Wiadomości Adwokatury 12 sierpnia 2016 r.
Opinia amicus curiae NRA ws ustawy z 22 lipca br.
o TK
Naczelna Rada Adwokacka złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zgodę na
złożenie opinii amicus curiae w sprawie wniosku grupy posłów oraz Rzecznika Praw
Człowieka z 2 sierpnia br. o zbadanie zgodności ustawy z 22 lipca br. o Trybunale
Konstytucyjnym z Konstytucją RP. Z uwagi na wyznaczony na dzień 11 sierpnia br. termin
ogłoszenia orzeczenia w tej sprawie, w załączeniu NRA przedłożyła wspomianą
opinię amicus curiae.
W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej, będąca przedmiotem połączonych do wspólnego rozpoznania
pod sygn. K 39/16 – wniosków dwóch Grup Posłów na Sejm RP VIII Kadencji z dnia 2 sierpnia 2016 r.
oraz wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 2 sierpnia 2016 r. - problematyka rodzi
uzasadnione wątpliwości konstytucyjne. Dostrzeżone przez Wnioskodawców problemy konstytucyjne
odnoszą się do kwestii skuteczności środków ochrony praw i wolności jednostki, w szczególności
prawa do sądu oraz zasady sprawności działania instytucji publicznych. Wskazane we wnioskach
Grupy Posłów na Sejm VIII kadencji oraz Rzecznika Praw Obywatelskich wzorce kontroli
konstytucyjnej, odnoszące się także do zasady demokratycznego państwa prawnego, zasady
trójpodziału i równowagi władz, odrębności i niezależności władzy sądowniczej oraz niezawisłości
sędziów konstytucyjnych z oczywistych względów dotyczą obszarów, pozostających w nieustannym
zainteresowaniu Naczelnej Rady Adwokackiej.
(czytaj wniosek oraz opinię amicus curiae NRA)

Projekty zmian w dochodzeniu wierzytelności opinia NRA
Naczelna Rada Adwokacka przesłała do Ministerstwa Rozwoju opinię w przedmiocie
niektórych rozwiązań normatywnych przyjętych w projekcie ustawy o zmianie niektórych
ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.
Przedmiotem opinii są niektóre projektowe rozwiązania normatywne zawarte w projekcie ustawy o
zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności w wersji projektu z dnia 11
lipca 2016 r., przesłanego do konsultacji publicznych pismem Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016
r. Opinia nie obejmuje swoim zakresem projektowanych zmian planowanych do wprowadzenia do
ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz ustawy z
dnia 9 kwietnia 2010 r. o udsotępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych.
Opinię przygotowali adw. Dariusz Goliński oraz aplikantka adwokacka Magdalena Krawczak.
(czytaj opinię)
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Uwagi NRA do projektu zmian ustawy – Kodeks
postępowania administracyjnego
Naczelna Rada Adwokacka przesłała do Ministerstwa Rozwoju uwagi do projektu ustawy o
zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
(numer w Wykazie prac Rady Ministrów – UD33).
Uwagi zostały przygotowane przez adw. Dariusza Golińskiego.
(zobacz dokument)

Stanowisko Komisji Praw Człowieka przy NRA
wspierające RPO
Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wyraża swoje głębokie
zaniepokojenie powtarzającymi się w ostatnim czasie atakami na działalność Rzecznika
Praw Obywatelskich, dr. Adama Bodnara. Komisja wydała w tej sprawie stanowisko.
W stanowisku Komisji czytamy, że ataki na działalność RPO są bezpodstawne i wynikają z
niezrozumienia celów i zadań, jakie Konstytucja RP oraz ustawy nakładają na urząd Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Mimo że dr Adam Bodnar sprawuje swoją funkcję niespełna rok, to w tym czasie dał się poznać jako
niezwykle pracowity, rzetelny i otwarty na różne problemy społeczne. Swoją działalnością wywarł on
ogromny wpływ na sytuację szerokich mas społeczeństwa.
Dlatego Komisja Praw Człowieka przy NRA wyraża pełne wsparcie i głębokie zaufanie dla działalności
dr. Adama Bodnara, jako Rzecznika Praw Obywatelskich.
(czytaj stanowisko Komisji Praw Człowieka przy NRA)

Adw. prof. Gutowski i adw. prof. Kardas o reformie
systemu prawnego
"Reforma systemu prawnego – nowy pomysł czy zmarnowany potencjał" to tytuł artykułu
autorstwa adw. prof. Macieja Gutowskiego i adw. prof. Piotra Kardasa, który ukazał się
dziś na łamach Rzeczpospolitej.
Autorzy zastanawiają się, czy rozwiązanie przez ministra sprawiedliwości Komisji Kodyfikacyjnych
Prawa Cywilnego i Prawa Karnego ponad pół roku temu, jest swoistym wotum nieufności wobec
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członków tych komisji, czy też może wyrazem poszukiwania nowego pomysłu na naprawę
podstawowych mechanizmów systemu prawnego i wskazują najpilniejsze potrzeby.
(czytaj tekst na stronie Rzeczpospolitej)

