Wiadomości Adwokatury 6 lutego 2015 r.
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona także
przez NGO?
Podczas Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, który trwa w Warszawie,
ogłoszono, że nieodpłatna przesądowa pomoc prawna udzielana będzie także za
pośrednictwem organizacji pozarządowych (NGO).
Kongres otworzyli dr Łukasz Bojarski, koordynator programu „Sprawny Sąd” Helsińskiej Fundacji
Praw Człowieka, minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk oraz minister pracy i polityki socjalnej
Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministrowie przedstawili aktualny stan prac nad ustawą o nieodpłatnej
przedsądowej pomocy prawnej. Jak się dowiadujemy, na wniosek Ministerstwa Pracy i Polityki
Socjalnej, po ostrej debacie międzyresortowej, odstąpiono od zasady wyłączności świadczenia
nieodpłatnych przedsądowych porad prawnych przez adwokatów i radców prawnych na rzecz
dopuszczenia organizacji pozarządowych. Władze zakładają, że rynek tych usług będzie podzielony w
stosunku: 20 proc. spraw kierowanych do NGO a 80 proc. do adwokatów i radców prawnych.
Podczas Kongresu nie został jednak przedstawiony tekst zmienionego projektu ustawy, więc nie
można ocenić, jak w rzeczywistości będzie wyglądał system nieodpłatnej przedsądowej pomocy
prawnej. NRA będzie z uwagą uczestniczyć w dalszych fazach prac legislacyjnych.
W drugim dniu Kongresu, podczas sesji plenarnej z udziałem przedstawicieli Ministerstwa
Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Krajowej Rady Radców Prawnych, Platformy
Organizacji Poradniczych, Adwokaturę reprezentował adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA.
Zwrócił on uwagę uczestników, że dziś obowiązuje już system pomocy prawnej z urzędu a
przedsądowa pomoc prawna dla ubogich ma być tylko jej elementem. Podkreślił, że w nowym
systemie priorytetem nie powinien być interes organizacji samorządowych (NGO), które są
kosztotwórczym pośrednikiem między osobą udzielającą a korzystającą z pomocy prawnej, lecz
model powinien zostać zbudowany w interesie osób najuboższych. System musi gwarantować
zachowanie tajemnicy zawodowej, odpowiedzialność dyscyplinarną osób udzielających porad,
najwyższy poziom merytoryczny świadczonych usług, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - to
wszystko gwarantują dziś jedynie usługi świadczone przez adwokatów i radców prawnych.
Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego trwa od 2 do 4 lutego br. w Warszawie.
Zorganizowany został przez INPRIS (Instytut Prawa i Społeczeństwa) wraz z Ministerstwem Pracy i
Polityki Społecznej oraz organizacjami partnerskimi - Instytutem Spraw Publicznych, Fundacją
Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Związkiem Biur Porad Obywatelskich.
Dziękujemy adwokatom, którzy wzięli w nim udział, mimo iż Naczelna Rada Adwokacka została
zaproszona już po zamknięciu oficjalnej listy uczestników a czas zgłoszeń dla adwokatów był krótki.
fot. Katarzyna Lorenc-Lusa

