Wiadomości Adwokatury 8 września 2017 r.
Adwokatura nadal wspiera poszkodowanych przez
nawałnicę
Nie ustaje pomoc adwokatów dla poszkodowanych przez sierpniową nawałnicę, która
dotknęła mieszkańców województw Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało 10.000 zł na pomoc mieszkańcom gminy Sośno,
którzy najbardziej doświadczyli zniszczeń.
Wczoraj i dziś w Szubinie bezpłatnych porad prawnych udzielają: adw. Sławomir Szymański, adw.
Łukasz Górski i adw. Krzysztof Kruk.
W najbliższa niedzielę, 10 września, pomocy prawnej pro bono będzie udzielał adwokat Maciej
Adamowicz - w godz. 9.00-12.00 w parafii św. Marii Magdaleny w Wąwelnie oraz od godz. 12.30 w
parafii Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie.
Adwokaci z izby bydgoskiej od początku pomagają ofiarom nawałnicy, udzielając bezpłatnych porad
prawnych. ORA w Bydgoszczy przekazała ponadto środki w wysokości 3000 zł na pomoc w
zwalczaniu skutków nawałnicy w Rytlu. Do adw. Justyny Mazur, dziekan ORA w Bydgoszczy,
przekazywane są również informacje o wpłatach indywidualnych adwokatów na rzecz
poszkodowanych.
Działania rady zostały docenione m.in. przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Sołectwo Rytel,
które podziękowało za pomoc Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy na portalach
społecznościowych. (Czytaj list od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).
Porad prawnych pro bono udzielają również adwokaci izby pomorskiej. Okręgowa Rada Adwokacka w
Gdańsku prowadzi listę adwokatów, którzy wyrazili chęć pomocy poszkodowanym. Osoby, które
szukają pomocy adwokackiej, winny się zgłosić do ORA, która przekaże zgłoszenie do konkretnego
adwokata. (tel. 58 301 72 21 lub mailowo katarzyna.laskawska@adwokatura.pl).
- Skierowaliśmy pismo do wszystkich wojewodów i burmistrzów na terenie naszej izby z informacją o
gotowości udzielania bezpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów osobom poszkodowanym przez
nawałnicę. Zainteresowanie jest duże, natomiast w pierwszej kolejności poszkodowani muszą uporać
się z pilniejszymi sprawami jak choćby usunięcie skutków nawałnicy. – powiedziała adw. Katarzyna
Łaskawska, koordynatorka programu z ramienia Pomorskiej Izby Adwokackiej.
ORA w Gdańsku przygotowuje też ulotkę z informacjami nt. przysługujących poszkodowanym praw.
Ulotki zostaną przekazane do gmin, MOPSów i GOPSów.

Sąd bliżej ludzi – dzień otwarty w warszawskim
sądzie
Jak wygląda rozprawa sądowa i praca sędziów „od kuchni” dowiedzą się uczestnicy
spotkania organizowanego 11 września br. w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wstęp
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wolny.
Spotkanie składać się będzie z dwóch części: panelu dyskusyjnego oraz symulacji rozprawy.
Spotkanie, które ma formułę otwartą ma pomóc zrozumieć jak w praktyce działają sądy, czym
kierują się sędziowie wydając wyroki oraz dlaczego wyrok nie zawsze odzwierciedla oczekiwania
uczestników sporu sądowego. Gościem spotkania będzie aktor Jerzy Radziwiłowicz, który zainicjuje
dyskusje na temat istoty sprawowania wymiaru sprawiedliwości.
W trakcie spotkania odbędzie się panel dyskusyjny i szeroka debata z publicznością pod hasłem
„Wszystko co chcielibyście wiedzieć o sądach, ale boicie się zapytać”. W dyskusji wezmą udział: dr
hab. prof. UW Marcin Matczak, Monika Pawłowska – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, adw.
Sylwia Gregorczyk-Abram – przedstawicielka Inicjatywy Obywatelskiej „Wolne Sądy”, Ewa Ivanova –
dziennikarka, publicystka prawna, Bartosz Pilitowski – prezes zarządu Fundacji Court Watch.
Na zakończenie odbędzie się symulacja rozprawy pt.: „Zróbmy prywatkę jakiej nie widział świat”.
- Chcemy pokazać sędziego jako „empatycznego rozjemcę”, działającego w granicach i na podstawie
prawa. Sąd powinien być postrzegany, jako niezależna od władzy instytucja, do której właśnie dzięki
niezależności obywatel może mieć zaufanie i obdarzać ją autorytetem – mówi adwokat Michał
Wawrykiewicz z Inicjatywy Obywatelskiej „Wolne Sądy”.
Organizatorami spotkania są: Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w
Warszawie oraz Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”.
Czytaj szczegółowy program i zaproszenie