Nowy prezes ELSA Poland
Nowym prezesem zarządu Europejskiego
Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA
Poland jest Michał Łachecki, który zastąpił
ustępującego
prezesa
Krzysztofa
Stępkowskiego. Zmiana nastąpiła 1 sierpnia
br.
Adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA,
który odpowiada za kontakty z ELSA, spotkał się
11 sierpnia z obydwoma prezesami, aby
tradycyjnie podsumować współpracę Naczelnej
Rady Adwokackiej z ELSĄ w roku 2015/2016 oraz
omówić nowe zadania na rok 2016/2017.
ELSA Poland organizuje szereg akcji, którym
Naczelna Rada Adwokacka patronuje. Są wśród
nich sztandarowe projekty ELSA: Mistrzowie
Mediacji, Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im.
Mecenas Joanny Agackiej-Indeckiej, Ogólnopolskie
Dni Praktyk Prawniczych czy Dni Edukacji
Prawniczej, Ogólnopolski Obóz Adaptacyjny dla
Studentów Prawa i Administracji „Adapciak”,
wydawanie Magazynu Studenckiego „Index”.
W nadchodzącym roku podejmowane i rozwijane
będą inicjatywy takie, jak Open Day, podczas
której
przedstawiciele
Naczelnej
Rady
Adwokackiej i poszczególnych izb adwokackich
będą
przedstawiać
studentom
możliwości
zawodowe adwokata i drogi dojścia do zawodu.
Planowany jest też projekt Legal Research Group,
w ramach którego zostanie utworzona grupa,
składająca się z 16 studentów z ośrodków
akademickich w całej Polsce, a której celem
będzie analiza oraz stworzenia i przedstawienie
rozwiązań problemów, które napotyka legislatura
w Polskim systemie prawnym.
Planowana jest też nowa akcja ELSA Run,
promująca bieganie jako możliwość aktywności
charytatywnej,
a
zarazem
promującej
prospołeczną
działalność
ELSA
Poland
we
współpracy ze środowiskami prawniczymi.
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Naczelna Rada Adwokacka ma status stałego
Partnera Naukowego ELSA Poland i aktywnie ją
wspiera w realizacji poszczególnych projektów.
Celem NRA jest poszerzanie wiedzy studentów
kierunków prawniczych o roli Adwokatury i jej
zadaniach,
poprzez
promowanie
wizerunku
zawodu adwokata wśród studentów prawa
zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Mistrzostwa Polski izb adwokackich w golfie TOGAGOLF
XVII TOGAGOLF odbędzie się 3-4 września na polu golfowym w Naterkach. Ta
ogólnopolska impreza adwokacka jest organizowana przez Okręgową Radę Adwokacką w
Olsztynie nieprzerwanie od 2000 r. Poza klasyfikacjami indywidualnymi, już po raz piąty
zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski Izb Adwokackich w Golfie.
Organizatorzy zachęcają do rywalizacji drużynowej – wystarczy udział 2 osób z danej izby.
TOGAGOLF to zawody nie tylko dla grających w golfa, ale także dla tych, którzy z golfem wcześniej
się nie zetknęli. Właśnie dla takich osób organizowana jest Akademia Golfa, w której uczestnicy będą
mogli poznać reguły tej już olimpijskiej dyscypliny i spróbować swych sił. Dla nich organizowany jest
także turniej na małym, 6-dołkowym polu, gdzie nie są wymagane szczególne umiejętności.
W drugim dniu mistrzostw będzie szansa poprawienia swoich wyników w turnieju TOGAREWANŻ.
Noclegi w otwartym w tym roku nowym hotelu Mazury Golf &Country Club w Naterkach. Rezerwacja
indywidualna na hasło "togagolf" może być dokonana telefonicznie - tel. 89 5131540 lub na adres
mail: recepcja@mazurygolf.pl . Liczba miejsc ograniczona. Cena specjalna za nocleg dla uczestników
(pod warunkiem rezerwacji do dnia 20.08.2016 r).
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Jak co roku patronat nad XVII Turniejem TOGAGOLF 2016 objął adw. Stanisław
Estreich, przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej
Rady Adwokackiej oraz Prezydent Miasta Olsztyna, Piotr Grzymowicz.
Więcej informacji na stronie www.togagolf.pl .
organizator turnieju - adw. Jerzy Dobrzański
kontakt: j.dobrzanski@adwokaci.olsztyn.pl lub tel. 604273653
(informacja o opłatach)
(informacja o regulaminie)
(zobacz program mistrzostw)
(informacje o regulaminie rewanżu)

(zobacz plakat)

