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Protokół z posiedzenia z dnia 20 września 2010r. 

 

adw. Andrzej Michałowski, p.o. Prezesa NRA – mówił o rozstrzygnięciach Trybunału 

Konstytucyjnego.  Powiedział o braku zaufania do samorządów.  Prezes Michałowski poinformował o 

tym, że odbyło się  Zgromadzenie Sędziów Tryb. Konstytucyjnego.  Poniósł, że spróbuje przygotować 

argumenty, które przemawiałyby żeby z wniosku zrezygnować.  Drogą e-mailową  zostaną rozesłane 

dokumenty do poszczególnych samorządów z prośbą o dodanie kolejnych argumentów. Zdaniem 

Prezesa Michałowskiego samorządy w Polsce powinny korzystać z doświadczeń samorządów 

funkcjonujących na gruncie Europejskim.  

Maciej Pietrzak, Krajowa Izba Syndyków – Powiedział zgromadzonym, że jego zdaniem jest duże 

prawdopodobieństwo postania samorządów mieszanych dobrowolnego przynależenia do 

samorządów.  

adw. Andrzej Michałowski, p.o. Prezesa NRA - stwierdzenie Macieja Pietrzaka potwierdził Prezes A. 

Michałowski, podnosząc, że podobnie funkcjonują samorządy  w zawodach prawniczych w Anglii. 

Tam Rada składa się z różnych samorządów dobrowolnych i jest nadzorowana. W Polsce nie ma 

podobnej tradycji.  

Jan Gierec, Krajowa Rada Notarialna - Prosiłby wszystkie samorządy sprawdziły, czy otrzymały 

wniosek i zaopiniowały go by podjąć uchwałę. Krajowa Rada Notarialna przekazała do zaopiniowała 

wniosek  Prof. Sarneckiemu, ten  zaopiniował go dość ogólnie.  

Jacek Strzecha, Krajowa Rada Urbanistów -  Powiedział, że Izba jest mała i grozi jej zlikwidowanie. 

Mówił też o przygotowywaniu dokumentów. Jego zdaniem niejednokrotnie  lepiej jest przedstawić 

projekt niedopracowany i przedłożyć go w terminie,  niż dopracować dany dokument i przedłożyć po 

terminie jego składania. Zaznaczył, że obecnie Krajowa Rada Izby Urbanistów działa w dobie 

informatyzacji  i  w bardzo szybkim tempie można się komunikować i podjąć odpowiednie decyzje. 

Mówił o składkach w Izbie i o tym, że są one najwyższe mimo, że izba jest mała, co nie przekłada się 

to na korzyści. 

adw. Andrzej Michałowski, p.o. Prezesa NRA – Powiedział, że należy zebrać  i sprawdzić  dane, czy 

wszystkim został przesłany wniosek. Jego zdaniem bardzo istotnym będzie, by to autorytety 

zaopiniowały  wniosek.  Zbierane uwagi wzmocnią stanowisko.  

p. Gubowska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych - Powiedziała, że w Polsce dąży się do 

degradacji demokracji, jest ona zagrożona jej zdaniem. Przez to odbiera się sprawy dla izby bardzo 

ważne. Mówiła, że jeśli teraz nie zrobi się czegoś żeby bronić samorządowych pozycji to budżety na 

ich rozwój nie będą potrzebne. Powiedziała, że trzeba jak najmniej marginalizować organizacje 

społeczne, ale z drugiej strony żadnej władzy nie jest potrzebny silny samorząd.  

Tomasz Michalik, Krajowa Rada Radców Podatkowych – proponuje, by sprawdzić na ile 

poszczególne są jednostki przygotowane - ile danych mają zebranych.  
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Anna Korbela, Polska Izba Rzeczników Patentowych – Powiedziała, że nie udało nam się uzyskać 

formalnego dostępu do postępowania. Postulowała, by opracować wspólny wniosek taki jaki mają 

radcy prawni.  

adw. Andrzej Michałowski, p.o. Prezesa NRA - Zgodził się, że potrzebny jest formalny dostęp do 

postępowania.  

p. Gubowska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych - mówiła o zbieraniu danych. Jej zdaniem 

odnoszenie się do doświadczeń europejskich nie jest dobre, gdy system nie jest podobny. 

Powiedziała, że wydaje się ogromne sumy na kształcenie. Stwierdziła, że gdyby nie było 

przynależności do samorządu nie byłoby możliwości finansowania kształcenia. Powiedziała, że Izba 

Pielęgniarska zastępują państwo przynajmniej w kwestii finansowania. Prosiła o wzajemną pomoc 

samorządów.  

Jan Gierec,  Krajowa Rada Notarialna -  wniosek samorządu może być uproszczony. 

Jacek Strzecha, Krajowa Rada Urbanistów –  Prosił o adresy i numery telefonów  komórkowe w celu 

lepszego zorganizowania się.  

adw. Andrzej Michałowski, p.o. Prezesa NRA – Zdaniem Prezesa NRA  wszelkie kontakty powinny 

odbywać  się przez samorządy. Powinno działać się dwutorowo. Prezes NRA zauważył, że Rzecznik 

Praw Obywatelskich powinien sam zając się wnioskiem. Prezes Michałowski powiedział, że powinno 

się sprawdzić, kto i na jakich warunkach napisze kolejną opinię. Zdaniem Prezesa Michałowskiego 

powinno się korzystać z doświadczeń radców Prawnych, poznać okoliczności złożonego przez nich 

wniosku i mieć możliwość wglądu do niego.  

