Wiadomości Adwokatury 14 czerwca 2017 r.
Komisja Praw Człowieka przy NRA wzywa rząd do
przestrzegania zobowiązań międzynarodowych
Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wyraża zaniepokojenie
brakiem respektowania przez rząd polski decyzji Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka, który zakazał odesłania Czeczena, ubiegającego się o status uchodźcy.
O sytuacji Czeczena, który już 27 razy bezskutecznie próbował przekroczyć przejście graniczne w
Terespolu, powiadomiła 8 czerwca br. jego pełnomocniczka - adw. Sylwia Gregorczyk-Abram. Po kilku
godzinach Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecydował, że polski rząd ma udzielić uchodźcy
tymczasowej ochrony do 22 czerwca i nie może go zawrócić na Białoruś. Mimo tego Straż Graniczna
po raz kolejny odmówiła Czeczenowi wjazdu na teren Polski.
W uchwale, którą przyjęto 10 czerwca br., Komisja Praw Człowieka przy NRA wzywa polski rząd do
zaprzestania naruszania wiążących Polskę zobowiązań międzynarodowych i niezwłocznego
wykonania środków tymczasowych zgodnie z decyzją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Zaznacza przy tym, że odesłanie cudzoziemca z Polski może narazić go na tortury, nieludzkie i
poniżające traktowanie.
Komisja podkreśla też, że sytuacja ta nie jest odosobniona. Zgodnie z raportami Rzecznika Praw
Obywatelskich, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, czy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
funkcjonariusze Straży Granicznej w Terespolu często ignorują sygnalizowaną przez cudzoziemców
podczas odprawy granicznej wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową. - Straż Graniczna nie
jest uprawniona do dokonywania wstępnej oceny czy weryfikacji podawanych przez cudzoziemca
motywów leżących u podstaw ubiegania się przez niego o ochronę międzynarodową. – tłumaczą
adwokaci i dodają, że Straż Graniczna powinna w takiej sytuacji umożliwić złożenie stosownego
wniosku, przyjąć go i przekazać do rozpatrzenia Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Komisja zwraca uwagę, że środki tymczasowe udzielane są przez Trybunał w wyjątkowych
sytuacjach i mają na celu zapewnienie skuteczności prawa do skargi indywidualnej. Udzielane przez
Trybunał środki tymczasowe są wiążące dla państw, które mają konwencyjny obowiązek im się
podporządkowywać. - Jawne lekceważenie przez władze Polski środków tymczasowych udzielonych
przez Trybunał stanowi nie tylko pogwałcenie Konwencji, ale przede wszystkim skutkuje poważnym
zagrożeniem dla bezpieczeństwa osobistego uchodźcy chcącego ubiegać się o ochronę
międzynarodową w Polsce. Działanie to podważa zaufanie do władz polskich i stanowi jednoznaczny
sygnał, że polski rząd nie zapewnia efektywnej ochrony praw i wolności człowieka oraz dopuszcza się
łamania zobowiązań międzynarodowych. – alarmuje Komisja.
czytaj uchwałę

Rozdwojenie jaźni ministra - felieton
Bezpośrednie stosowanie Konstytucji pozwala na uelastycznienie prawa - czytamy w
tekście autorstwa adw. prof. Macieja Gutowskiego i adw. prof. Piotra Kardasa. Felieton
pod tytułem "Rozdwojenie jaźni ministra" ukazał się 13 czerwca nałamach
"Rzeczpospolitej".
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Autorzy polemizują z wypowiedzią wiceministra sprawiedliwosci dr. Marcina Warchoła, który
krytykując wyrok Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 27 kwietnia br. stwierdził, że "podstawą
odmowy stosowania przez sąd przepisów ustawowych nie może być zasada bezpośredniego
stosowania konstytucji".
Adw. prof. Gutowski i adw. prof. Kardas podkreślają, że "zasada lex superior wynika z zasady
narzędności konstytucji (art. 8 ust.1), z godnie z którą konstytucja jest najwyższym prawem
Rzeczypospolitej Polskiej, hierarchicznego uporządkowania systemu prawa oraz z zasady spójności
(niesprzeczności) systemu. Dlatego właśnie bezpośrednie stosowanie konstytucji sprowadza się
również do rozwiązywania w oparciu o reguły interpretacyjne kolizji między jej postanowieniami a
normami rekonstruowanymi z aktów prawnych niższego rządu, w tym przede wszystkim ustaw."
Zdaniem autorów, bezpośrednie stosowanie konstytucji to stosowanie proobywatelskie
(jednokierunkowe). Ponieważ konstytucja to akt normatywny wiążący organy władzy publicznej
działające na podstawie i w granicach prawa(zasada legalizmu), w indywidualnych aktach
stosowania prawa sądy moga traktować konstytucje jedynie jako podstawę ochrony praw i wolności
jednostki - czytamy w artykule.
(czytaj cały artykuł)