1 / 12

DGP opublikował ranking wpływowych prawników
W
dorocznym
rankingu
wpływowych
prawników, publikowanym przez Dziennik
Gazetę Prawną, adw. Andrzej Zwara, prezes
NRA, zajął 12. pozycję.
Prezes Zwara (miejsce 12. - awans z 15.) został
doceniony za działania, skutkiem których Poczta
Polska wycofała się z podwyżki cen za niektóre
usługi, najbardziej uderzajace w prawników.
"Udało się też obronić sądownictwo dyscyplinarne,
które
mimo
wysuwanych
przez
polityków
pomysłów
pozostało
w
samorządzie,
a
znowelizowane prawo o adwokaturze pozwoli je
usprawnić. Nawet sami radcy przyznają też, że to
m.in. prezes Zwara (ale i inni adwokaci) punktując
publicznie groźne rozwiązania zaproponowane w
nowym radcowskim kodeksie etyki, otworzył im
oczy, skłaniając do rezygnacji choćby z instytucji
płatnego pośrednictwa.
Na miejscu 11. znalazł się Roman Giertych, (w
zeszłym roku niesklasyfikowany).
Na 19. miejscu uplasował się (awans z 43.) adw.
Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw
Człowieka przy NRA. I za działalność na tym polu
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został szczególnie doceniony. "Jego największym
sukcesem w 2014 r. była wygrana o ubój rytualny
przed Trybunałem Konstytucyjnym. Udało mu sie
przekonać sędziów, że w starciu dwóch wartości wolności religijnej i ochrony zwierząt - prymat
należy się tej pierwszej. Tym samym nie po raz
pierwszy udowodnił, że nie boi się spraw
kontrowersyjnych."
Wśród adwokatów znaleźli się również: na 40.
adw.
Arkadiusz
Radwan,
prezes
Instytutu
Allerhanda, na miejscu 44. były adwokat, obecnie
sędzia TK, przewodniczący Państwowej Komisji
Wyborczej, Wojciech Hermeliński.
Na pozycji 50. (spadek z miejsca 1.) gazeta
wymienia Michała Królikowskiego, byłego ministra
sprawiedliwości.
W rankingu znaleźli się też politycy - minister
sprawiedliwości Cezary Grabarczyk (pozycja 17. pierwszy raz w rankingu) oraz senator Piotr
Zientarski na pozycji 23. (awans z 26.)

Adw. Dominika Stępińska-Duch objęła wysokie
stanowisko w CCBE
Adw.
Dominika
Stępińska-Duch
została
zastępcą przewodniczącego komisji Access
to
Justice
w
Radzie
Adwokatur
i
Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE).
Komisja Access to Justice przy CCBE zajmuje się
m.in. szeroko rozumianą pomocą prawną,
roszczeniami
zbiorowymi,
alterantywnymi
rozwiązaniami sporów, monitoruje inicjatywy Unii
Europejskiej z zakresu dostępu do wymiaru
sprawiedliwości dla obywateli.
Adw.
Dominika
Stępińska-Duch
jest
przewodniczącą komisji Współpracy z zagranicą
przy NRA oraz przedstawicielem z ramienia NRA
Polskiej Delegacji w CCBE. W latach 2010-2014
była wicedziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej
w
Warszawie.
Jest
również
członkiem
międzynarodowych organizacji prawniczych m.in.
European Criminal Bar Association, International
Bar Association i Lex Mundi oraz ekspertem w Fair
Trials International. Współpracuje też z Helsińską

3 / 12

Fundacją Praw Człowieka.
Pani Mecenas jest absolwentką Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz
studiów podyplomowych z zakresu prawa karnego
skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Ukończyła kurs prawa francuskiego
i
europejskiego
współorganizowany
przez
Université de Poitiers i Uniwersytet Warszawski
oraz kurs prawa amerykańskiego zorganizowany
przez Centrum Prawa Amerykańskiego we
współpracy z University of Florida, Fredric G. Levin
College of Law. Zawód adwokata wykonuje od
2004 roku.
W swojej praktyce zawodowej koncentruje się
głównie
na
postępowaniach
sądowych
I
arbitrażowych. Zajmuje się prawem karnym oraz
zagadnieniami z prawa cyberbezpieczeństwa w
praktyce nowych technologii.
Pani Mecenas składamy serdeczne gratulacje.

Gorsze i droższe zamiast lepszego i tańszego?
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej, odpowiedział na łamach
dzisiejszego Dziennika Gazety Prawnej na publikację dr. Witolda Klausa i Agaty
Winiarskiej, będącą również repliką na wcześniejszy felieton mec. Dębowskiego.
Tematem dyskusji są zasady świadczenia nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej.
Adw. Rafał Dębowski stoi na stanowisku, że nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej powinni
udzielać adwokaci i radcowie prawni, czyli profesjonaliści, których wiedza i oświadczenie
zweryfikowane zostały państwowym egzaminem. Jego adwersarze są zdania, że w niektórych
przypadkach porad mógłby udzielać również doradca.
Publikacja dr. Kausa i Agaty Winiarskiej, pt. "100 mln zł na iluzoryczną pomoc" ukazała się w DGP 21
stycznia 2015 r.

(czytaj replikę mec. Dębowskiego).

