Wiadomości Adwokatury 6 maja 2016 r.
Wyniki egzaminów adwokackich
Ponad 1600 osób, które w tym roku przystąpiły do egzaminu adwokackiego będzie mogło
założyć togę z zieloną wypustką.
Egzamin adwokacki zdało 1629 osób, co stanowi ponad 70% z 2310 osób, które w dniach 15-18
marca 2016 r. przystąpiły do egzmainu adwokackiego. Najlepszy wynik odnotowano w Toruniu, gdzie
zdało 95% osób. Wysoka zdawalność była również wśród zdających w komisjach w Szczecinie (89%)
i w Rzeszowie - (84%).
Tegoroczny wynik jest gorszy niż w latach ubiegłych. W ostatnich pięciu latach wyniki utrzymywały
się na poziomie 75-85 procent. Kandydaci najlepiej poradzili sobie z zadaniami z prawa
administracyjnego i z części dotyczącej zasad wykonywania zawodu i zasad etyki, najgorzej poszło z
pytaniami z zakresu prawa cywilnego.
Tradycyjnie najwięcej adwokatów przybędzie w Warszawie – aż 541 osób uzyskało prawo do wpisu
na listę adwokatów, choć ogólny wynik egzaminów był jednym z najsłabszych. W stolicy zdawalnośc
wyniosła jedynie 63%.
Jeśli na listę adwokatów wpiszą się wszystkie osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu,
adwokatura polska liczyć będzie prawie 27 tysięcy adwokatów i aplikantów adwokackich.
Wszystkim nowym członkom palestry serdecznie gratulujmy i życzymy wielu sukcesów zawodowych.
Zobacz wyniki egzaminów w poszczególnych miastach
Zobacz wyniki z lat ubiegłych

Akcja edukacyjna #MojaKonstytucja
Komisji ds. Edukacji Prawnej przy Naczelnej Rady Adwokackiej zachęca adwokatów i
aplikantów adwokackich do czynnego udziału w akcji Tydzień Konstytucyjny #MojaKonstytucja,
w
ramach
której
prowadzone
będą
lekcje
w
szkołach
ponadgimnazjalnych na temat znaczenia konstytucji w życiu codziennym.
Wydarzenie organizowane jest w dniach 28 maja – 4 czerwca 2016 roku przez Stowarzyszenie im.
Prof. Zbigniewa Hołdy. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym
patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz we współpracy z Komisją ds. Edukacji Prawnej
Naczelnej Rady Adwokackiej. Nadzór merytoryczny nad wydarzeniem zgodziła się objąć prof. Ewa
Łętowska.
Celem projektu jest zwrócenie uwagi na praktyczny wymiar obowiązywania konstytucji i działalności
Trybunału Konstytucyjnego. Organizatorom zależy na tym, aby w przystępny i interesujący sposób
pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas.
W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promowane będzie wśród młodych ludzi świadome
obywatelstwo i motywacja do większego zainteresowania sprawami publicznymi. Efektem akcji
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będzie dodatkowo utrwalenie w świadomości młodych ludzi, że pytania o problemy prawne mogą być
z powodzeniem kierowane do adwokatów, którzy są na co dzień dostępni także dla nich oraz ich
bliskich.
Adwokaci i aplikanci adwokaccy, którzy wezmą udział w akcji, będą pracowali w oparciu o
przygotowany scenariusz zajęć. Pakiet dla prawnika będzie składał się z zagadnień merytorycznych
oraz metodologii pracy.
Do prowadzenia lekcji zachęca adw. Anisa Gnacikowska, przewodnicząca komisji ds. edukacji
prawnej przy NRA.
Więcej
informacji
o
wydarzeniu
znajduje
http://www.stowarzyszenieholda.pl/pl/projekty/tydzień-konstytucyjny

się

na

stronie:

Zainteresowani adwokaci i aplikanci adwokaccy proszeni są o zgłoszenie w terminie do 16 maja 2016
roku.
Formularz
zgłoszeniowy
znajduje
się
pod
adresem:
http://www.stowarzyszenieholda.pl/images/Prawnik-formularz-zgoszeniowy.docx
Dodatkowe pytania proszę kierować bezpośrednio do adwokat Sylwii Gregorczyk-Abram na adres
Stowarzyszenia: stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl

Spotkanie Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji
Gospodarczych
W ministerstwie rozwoju 29 kwietnia br. odbyło się spotkanie Zespołu ds. Doskonalenia
Regulacji Gospodarczych. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Bartosz
Grohman, zastępca sekretarza NRA.
Uczestników spotkania powitał Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju, który
przedstawił zebranym zagadnienia przesłane w kwestionariuszach, dotyczących propozycji zmian
legislacyjnych. Minister Haładyj zachęcał środowiska biznesowe do nadsyłania dalszych uwag co do
oczekiwanych zmian mających na celu ułatwienie działalności gospodarczej.
Minister Haładyj poinformował także o pracach nad nowym prawem zamówień publicznych. Projekty
zakładają m.in. elektroniczną archiwizację akt pracowniczych oraz sukcesję przedsiębiorstw
rodzinnych. Przewidywane są zmiany w trzech obszarach: prawo pracy, przepisy dotyczące
postępowań administracyjnych oraz zmiany w prawie cywilnym – pakiet „ochrona wierzyciela”.
Omówiono też założenia rozwiązań dotyczących uregulowania sukcesji w przedsiębiorstwie.
Dyskutowano kierunkowe propozycje uregulowania instytucji prokurenta Mortis Causa. Instytucja ta
ma zabezpieczać możliwość działania przedsiębiorstwa na wypadek śmierci właściciela. Celem
ministerstwa jest wypracowanie takiego rozwiązania, aby po śmierci przedsiębiorcy ustanowiony
prokurent Mortis Causa mógłby nadal prowadzić działalność gospodarczą i wejść w prawa i
obowiązki zmarłego (przejęcie zobowiązań umownych, pracowników itd.) do czasu powołania
spadkobierców i ewentualnego dokonania działu spadku.
Planowane są też zmiany w prawie pracy. Propozycja zakłada m.in. złagodzenie rygorów dla firm
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zatrudniających poniżej 50 (a nie jak dotąd 20) osób.
W zakresie kolejnych zmian planuje się wprowadzenie zmian zwiększających uprawnienie
udziałowców/akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach kapitałowych.
Celem wprowadzenia zmian jest poprawa warunków do prowadzenia działalności według standardu
rankingu „Doing Business”. Przekładać się to będzie na ułatwienia dla mniejszych firm, elektronizację
akt pracowniczych, ułatwienia w procedurach administracyjnych, rozwiązanie problemu sukcesji w
firmach jednoosobowych, powołanie biur informacji gospodarczej i wprowadzenie pakietu
ochronnego dla wierzycieli.
W toku prezentacji zwrócono uwagę, że zakresy planowanych zmian legislacyjnych wymuszają
potrzebę uzgodnień międzyresortowych.
Pani Anna Skowrońska mówiła o elektronizacji akt i archiwizacji elektronicznej. Zwróciła uwagę na
znikome wykorzystywanie podpisu elektronicznego.
Mec. Katarzyna Skrzek - radca prawny i legislator, przedstawiła koncepcję ustanowienia prokurenta
Mortis Causa.
Mec. Bartosz Grohman zabrał głos zwracając uwagę na kwestię potencjalnych sporów pomiędzy
spadkobiercami już przy powołaniu prokurenta Mortis Causa. Wskazał, że dostrzega ryzyko
niekończących się sporów sądowych kwestionujących już sam wybór danej osoby na funkcję
prokurenta Mortis Causa. Ponadto wskazał na uciążliwość obowiązków sprawozdawczych do GUS.
Zespół będzie cyklicznie spotykał się, aby dyskutować nad planowanymi zmianami. Ministerstwo
Rozwoju planuje kolejne spotkania. Naczelna Rada Adwokacka będzie w nich aktywnie uczestniczyć.