Adw. prof. Gutowski: to nie reforma, tylko próba
przejęcia kontroli
"To nie reforma, lecz próba przejęcia kontroli. Sąd Najwyższy i Trybunał? Jesteśmy na
najlepszej drodze do anarchizacji prawnej." - uważa adw. prof. Maciej Gutowski. Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu udzielił wywiadu "Głosowi Wielkopolskiemu".
- Nie jest tak, że albo sądy działają idealnie, albo przeciwnie - trzeba je rozwalcować i wstawić
polityków - podkreśla adw. prof. Gutowski, odpowiadając na pytanie o planowane przez rząd reformy.
Dodaje: - Powiem tak: sądy potrzebują zmian, ale PiS nie proponuje żadnej koncepcji reformy. Ma
jedynie koncepcję przejęcia kontroli nad władzą sądowniczą. Zmiana obsady prezesów sądów czy
składu Krajowej Rady Sądownictwa to żadna reforma.
(czytaj wywiad)

Zgromadzenie Izby Wrocławskiej
Poniżej publikujemy sprawozdanie adw. Andrzeja Grabińskiego, dziekana Okręgowej Rady
Adwokakciej we Wrocławiu, ze Zgromadzenia Sprawozdawczego Izby Wrocławskiej.
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
W dniu 10 czerwca 2017 r. w sali Unii Europejskiej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się coroczne Zgromadzenie Sprawozdawcze naszej Izby,
któremu przewodniczył adwokat Jarosław Franczak.
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Z ramienia NRA gościliśmy Prezesa i zarazem naszego opiekuna adwokata Jacka Trelę, który
przedstawił dotychczasowe działania Prezydium NRA, a także zamierzenia, z którymi przyjdzie się
zmierzyć naszemu samorządowi w najbliższym czasie. Jego wystąpienie zostało życzliwie przyjęte,
pomimo że dotyczyło tak trudnych spraw. Gościliśmy także Dziekana ORA w Wałbrzychu adwokata
Jerzego Lachowicza, Wicedziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu r.pr. dra
Tomasza Schefflera, a także Duszpasterza Prawników ks. Prałata Stanisława Pawlaczka.
Kontynuujemy tradycję zapoczątkowaną w trakcie obchodów Jubileuszu 70-lecia naszej Izby,
przyznawania statuetek krasnala wybitnym adwokatom z Polski i osobowościom naszej Izby.Za
osobowość Adwokatury Izby Wrocławskiej został wyróżniony adwokat Dariusz Wnuk, któremu
wręczyłem statuetkę krasnala "adwokatka". Otrzymał On także swoją karykaturę.
W Zgromadzeniu uczestniczyło 424 członków Palestry z naszej Izby na 1080 osób uprawnionych do
głosowania.
Szczególne wyrazy podziękowania składam Koleżankom i Kolegom adwokatom zaangażowanym w
pracę Prezydium i Komisji, a także wzorową i pełną zapału pracę aplikantów adwokackich na rzecz
samorządu.
Andrzej Grabiński, adwokat
Dziekan ORA we Wrocławiu