Ukraińscy adwokaci spotkali się z polskimi
Ośmioro

ukraińskich

adwokatów

spotkało
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się 3 lutego z polskimi przedstawicielami
tego zawodu.
Spotkanie odbyło się w siedzibie Okręgowej Rady
Adwokackiej w Warszawie, gdzie gospodarzem był
dziekan, adw. Paweł Rybiński. W spotkaniu wzięli
też udział adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium
NRA,
adw.
Dominika
Stępińska-Duch,
przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą,
adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA i
przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej,
adw.
Jarosław
Szczepaniak,
koordynator
programów pomocy adwokatom ukraińskim z
ramienia ORA w Łodzi, adw. Jan Kaczmarczyk z
Komisji Współpracy z Zagranicą oraz adw. Michał
Fertak, rzecznik prasowy warszawskiej izby
adwokackiej. Z Ukrainy przyjechali: Antonina
Bondarenko,
Kateryna
Khilchevska,
Oksana
Grygorenko, Alion Matviichuk, Zoryana Khrystyna,
Natalia Bimbirayte, Vasylyna Yavorska, Vitaliy
Yelov.
Adw. Zięba w imieniu prezesa NRA adw. Andrzeja
Zwary, przywitał gości z Ukrainy i przedstawił
polską część uczestników spotkania. Wyraził
podziw dla heroicznej walki Ukraińców, zapewnił
też o wsparciu Adwokatury Polskiej wobec
Adwokatury Ukrainy. Podkreślił, że wzajemne
kontakty są ważne i cenne, a polscy adwokaci
służą swoim doświadczeniem.
W czasie spotkania ukraińscy goście opowiadali o
sytuacji adwokatów w ich kraju, także o sytuacji
ich kolegów po fachu z Krymu. Część tamtejszych
adwokatów wyjechała, np. do Kijowa, gdzie
organizują pomoc prawną dla uchodźców. Na
Ukrainie jest 25 tys. adwokatów, zgromadzonych
w 24 izbach. Nie wszyscy są czynni zawodowo.
Adw. Anisa Gnacikowska, koordynująca w Polsce
akcje pro bono, pytała o to, czy ukraińscy
adwokaci również prowadzą w swoim kraju akcje
bezpłatnej pomocy prawnej. Przypomniała też o
tym, że polscy adwokaci pomagają nieodpłatnie
uchodźcom z terenów objętych walkami, a
mających polskie pochodzenie, którzy chcą
osiedlić się w Polsce.
Na Ukrainie powstały centra pomocy świadczonej
zdalnie – np. za pośrednictwem komunikatora
Skype. W ten sposób udziela się porad prawnych
przesiedleńcom. Poza tym wiele organizacji
pozarządowych organizuje różne formy pomocy i
zaprasza do współpracy adwokatów. Istnieje lista
adwokatów gotowych pomagać pro bono.
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Adw. Paweł Rybiński, dziekan ORA w Warszawie,
mówił o akcji pomocy prawnej Ukraińcom, jaką
przeprowadziła warszawska izba. Ukraińcy mogli
mailowo zwracać się o pomoc (również w języku
ukraińskim).
Z kolei adw. Szczepaniak przypomniał o umowie o
współpracy zawartej między Naczelną Radą
Adwokacką a Radą Adwokacką miasta Kijowa, na
mocy której odbędą się szkolenia ukraińskich
adwokatów w Polsce. Wkrótce otwarta zostanie
strona poświęcona tej inicjatywie. Program
szkolenia przygotowuje strona ukraińska (czytaj o
współpracy)
Adw. Dominika Stępińska-Duch przypomniała, że
na czele CCBE, czyli Rady Adwokatur i
Stowarzyszeń Prawniczych Europy, stoi Polka,
adw. Maria Ślązak, która zadeklarowała, że sprawy
Adwokatury Ukrainy są jej bliskie.
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Od 23 lutego Tydzień Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem
W tym roku „Tydzień Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem” odbywa się
od 23 lutego do 28 lutego. W organizację
obchodów
aktywnie
włącza
się
także
Naczelna Rada Adwokacka.
W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości
zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy
Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie
szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób
pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana
jest z obchodzonym w dniu 22 lutego
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Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W
Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar
Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego
2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar
Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).
W organizację obchodów aktywnie włączyły
się: Naczelna Rada Adwokacka, Prokuratura
Generalna,
Rzecznik
Praw
Obywatelskich,
Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji,
Krajowa Rada Kuratorów, Krajowa Rada Radców
Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa
Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży
Granicznej oraz pierwszy raz w tym roku Centrum
Mediacyjne przy NRA.
Tegoroczna formuła „Tygodnia Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest kontynuacją
przyjętej formuły. Do 2010 r. Tydzień Pomocy
Ofiarom Przestępstww Polsce był organizowany w
sądach, gdzie odbywały się dyżury, podczas
których osobom pokrzywdzonym przestępstwem
porad prawnych udzielali prawnicy reprezentujący
różne grupy zawodowe. Z uzyskanych informacji
wynika jednak, że dyżury te nie spotkały się
z oczekiwanym zainteresowaniem, poza tym po
informacje prawne zwracały się również się osoby
nie będące pokrzywdzonymi przestępstwem.
Dlatego w tym roku w dniach 23 lutego do 28
lutego zainteresowani mogą zgłaszać się po
pomoc
do
Ośrodków
Pomocy
dla
Osób
Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w
ramach
projektu
„Wzmacnianie
pozycji
pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie
pozycji świadka” oraz podmiotów, które otrzymały
dotację
w
ramach
Funduszu
Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
W
ośrodkach
będą
pełnione
dyżury
od
poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do
18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do
13:00.
Dyżury
te
będą
miały
charakter
interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w
obchody
„Tygodnia
Pomocy
Osobom
Pokrzywdzonym
Przestępstwem”
wyżej
wymienionych podmiotów.
Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na
tym, że informacji prawnej będą udzielać nie tylko
adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i
radcowscy,
ale
także
prokuratorzy,
funkcjonariusze
Policji,
którzy
posiadają
specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania
przygotowawczego
oraz
w
zakresie