Adwokatów I Mistrzostwa Polski w Półmaratonie
11 września
Adwokatów
I
Mistrzostwa
Polski
w
Półmaratonie odbędą się 11 września w
ramach V Novita Półmaratonu w Zielonej
Górze. Do udziału zapraszają: adwokacka
izba w Zielonej Górze oraz Naczelna Rada
Adwokacka.
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz
zgłoszeniowy
dostępny
na
stronie
internetowej biegu polmaratonzielonogorski.pl
Zgłoszenia on-line Adwokatów I Mistrzostwa Polski
w Półmaratonie Zielona Góra zostaną zakończone
dnia 31 sierpnia o godz. 23:59. Po tym terminie
zgłoszenia nie będą możliwe.
Każdy uczestnik Adwokatów I Mistrzostw Polski w
Półmaratonie 2016r. ponosi koszt opłaty startowej
za udział w V Novita Półmaratonie Zielonogórskim.
Uczestnicząc w dodatkowej klasyfikacji zawodnik
nie ponosi dodatkowej opłaty startowej.
Szczegóły w regulaminie półmaratonu:
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(zobacz regulamin udziału w grupie adwokackiej)

Dostępny jest najnowszy numer "Palestry
Świętokrzyskiej"
Dostępny jest najnowszy, wakacyjny numer
"Palestry Świętokrzyskiej". Oprócz tekstów
na tematy prawne, czytelnik znajdzie prace
poświęcone wydarzeniom historycznym oraz
relacje z wydarzeń z życia środowiska
kieleckiej izby adwokackiej.
Wydanie
kolejnego
numeru
Palestry
Świętokrzyskiej następuje w czasie wakacyjnym,
który w sposób naturalny odrywa nas od
bieżących
spraw,
dając
chociaż
odrobinę
wypoczynku i wycieszenia z dala od codzienności.
Mimo wakacyjnego nastroju, w przestrzeni
publicznej
jesteśmy
uczestnikami
wielu
wydarzeń. Z uwagi na ich znaczenie nie sposób
przejść obok nich obojętnie.
Za kilka miesięcy, w dniach 25 – 26 listopada
2016 r., odbędzie się w Krakowie Krajowy Zjazd
Adwokatury, który nie tylko dokona wyboru
nowych władz naszego samorządu, ale również
przyjmie
program
na
kolejną
czteroletnią
kadencję. Jest to ważny czas wyborów i decyzji, a
Zjazd winien stać się manifestacją naszego
przywiązania do samorządnej i niezależnej
Adwokatury. Adwokaci chcą samorządu, który
dbając o interesy naszego środowiska, będzie z
determinacją
występował
w
obronie
demokratycznego państwa prawa oraz wolności i
praw obywatelskich.
Adwokaturze nie jest obojętne bezpieczeństwo
obywateli, zwłaszcza w czasie narastającej fali
aktów o charakterze terrorystycznym. Walka z
terrorem uderzającym w niewinne ofiary, w sferze
regulacji prawnych winna jednak następować z
poszanowaniem
zasady
proporcjonalności
środków, aby nie zostały naruszone prawa i
wolności konstytucyjne, w szczególności prawo do
prywatności, tajemnicy korespondencji oraz
zasady autonomii informacyjnej. W naszym
środowisku szczególne obawy dotyczą możliwości
naruszeń tajemnicy adwokackiej. Kierując się tymi
motywami NRA zaskarżyła niektóre rozwiązania

6/7

przyjęte w znowelizowanej ustawie o Policji do
Trybunału Konstytucyjnego, w tym dotyczące
zasad gromadzenia, rejestrowania, kwalifikowania
i niszczenia informacji, o których mowa w art. 178
pkt. 1 i art. 180 §2 Kodeksu postępowania karnego
objętych tajemnicą adwokacką i obrończą.
Za sprawą interpelacji posła Waldemara Budy do
Ministra
Sprawiedliwości,
odżyła
medialnie
sprawa połączenia zawodów adwokata i radcy
prawnego.
Na
szczęście
to
odosobnione
wystąpienie nie łączy się z realnymi inicjatywami
ustawodawczymi. Nie czas, aby w sferze
publicznej rozgrywać środowisko adwokackie i
radcowskie perspektywą fuzji samorządów. W
odniesieniu do tej kwestii godne przypomnienia są
słowa wypowiedziane przez śp. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego
podczas
Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Adwokatury w dniu 6 marca
2010 r.: jeśli jakieś korporacje nie chcą, by je
łączyć, to nie należy tego robić.
W bieżącym numerze mamy przyjemność
przedstawić wiele interesujących artykułów pióra
znakomitych
autorów.
Poza
zagadnieniami
prawnymi Szanowni Czytelnicy znajdą wiele
interesujących prac poświęconych wydarzeniom
historycznym, z nutką nawiązującą do ważnych
rocznic, ale też mających odniesienie do naszego
regionu. Dopełnieniem tych publikacji są relacje z
wydarzeń
z
życia
środowiska
świętokrzyskiej Palestry.
adw. Jerzy Zięba
redaktor naczelny
Numer dostępny jest w wersji elektronicznej na
stronie Okręgowej Rady Adwoakckiej (zobacz
stronę)
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