Zgromadzenie opolskiej izby adwokackiej
Wyjazdowe Zgromadzenie Izby Adwokackiej
w Opolu odbyło się 3 czerwca w Jarnołtówku.
Adw. Marian Jagielski, dziekan ORA w Opolu, adw.
Cezary Goryszewski, wicedziekan i kierownik
Szkolenia
Aplikantów
i
Doskonalenia
Zawodowego, adw. Andrzej Sieradzki, skarbnik,
adw.
Mirosław
Semeniuk,
prezes
Sądu
Dyscyplinarnego, adw. Tomasz Sak, rzecznik
dyscyplinarny, złożyli sprawozdania z działalności
za rok 2016.
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W imieniu Komisji Rewizyjnej głos zabrała
przewodnicząca
adw.
Karolina
KobylińskaMatysów. Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu
otrzymała absolutorium z działalności za okres
sprawozdawczy.
Gościem Zgromadzenia był opiekun izby z
ramienia NRA, adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA
który pochwalił działania ORA w Opolu w zakresie
szkolenia aplikantów adwokackich oraz dbałości o
wizerunek adwokatury. Obecny był także adw.
Jacek
Ziobrowski,
prezes
Wyższego
Sądu
Dyscyplinarnego.
Po Zgromadzeniu, w ramach doskonalenia
zawodowego, odbył się wykład nt. „Dochodowa
kancelaria.
Skuteczne
zarządzanie
finansami kancelarii adwokackiej”, który wygłosił
prof. Ryszard Sowiński.
adw. Marian Jagielski
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
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Ślubowanie adwokatów izby opolskiej
Ślubowanie 11 adwokatów opolskiej izby
odbyło się 9 czerwca.
Aplikanci adwokaccy, którzy w marcu 2017 r.
pomyślnie zdali egzamin adwokacki, złożyli
ślubowanie na sztandar izby opolskiej wobec adw.
Mariana Jagielskiego, dziekana ORA w Opolu oraz
wicedziekanów: adw. Cezarego Goryszewskiego i
adw. Łukasza Wójcika. Nowi adwokaci to: Karolina
Bok, Krystian Chawa, Paweł Figzał, Katarzyna
Jaros, Marta Kubica, Irena Malinowska, Sebastian
Miechkota, Iwona Musiol, Justyna Stasiuk, Andrzej
Tatara, Agata Zwojewska.
Adw. Marta Kubica, która najlepiej zdała egzamin
adwokacki uzyskując średnią ocen 5,0, otrzymała
togę
adwokacką
ufundowaną
przez
Izbę.
Wyróżnione zostały również adw. Karolina Bok,
adw. Justyna Stasiuk, adw. Katarzyna Jaros, adw.
Irena Malinowska, adw. Sebastian Miechkota.
Uroczystość
ślubowania
miała
podniosły
charakter, uczestniczyli w niej patroni, rodzice i
przyjaciele młodych adwokatów.
adw. Marian Jagielski
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
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Zapisy do grupy adwokatów w Biegu Powstania
Warszawskiego
Zachęcamy do zapisania się do grupy adwokatów w XXVII Biegu Powstania
Warszawskiego i do udziału w biegu PAST-y, który tradycyjnie odbędzie się w ostatnią
sobotę lipca – 29 lipca 2017 r.
W tym roku organizatorzy wracają do możliwości wyboru dystansu – biegacze będą mogli pokonać
dystans 5 lub 10 km. Start – w okolicach stadionu Polonii w Warszawie. Grupa adwokacka jak zwykle
będzie mogła przygotować się, a następnie odpocząć w „Strefie Adwokata”.
Zapisywać można się przez stronę adwokatura.pl do 25 czerwca 2017 roku, a następnie należy
dokonać wpłaty 61,50 złotych (jest to opłata wpisowa oraz koszt koszulki) na konto NRA (również do
25 czerwca 2016 roku). Numer konta: 78 1160 2202 0000 0000 6084 9149. W tytule prosimy wpisać:
„Bieg Powstania Warszawskiego" i nazwiska osób, za które wpłacane są pieniądze.
Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i chcą otrzymać fakturę proszone są o przesłanie
danych na adres: dyrektor@nra.pl
Pakiety startowe będzie można odebrać w dniu Biegu Powstania Warszawskiego na stadionie Polonii,
w strefie adwokata od godziny 19.00 (o miejscu strefy adwokata będziemy powiadomimy w
kolejnych informacjach dotyczących biegu), a także w biurze NRA, w dniach 26-27 lipca, w godzinach
od 9.00 do 15.00 w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej (ul. Świętojerska 16, pokój biura
prasowego).
Organizatorzy przewidują puchary dla grupy adwokackiej: oddzielne dla pań i panów, dla
najmłodszego i najstarszego uczestnika oraz dla najliczniej reprezentowanej izby adwokackiej na
obydwu dystansach. Ponadto NRA ufundowała nagrodę dla warszawianki i warszawiaka, którzy dotrą
na metę jako pierwsi na dystansie 5 i 10 km.
Na hasło „Adwokaci w biegu” hotel Ibis przy ul. Muranowskiej 2 w Warszawie (najbliższy hotel przy
Stadionie Polonii) przygotował specjalną ofertę. Rezerwacja pokoju 1 lub 2-osobowego w specjalnej
ofercie w cenie 145 zł za dobę + koszt śniadania - 36 zł za jest możliwa pod adresem
e-mailowym: h3714-re@accor.com. Rezerwacji można dokonać najpóźniej do 2 lipca 2017. Liczba
pokoi dostępnych w tej ofercie ograniczona jest do 30. Hotel przewiduje dla biegaczy specjalnie
menu (dla dzieci do lat 12 śniadanie 50% taniej). Po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją istnieje
możliwość późniejszego wyjazdu z hotelu (do godz.16).
Osoby, które dodatkowo, tego samego dnia chciałyby wystartować w biegu PAST-y również mogą się
zarejestrować na stronie adwokatura.pl Liczba miejsc ograniczona.
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(uprzejmie informujemy, że lista zapisów została zamknięta).