NRA zbiera opinie nt. prowadzenia działalności
gospodarczej
W związku z pracami Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych przy
Ministerstwie Rozwoju, Naczelna Rada Adwokacka zbiera uwagi i propozycje legislacyjne
mające na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i eliminowanie
zbędnych barier.
Prace powołanego zespołu, w które włączyła się NRA, dają szansę na przekazywanie bieżących uwag
od adwokatów i ich klientów. Koordynatorem ze strony NRA jest adw. Bartosz Grohman, zastępca
sekretarza NRA. NRA przekaże zebrane uwagi do Ministerstwa Rozwoju i przedstawi na forum
Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych.
Uwagi prosimy przedstawiać na druku kwestionariusza (pobierz kwestionariusz) i przesyłać na adres
sekretariat@nra.pl do 15 maja br.
Czytaj też: Spotkanie Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
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Zbiór orzecznictwa w sprawach dotyczących osób
LGTB
Po raz pierwszy w Polsce ukazała się publikacja „Prawa osób LGBT w Polsce –
orzecznictwo”, zawierająca zbiór orzeczeń polskich sądów oraz decyzji organów
administracji w sprawach dotyczących osób LGBT.
O publikacji rozmawiać będą prawnicy podczas spotkania zatytułowanego „Wyrokiem sądu skazani
na równość”, które odbędzie 16 maja o godz. 18.00 w MiTo art.café.books przy ul. Waryńskiego 28 w
Warszawie. W debacie udział wezmą: prof. Monika Płatek, adw. Anna Mazurczak i adw. Mikołaj
Pietrzak z Komisji Praw Człowieka przy NRA oraz Paweł Knut.
W publikacji wydanej przez Kampanię Przeciw Homofobii zamieszczono siedemdziesiąt trzy wyroki
polskich sądów i decyzji organów administracji dotyczące dyskryminacji ze względu na orientację
seksualną. Celem publikacji było zebranie dotychczas rozproszonych wypowiedzi sędziów oraz
przedstawicieli organów administracji w sprawach dotyczących osób LGBT. Orzeczenia i decyzje
przedstawione w zbiorze „Prawa osób LGBT w Polsce – orzecznictwo” pochodzą m.in. z akt spraw
prowadzonych przez Kampanię Przeciw Homofobii, Helsińską Fundację Praw Człowieka, Fundację
Trans-Fuzja oraz Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Znajdziemy przykłady z
zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, karnego oraz pracy od lat 70-tych do 2015 roku.
„Prawa osób LGBT w Polsce – orzecznictwo” to narzędzie przygotowane z myślą o prawnikach
reprezentujących klientów LGBT oraz osobach zainteresowanych analizą kształtu polskiego
orzecznictwa dotyczącego praw osób LGBT.
Naczelna Rada Adwokacka objęła patronat nad publikacją.
Pobierz publikację
Zobacz plakat

Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej
3 maja, adw. Andrzej Siemiński, członek NRA i doradca prezesa NRA oraz adw. Mikołaj Pietrzak,
przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA uczestniczyli w uroczystościach Święta Trzeciego
Maja zorganizowanych przez Trybunał Konstytucyjny. W ramach obchodów goście wysłuchali
wykładu Adama Zamoyskiego na temat reakcji na reformy ustrojowe Rzeczypospolitej w II połowie
XVIII wieku we współczesnym piśmiennictwie Zjednoczonego Królestwa.
4 maja, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący
WKR oraz Łukasz Tkacz, dyrektor biura NRA, uczestniczyli w spotkaniu z zarządem wspólnoty
mieszkaniowej dotyczącym prac związanych z remontem nowego lokalu zakupionego przez NRA.
4 maja, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący komisji ds.
informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury, Łukasz Możejko, koordynator projektu
wdrożenia systemu SOA oraz Łukasz Tkacz, dyrektor biura NRA uczestniczyli w spotkaniu
dotyczącym dalszej informatyzacji Adwokatury.
5 maja, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, Łukasz Tkacz,
dyrektor biura NRA oraz Joanna Sędek, szefowa biura prasowego NRA, spotkali się w Krakowie z adw.
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Pawłem Gierasem, dziekanem ORA w Krakowie, adw. Aleksandrem Gutem, sekretarzem ORA w
Krakowie oraz z pracownikami biura ORA w Krakowie w celu omówienia kwestii organizacyjnych
związanych z Krajowym Zjazdem Adwokatury, który odbędzie się w listopadzie tego roku w Krakowie.
6 maja, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, uczestniczy w spotkaniu z adwokatami izby szczecińskiej.
Prezes NRA będzie rozmawiał na temat bieżących spraw adwokatury.
6 maja, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, uczestniczy w gali 35-lecia ELSA Poland,
która odbywa się w Gdańsku.
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