Adw. Jarosław Szymański, NRA - relacjonował projekt działania samorządów w przestrzeni publicznej 

(rys historyczny). Powiedział, że cała praca zespołu opierała się na zasadzie konsensusu. Pod koniec 

lipca wstępny  projekt został przesłany do sekretariatów wszystkich struktur samorządowych i nie 

wpłynęły żadne merytoryczne uwagi.  Mec. Szymański powiedział, że materiał jest wynikiem bardzo 

daleko idącego kompromisu.  

Marek Walicki, Polska Izba Inżynierów Budownictwo - Powiedział, że izba nie zapoznała się z 

projektem, dlatego nie chce przesądzać o opinii Izby.  

Jacek Strzecha, Krajowa Rada Urbanistów – powiedział to samo, co przedmówca, również nie 

zapoznał się z projektem. Powiedział, że taki projekt powstać musi. Powiedział także, że musimy 

wiedzieć ile taki projekt będzie kosztował.  

Adw. Jarosław Szymański, NRA - mówił o budżecie w granicach 20.000 zł. Koszty mają się rozłożyć po 

równo na wszystkie samorządy – czyli ok. 1.200.00 zł.  

Tomasz Michalik, Krajowa Rada Radców Podatkowych - Powiedział, że koszty funkcjonowania 

zespołu mogą być wyższe.   

Jacek Strzecha, Krajowa Rada Urbanistów - Powiedziała, że teraz jest największy nawał pracy, do 

której nikt nie jest przygotowany. Jego zdaniem trzeba będzie w realizację projektu trzeba będzie 

włożyć więcej wysiłku. Powiedział, że w imieniu samorządu adwokackiego, rada jest skłonna 

zaakceptować  kwotę, o której mówił Mec. Szymański - bo jest warto.  
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Maciej Pietrzak, Krajowa Izba Syndyków –  Powiedział że Krajowa Izba Syndyków jest najmniejszym 

samorządem, działa rok a  budżet to  10.000 i jest stale konsumowany. Mówił o potrzebie promocji 

samorządów oraz o nakładach finansowych z tym związanych. 

p. Gubowska,  Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych – Powiedziała, że Konferencja prezesów ma 

służyć temu by wszystkie samorządy  się konsolidowały. Jej zdaniem mają sobie pomagać, gdy inny 

mniejszy samorząd ma problem. 

 Jacek Strzecha, Krajowa Rada Urbanistów - Mówił, że sprawy finansowe są do uzgodnienia. 

Natomiast budżety powinny być solidnie przemyślane i dobrze konsumowane, ponieważ każda z izb 

musi się wytłumaczyć przed wyborcami.  

adw. Andrzej Michałowski, p.o. Prezesa NRA – Powiedział, że nie można zapominać o tym, że wiele 

samorządy łączy, ale i wiele dzieli. O problemach trzeba rozmawiać.  

Anna Korbela, Polska Izba Rzeczników Patentowych - poparła stworzenie sekretariatu stałej 

konferencji.  

Marek Jędrzejczak, Naczelna Rada Aptekarska - Jego zdaniem przechodniość konferencji jest 

niecelowa. Powiedział, że rada zajmuje się ochroną zdrowia a tu o prawo chodzi. Powiedział, że jeśli 

ma to być ciało merytoryczne to w tym zakresie powinno tu działać ciało adwokackie. 

p. Gubowska Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych - podniosła, że sekretariat powinien być stały.   

Anna Miszczak, Naczelna Rada Lekarska - popiera jako nazwę  „przewodniczący” .  

Adw. Jarosław Szymański, NRA - Powiedział, że podczas prac była propozycja, by funkcję nazwać 

przewodniczącym – został natomiast koordynator.  

adw. Andrzej Michałowski, p.o. Prezesa NRA - powiedział, że zobowiązuje się porozmawiać z 

prezesem Bobrowiczem. Poinformował, że przygotowany zostanie projekty i rozesłany zostanie 

projekt budżetu. Prosił, by samorządy przygotowały decyzję dotyczące rozliczeń. Prezes NRA mówił o 

opiniowaniu i środkach nakładanych na rezultat. Stwierdził, że o warunkach wydawania opinii nie 

można teraz przesądzić.  

Jan Gierec,  Krajowa Rada Notarialna - podniósł  uwagę do pkt. 4, mówił o rezygnacji z tegoż punktu.  

adw. Andrzej Michałowski, p.o. Prezesa NRA – Powiedział, że należy unikać ozdobników w treści 

uchwał, bo zmniejsza to powagę dokumentu. 

Jacek Strzecha, Krajowa Rada Urbanistów - zgodził się z Prezesem NRA i powiedział, że nie może być 

literatury w tekście. Złożył również uwagi stylistyczne.  

adw. Andrzej Michałowski, p.o. Prezesa NRA - zapytał czy są jakieś uwagi i kto jest upoważniony do 

podpisania uchwały. Powiedział, że tekst zostanie przygotowany w jednym egzemplarzu i każdy 

przedstawiciel samorządu będzie osobiście składał podpis. 

Jacek Strzecha, Krajowa Rada Urbanistów - Zadał pytanie odnośnie rytmu spotkań. Prosił o podanie 

godziny oraz dnia spotkania.  
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adw. Andrzej Michałowski, p.o. Prezesa NRA - Powiedział, że rytm miesięczny może zostać 

utrzymany.  

 Jacek Strzecha, Krajowa Rada Urbanistów – Powiedział, że w najbliższą sobotę rozstrzygnie się 

sprawa dotycząca partycypacji w kosztach. 

adw. Andrzej Michałowski, p.o. Prezesa NRA podziękował za spotkanie i poprosił zgromadzonych, 

tych, którzy mogą podpisać uchwałę i złożenie podpisów pod dokumentem.  

 

adw. Jarosław Szymański 

  

  