Szkolenia nt. nowego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych
Instytut Allerhanda zaprasza na szkolenia z zakresu nowego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych, które odbędą się 26 i 27 czerwca w Krakowie.
Szkolenia prowadzone będą przez czołowych ekspertów w dziedzinie, którzy mówić będą o tym, jak
chronić dane w kancelarii oraz jak odpowiadać na pytania klientów związane z ochrona danych
osobowych.
Organizatorem szkoleń jest Instytut Allerhanda. Szkolenia są objęte punktacją ORA.
Szkolenie 26 czerwca pt. "Nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych cz. I: obowiązki
kancelarii adwokackich i radcowskich" odbędzie się w Instytucie Allerhanda na Placu Sikorskiego 2/7
w Krakowie w godzinach 9:00 - 16:00. Poprowadzą je adw. dr Paweł Litwiński, adw. dr Grzegorz
Sibiga, Radosław Kaczorek.
(program i rejestracja)

Szkolenie 27 czerwca pt. "Nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych cz. II: nadchodzące
problemy klientów kancelarii" w tym samym miejscu, w godzinach 9:00 - 16:00. To szkolenie
poprowadzą r.pr. Roman Bieda, adw. dr Paweł Litwiński, r.pr. dr Zbigniew Okoń.
(program i rejestracja)
(zobacz plakat)

Białostoccy adwokaci w charytatywnym biegu
Adwokaci i aplikanci adwokaccy izby w
Białymstoku wzięli udział w charytatywnym
biegu
na
rzecz
dzieci
z
chorobami
nowotworowymi. Maraton miał miejsce 11
czerwca.
Wydarzeniu towarzyszyło hasło "3 Electrum
Ekiden – Pomóżmy Razem!". Organizatorami były
Fundacja Białystok Biega, Fundacja „Pomóż im”
na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi,
Hospicjum dla Dzieci oraz Białostocki Ośrodek
Sportu i Rekreacji.

8 / 13

W sztafecie maratońskiej wzięły udział trzy
drużyny (18 osób) składające się z adwokatów i
aplikantów adwokackich białostockiej izby. W
całych zawodach uczestniczyły dwadzieścia trzy
zespoły. Bieg miał miejsce na Stadionie
Lekkoatletyczny Białostockiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji. Część z opłat startowych zostanie
przeznaczona na potrzeby Hospicjum dla Dzieci.
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Węgierska izba adwokacka gościła delegatów z
izby krakowskiej
Węgierska izba adwokacka w Kecskemét
gościła
delegatów
z
krakowskiej
izby
adwokackiej.
Kilkudniowa
wizyta
miała
miejsce od 24 do 28 maja br.
Publikujemy
relację
Zbierzchowskiej–Ochałek
i
Zbierzchowskiego– Ochałek:

adw.
adw.