8 / 12

postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i
komornicy, a także adwokaci-mediatorzy Centrum
Mediacyjnego przy NRA.
Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem
będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.
Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach
Pomocy
dla
Osób
Pokrzywdzonych
Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki
współpracy
podmiotów
zaangażowanych
w
obchody
„Tygodnia
Pomocy
Osobom
Pokrzywdzonym
Przestępstwem”
zostaną
zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.
Mediatorzy Centrum Mediacyjnego przy NRA będą
udzielać porad w Krakowskim Forum Organizacji
Społecznych
KraFOS,
ul.
Bolesława
Komorowskiego 12, 30-106 Kraków:
adw. Anna Kliczewska (24.02. – godz. 14-16 i
27.02. w godz. 12-13.30),
adw. Dorota Zdebska (27.02. w godz. 10-12)
Adwokaci, chcący wziąć udział w Tygodniu,
powinni zgłaszać się do swoich izb adwokackich,
do koordynatorów tej akcji.
Kancelaria Adwokacka, ul. Mickiewicza 83/2,
15-257 Białystok, tel. 85/733-22-00:
adw. Ewa Szkiłądź (25.02. – godz. 11-16 i 27.02. –
godz. 9-16),
adw. Ewa Filon-Żmojda (26.02. – godz. 12-16 i
27.02. – godz. 9-16).
adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska (od 25.02. do
27.02. udziela porad w zakresie mediacji pod
numerem telefonu 22 522-77-11)

