli również: 

1. Prezes NRA – adw. Przemysław Rosati, 
2. Rzecznik Dyscyplinarny – adw. Monika Filipkiewicz, 
3. Prezes Sądu Dyscyplinarnego – adw. Tadeusz Hassa, 
4. zastępca członka ORA – adw. Beata Bieniek-Wiera, 
5. zastępca członka ORA – adw. Stefan Skrzypczak. 

 
Dziekan ORA adw. Roman Kusz otworzył posiedzenie i przywitał obecnych, w tym Prezesa NRA 
adw. Przemysława Rosatiego. Zaproponował zmianę porządku obrad oraz dodanie wystąpienia 
Prezesa NRA. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu. 
 
Dziekan ORA – adw. Roman Kusz zreferował bieżące sprawy adwokatury i Izby Adwokackiej w 
Katowicach. 
Na czas rozpoznawania spraw osobowych oraz finansowych członków Izby, salę posiedzenia opuścił 
Prezes NRA adw. Przemysław Rosati. 
 
Okręgowa Rada Adwokacka podjęła uchwały w sprawach osobowych (wpisy na listę adwokatów, 
skreślenie z listy adwokatów, zawieszenia w czynnościach zawodowych). 
 
Skarbnik ORA adw. Anna Barczyk zreferowała sprawy finansowe, a następnie przystąpiono do 
dyskusji i głosowań w zakresie wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty składek 
korporacyjnych, przyznania zwrotu kosztów wyjazdu reprezentacji Izby Adwokackiej w Katowicach 
w XVI Adwokackich Mistrzostwach Polski w Żeglarstwie Giżycko 2021, a także przyznania diety 
samorządowej: zastępcom Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach, Sędziom 
Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach. 
 
Kierownik Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego adw. 
Grzegorz Kopeć zreferował przebieg toczącego się postępowania w sprawie o stwierdzenie 
nieprzydatności aplikanta adwokackiego do wykonywania zawodu adwokata, po czym zarządzono 
dyskusje nad wnioskiem i podjęto uchwałę. 
 
Po zakończeniu głosowań nad sprawami osobowymi i finansowymi na salę obrad wrócił Prezes NRA 



adw. Przemysław Rosati. 
 
Głos zabrał Kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego 
przy ORA w Katowicach adw. Grzegorz Kopeć i zreferował przebieg prac Komisji Aplikacji 
Adwokackiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej nad stworzeniem jednolitych zasad ankietyzacji 
procesu kształcenia aplikantów. Projekt ankiety zgłoszony przez członków ORA w Katowicach adw. 
Mariusza Frasa i adw. Marka Stańko przekazano Komisji. Jednocześnie, Komisja zebrała projekty 
ankiet przygotowane w innych Izbach i na tej podstawie wypracowała projekt ankiety, nad którym 
uczestnicy posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej przeprowadzili dyskusję i przedstawili swoje 
stanowiska. 
 
Kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego przy ORA w 
Katowicach adw. Grzegorz Kopeć wniósł o uzupełnienie porządku obrad poprzez podjęcie uchwały 
w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia kolokwiów z bloków prawa cywilnego 
i prawa karnego, wskazując kandydatów na członków komisji. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu 
ani innych kandydatur, po czym podjęto uchwałę. 
 
Głos zabrał Prezes NRA adw. Przemysław Rosati i zrelacjonował przebieg prac związanych z 
funkcjonowaniem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych, w tym przebieg i efekty spotkań i 
rozmów z Ministerstwem Sprawiedliwości, w wyniku których zdołano wypracować nowe, 
dodatkowe funkcje Portalu, jak: osobna „skrzynka pocztowa” w Portalu przeznaczona do 
umieszczania w niej wyłącznie pism sądowych podlegających doręczeniu w trybie przepisów 
covidowych, kalendarz pełnomocnika służący uwzględnianiu kolizji terminów oraz terminów 
urlopów, komunikator zapewniający bezpośredni kontakt z asystentem sędziego. 
 
Dziekan ORA adw. Roman Kusz podziękował zebranym za udział w posiedzeniu i zamknął 
posiedzenie. 
 
Rafał Stęchły - Sekretarz ORA w Katowicach 