Joanny
Mateusza

W dniach 24-28 maja 2017 r. grupa 4 adwokatów
Krakowskiej Izby Adwokackiej miała zaszczyt być
goszczona przez zaprzyjaźnioną Izbę Adwokacką
w Kecskemét. W skład delegacji weszli: adw.
Magdalena Jędrocha, adw. Gabriela Niezgoda,
adw. Joanna Zbierzchowska-Ochałek i adw.
Mateusz Zbierzchowski-Ochałek.
Wyjazd ten stanowił kolejną odsłonę wymiany
polsko-węgierskiej, która już od wielu lat
pieczętuje
porozumienie
zawarte
między
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władzami obu Izb oraz pielęgnuje przyjaźń i
tradycję zapoczątkowaną przez adw. Jacka
Kańskiego.
W dniu przyjazdu tj. w dniu 24 maja 2017 r. nasza
delegacja została powitana przez sekretarza Izby,
w osobie adwokata Tamás Zlatniczky, który
zaprosił delegatów na uroczystą kolację, podczas
której delegaci poznali swoich węgierskich
opiekunów. Opiekunowie ci pod auspicjami
adwokata Balázs Zlatniczky w osobach adwokat
Krisztina Molnár i Ákos Domján oraz aplikantek
adwokackich Zita Nagy i Anna Steiner towarzyszyli
delegatom Krakowskiej Izby Adwokackiej przez
cały pobyt.
Następnego dnia tj. 25 maja 2017 r. delegaci mieli
okazję uczestniczenia w charakterze publiczności
w dwóch ciekawych rozprawach – pierwsza z
zakresu prawa pracy, druga zaś obejmowała
tematykę postępowania karnego.
Dzięki pomocy węgierskich opiekunów, którzy
tłumaczyli delegatom na bieżąco przebieg
rozpraw z języka węgierskiego na język angielski,
możliwa była aktywna obserwacja przebiegu
rozpraw wraz z późniejszym porównaniem z
polskim
postępowaniem
przed
sądami
powszechnymi
oraz
wzajemna
wymiana
doświadczeń.
Również tego dnia delegaci zwiedzili starówkę
miasta Kecskemét oraz odwiedzili jedną z
kancelarii adwokackich, zapoznając się z bieżącą
pracą węgierskich adwokatów. W piątek 26 maja
2017 r. delegaci brali udział w corocznym zjeździe
członków Izby Adwokackiej w Kecskemét, który w
tym roku zorganizowany został w miejscowości
Bugac.
W trakcie w/w zjazdu delegaci podjęli rozmowę z
dziekanem Izby Adwokackiej w Kecskemét,
adwokatem Miklós Sulyok, podczas której
podziękowali za wspaniałe przyjęcie i ugoszczenie,
przekazali serdeczne pozdrowienia od dziekana
Krakowskiej Izby Adwokackiej adwokata Pawła
Gierasa, wraz z życzeniami dalszej owocnej
współpracy obu Izb, kontynuowanej już od
kilkudziesięciu laty.
Po części oficjalnej, delegaci odbyli wycieczkę
powozem konnym, trasą prowadzącą przez część
parku
narodowego
Kiskunság,
w
którym
zachowano resztki roślinności charakterystycznej
dla tzw. „puszty” – stepu, niegdyś pokrywającego
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całość Wielkiej Niziny Węgierskiej. Zgromadzony
w lokalnym muzeum pasterski ekwipunek wraz z
otaczającymi budynkami gospodarstwa rolnego i
zwierzyńcem, a w szczególności swobodnie
pasące się węgierskie siwe bydło stepowe, w pełni
ukazały obraz węgierskiej wsi sprzed ponad 100
laty.
W sobotę 27 maja 2017 r. delegaci wraz z
uczynnymi węgierskimi opiekunami zwiedzali
Budapeszt,
rozpoczynając
od
wycieczki
objazdowej
ulicami
dzielnicy
Pesztu,
kontynuowanej na wzgórzach budańskich, z
Zamku Królewskiego, Baszt Rybackich i Kościoła
Macieja rozpościera się przepiękna panorama
lewobrzeżnej części Budapesztu – Pesztu z
charakterystycznym
budynkiem
Parlamentu
węgierskiego w stylu neogotyckim.
Zwieńczeniem dnia było kibicowanie drużynie
Ferencváros podczas derbów Budapesztu. Mecz
zakończył się zwycięstwem Ferencváros, który
pokonał Újpest Budapest 2-0. Co ciekawe, jednym
z zawodników Ferencváros jest Polak – Michał
Nalepa, który w trakcie meczu zaprezentował się
jako znakomity obrońca.
W niedzielę 28 maja 2017 r. delegaci zakończyli
pobyt na Węgrzech i po pożegnaniu węgierskich
opiekunów, którym serdecznie podziękowali za
gościnność, zaangażowanie i poświęcony czas
oraz za wszystkie wspólnie spędzone chwile, udali
się w drogę powrotną do Krakowa.
Delegaci pragną złożyć serdeczne podziękowania
dziekanowi
Krakowskiej
Izby
Adwokackiej
adwokatowi Pawłowi Gierasowi oraz dziekanowi
Izby Adwokackiej w Kecskemét, adwokatowi
Miklós Sulyok, za możliwość złożenia wizyty
koleżankom i kolegom z Izby Adwokackiej w
Kecskemét, w ramach wieloletniej, serdecznej
przyjaźni członków Palestry obu Izb.

Praca biura NRA 16 czerwca - biuro nieczynne
Uprzejmie informujemy, że biuro Naczelnej Rady Adwokackiej 16 czerwca (piątek) będzie
nieczynne.
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