(Zobacz plakat)
(Zobacz ulotkę)
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Seminarium o prawie karnym UE dla obrońców
Academy of European Law, we współpracy z ECBA i Łotewską Radą Adwokacką,
zapraszają adwokatów zajmujących się sprawami karnymi do wzięcia udziału w
seminarium z zakresu prawa karnego Unii Europejskiej dla obrońców, szczególnie
koncentrującego się na Europejskim Nakazie Aresztowania (EAW). Szkolenie odbędzie się
w dniach 29-30 maja 2015 r. w Rydze.
Szkolenie przeznaczone jest dla obrońców z Łotwy, Holandii, Portugalii, Szwecji i Polski. Będzie
prowadzone w języku angielskim. Organizatorzy zapewniają 10 miejsc dla poszczególnych krajów.
Seminarium jest częścią ogólnoeuropejskiego projektu, którego celem będzie szkolenie obrońców w
europejskich sprawach karnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na praktykę obrony w sprawach
europejskich nakazów aresztowania, jak i nowych środków podjętych w ramach planu działań UE na
rzecz praw proceduralnych.
Program szkolenia obejmuje m.in.:
- wpływ europejskiego prawa karnego w codziennej praktyce;
- wpływ nowych Dyrektyw w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i pisemnego; prawa do
informacji; oraz prawo do dostępu do adwokata w postępowaniu karnym;
- praktyczne obrony w sprawach dotyczących EAW i potencjalnych nowelizacji, w ramach
proponowanej dyrektywy, w sprawie pomocy prawnej w postępowaniu z uwzględnieniem EAW.
Dla polskich uczestników rejestracja na szkolenie wynosi 125 euro i obejmuje: materiały
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch i wspólny obiad. Koszty zakwaterowania w dniach 29 i 20 maja
2015 r. pokrywa organizator, natomiast koszt dojazdu do kwoty 300 euro będzie zwracany przez
organizatorów na podstawie przedstawionej faktury. Jednak uczestnicy muszą zorganizować dojazd
we własnym zakresie.
(Zobacz szczegóły j.ang.)
(zobacz program)
(zobacz formularz zgłoszeniowy)

Mecenas Nowicki o przyszłości ETPCz
Adw. Marek Antoni Nowicki, przewodniczący Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
poprowadzi 5 lutego w Warszawie wykład na temat przyszłości Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka.
Jest to ostatni wykład z cyklu: „Prawa człowieka - współczesne wyzwania międzynarodowe”.
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 w klubokawiarni Państwo Miasto (ul. Andresa 29)
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Organizatorami wydarzenia są: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Heinrich Böll Stiftung Warszawa
oraz Stowarzyszenie Projekt: Polska.
Zapraszamy.

Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

2 lutego, w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się spotkanie Komisji Kształcenia Aplikantów.
3 lutego, ośmioro ukraińskich adwokatów spotkało się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie - gdzie gospodarzem był dziekan, adw. Paweł Rybiński - z polskimi przedstawicielami tego
zawodu. W imieniu prezesa NRA zagranicznych gości witał adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA.
Obecni byli także adw. Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą,
adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA i przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej, adw. Jarosław
Szczepaniak, koordynator programów pomocy adwokatom ukraińskim z ramienia ORA w Łodzi, adw.
Jan Kaczmarczyk z Komisji Współpracy z Zagranicą oraz adw. Michał Fertak, rzecznik prasowy
warszawskiej izby adwokackiej. Z Ukrainy przyjechali: Antonina Bondarenko, Kateryna Khilchevska,
Oksana Grygorenko, Alion Matviichuk, Zoryana Khrystyna, Natalia Bimbirayte, Vasylyna Yavorska,
Vitaliy Yelov. (czytaj relację)
3 lutego, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w Kongresie Poradnictwa Prawnego i
Obywatelskiego w Warszawie. Podczas Kongresu ogłoszono, że nieodpłatna przesądowa pomoc
prawna udzielana będzie także za pośrednictwem organizacji pozarządowych (NGO). Podczas sesji
plenarnej z udziałem m.in. przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki
Socjalnej i Krajowej Rady Radców Prawnych, adw. Dębowski przypomniał, że dziś obowiązuje już
system pomocy prawnej z urzędu a przedsądowa pomoc prawna dla ubogich ma być tylko jej
elementem. Podkreślił, że w nowym systemie priorytetem nie powinien być interes organizacji
samorządowych (NGO), które są kosztotwórczym pośrednikiem między osobą udzielającą a
korzystającą z pomocy prawnej, lecz model powinien zostać zbudowany w interesie osób
najuboższych. System musi gwarantować zachowanie tajemnicy zawodowej, odpowiedzialność
dyscyplinarną osób udzielających porad, najwyższy poziom merytoryczny świadczonych usług,
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - to wszystko gwarantują dziś jedynie usługi świadczone
przez adwokatów i radców prawnych. (czytaj relację)
3 lutego, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w Kongresie Sędziów Gospodarczych,
zorganizowanym w ramach obchodów 25. rocznicy uchwalenia ustawy o rozpoznawaniu przez sądy
spraw gospodarczych.
4 lutego, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono kwestie związane ze sprawami w
Trybunale Konstytucyjnym, potrzebę zmian regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej oraz
kwestie związane z bieżącą pracą NRA.
Prezydium przyjęło uchwałę o wystąpienie przez Naczelną Radę Adwokacką z wnioskiem do
Trybunału Konstytucyjnego o wyrażenie zgody na przedłożenie Trybunałowi Konstytucyjnemu opinii
amicus curiae w postępowaniach prowadzonych przez Trybunał a dotyczących konstytucyjności
stawek za pomoc prawną z urzędu. Są to sprawy o sygnaturach: SK 25/14, P68/14, P 69/14, P 70/14
oraz P 6/15. Prezydium udzieliło również pełnomocnictwa adw. dr. Jackowi Skrzydło i adw. Mikołajowi
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Pietrzakowi do przedłożenia TK opinii amicus curiae w postępowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich z
dnia 22 października 2014 r. (sygn. K 31/14) w sprawie biegu terminu przedawnienia zobowiązania
podatkowego.
Adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, poinformował, że wielu kierowników szkolenia aplikantów
widzi potrzebę zmiany regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej, głównie w kwestii praktyk w
sądach i prokuraturach. Mec. Zięba poinformował, że na ostatnim spotkaniu komisji Kształcenia
Aplikantów Adwokackich przy NRA, które odbyło się 2 lutego br. członkowie komisji nie widzieli
podstaw do zmiany regulaminu, ale sprawa ta ma być omawiana podczas najbliższej konferencji
kierowników szkolenia aplikantów adwokackich.
Ponadto adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił informacje na temat stanu prac nad
ustawą o nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej.
Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, poinformował, że adw. Bogusław Owsianik, przewodniczący
Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA, nadesłał szczegółową informację, dotyczącą szkoleń
dla adwokatów, których tematem będzie nowa procedura karna. Szkolenia rozpoczną się wkrótce w
izbach adwokackich.
Prezydium podjęło również decyzję o podpisaniu porozumienia z samorządem radców prawnych o
współdziałaniu przy pracach legislacyjnych nad ustawą o działalności ubezpieczeniowej.
Ponadto Prezydium powołało w skład Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej adw.
Macieja Łaszczuka.
Prezydium podziękowało również adw. Bartoszowi Przeciechowskiemu za zwrócenie uwagi, a adw.
Michałowi Szpakowskiemu za podjęcie działań, dotyczących prac legislacyjnych nad ordynacją
podatkową i powstaniem rady ds. unikania opodatkowania. Ma to być organ konsultacyjny dla
Ministra Finansów, który ma oceniać, czy w konkretnej sprawie doszło do nadużycia podatkowego.
Prezydium omówiło i rozstrzygnęło również sprawy osobowe, których sprawozdawcą był adw. Rafał
Dębowski. Z kolei adw. Bartosz Grohman przedstawił najistotniejsze zagadnienia, wynikające z
protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych
członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe, które przedstawiła
adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.
5 lutego, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji
Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Wiceminister sprawiedliwości dr hab. Monika Zbrojewska oraz
przedstawiciel ministerstwa spraw wewnętrznych a także prokurator generalny Andrzej Semeret
składali sprawozdanie o stanie przygotowań do wdrożenia znowelizowanych przepisów Kodeksu
Postępowania Karnego. W dyskusji zabierali głos posłowie a w imieniu samorządu adwokackiego adw. Jacek Trela, który zwrócił uwagę na możliwe trudności w sfinansowaniu pozyskiwania dowodów
przez oskarżonych, nie mających na to środków finansowych. Z kolei pozytywnie ocenił kwestię
oddzielnych list obrońców z urzędu - adwokatów i radców prawnych. Poinformował także o
szkoleniach zawodowych w zakresie nowelizacji KPK.
6 lutego, adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA oraz adw. dr
Rafał Morek wzięli udział, na zaproszenie Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
Ministerstwa Gospodarki, w dyskusji nad założeniami projektu ustawy o wspieraniu polubownych
metod rozwiązywania sporów. Rozmawiano między innymi nt.: prawa mediatora do zapoznania się z
aktami, formuły postępowania mediacyjnego, komunikacji mediator-strony, wzmocnienia poczucia
bezstronności mediatora wobec stron.
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