Adw. Rafał Dębowski: Informatyzacja to nie tylko
wyzwanie, ale również konieczność
O informatyzacji jako niezbędnym elemencie procesu usprawnienia wymiaru
sprawiedliwości pisze w dzisiejszym Dzienniku Gazecie Prawnej adw. Rafał Dębowski,
sekretarz NRA.
Dla sekretarza NRA niezrozumiałym jest decyzja o zniesieniu funkcji pełnomocnika rządu do spraw
informatyzacji. Dotychczas zadaniem pełnomocnika było analizowanie potrzeb wymiaru
sprawiedliwości w zakresie informatyzacji, opracowanie kierunków rozwoju w tej dziedzinie czy
koordynowanie oraz monitorowanie projektowania oraz wdrażania systemów informatycznych
obsługujących wymiar sprawiedliwości.
- Dla każdego, kto w jakikolwiek sposób zetknął się z problematyką informatyzacji wymiaru
sprawiedliwości oczywiste jest, że jedyną realną drogą usprawnienia jego funkcjonowania jest
właśnie pełna informatyzacja. – przekonuje adw. Rafał Dębowski.
Czytaj artykuł
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Raport nt. ścigania i kar za gwałty
W Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się 1 września br. artykuł na temat ścigania i
karania za gwałty. Tekst został opracowany na podstawie raportu przygotowanego przez
adw. Artura Pietrykę, wiceprzewodniczącego Komisji Praw Człowieka przy NRA.
Wiceprzewodniczący KPCz przy NRA opracował badania na temat przestępstw na tle seksualnym. Z
badań wynika, że w 2016 r. zgłoszono 2426 gwałtów, z czego policja potwierdziła popełnienie
przestępstwa w niespełna 1,4 przypadków. Do sądów dociera ich jeszcze mniej. W ubiegłym roku
ostatecznie udało się skazać 684 osoby, z czego 217 to wyroki w zawieszeniu.
Zdaniem adw. Pietryki zmiany w prawie z 2014 r., które wprowadziły ściganie przestępstwa gwałtu z
urzędu okazały się mało skuteczne. – Już widzimy, że zmiana prawa nie przyczyniła się do
sprawniejszego stawiania zarzutów. Bo nie wystarczy zaostrzenie kodeksu karnego, jeśli problemem
jest już pierwsze przesłuchanie ofiary – powiedział dla DGP mec. Pietryka. Według adwokata nadal
nierozwiązane problemy to m.in. brak przyjaznych pokoi do przesłuchań, brak odpowiedniej empatii
ze strony przesłuchujących, rzadkość w prowadzeniu sprawy przez cały czas przez jedną osobę,
najlepiej tej samej płci co ofiara, brak biegłych psychologów, rzadkie nagrywanie zawiadomienia o
popełnieniu przestępstwa (w celu nie zmuszania do powtarzania zeznań) oraz brak wsparcia
prawnego dla ofiary.
Czytaj artykuł:
Zobacz poprzedni raport adw. Artura Pietryki z 2013 r.

Debata: Zmiany w wymiarze sprawiedliwości
Debata poświęcona zmianom w wymiarze sprawiedliwości odbędzie się 4 września w
Bydgoszczy. Wezmą w niej udział adw. Michał Bukowiński, członek Okręgowej Rady
Adwokackiej w Bydgoszczy oraz poseł na Sejm RP Łukasz Schreiber. Debata rozpocznie
się o godz. 18.00 w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Organizatorem
wydarzenia jest Bydgoskie Forum Demokratyczne.
Podstawą demokracji jest debata i rzeczowa wymiana poglądów, zwłaszcza tych różniących się
skrajnie. Zmiany w wymiarze sprawiedliwości proponowane przez rząd i zapisane w zawetowanych
przez Prezydenta ustawach są daleko idące i wzbudziły bardzo silny sprzeciw obywatelski wyrażony
w ogólnopolskich manifestacjach pod hasłem "Łańcuch światła". Tak silnych i licznych protestów,
także w Bydgoszczy, Polska nie widziała od dawna. Oczekując na zapowiedziane przez Prezydenta
projekty ustaw organizatorzy zapraszają na debatę posła PiS z adwokatem, uczestnikiem
manifestacji lipcowych.
Łukasz Schreiber jest przedstawicielem najmłodszego pokolenia posłów PiS. Głosował za przyjęciem
obu odrzuconych przez Prezydenta ustaw. Michał Bukowiński jest młodym bydgoskim adwokatem,
członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, który podczas manifestacji dał się poznać
jako stanowczy przeciwnik proponowanych przez rząd rozwiązań prawnych. W poniedziałek spotkają
się w celu spokojnej i rzeczowej wymiany poglądów, które w ostatnich tygodniach wzbudzały skrajne
emocje. Organizatorzy liczą, że podobna forma dialogu i wymiany poglądów dla rozwiązywania
trudnych problemów politycznych, dziś praktycznie nie istniejąca, będzie powtarzana w
przyszłości. Debatę poprowadzi redaktor Robert Erdmann.
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Liczba miejsc ograniczona. Zapisy oraz szczegółowe informacje tel. 605 992 921.
Wydarzenie na Facebooku
4 września (poniedziałek), godz. 18.00
Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. Karola Szymanowskiego 3, Bydgoszcz

Kronika NRA
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
5 września, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. stan przygotowań do
obchodów 100-lecia Adwokatury Polskiej, obecne prace legislacyjne oraz aktualne sprawy dotyczące
postępowań dyscyplinarnych.
Adw. Jacek Trela, prezes NRA, poinformował Prezydium o przygotowaniach do obchodów 100-lecia
Adwokatury Polskiej, które rozpoczną się w styczniu 2018 r., a zakończą 23 listopada 2018 r.
centralną galą jubileuszową na Zamku Królewskim w Warszawie.
Prezydium omówiło bieżące prace legislacyjne związane z reformą sądownictwa.
Na zaproszenie prezesa NRA w posiedzeniu udział wzięły adw. Mirosława Pietkiewicz,
przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów oraz adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny
Adwokatury. Pani Mecenas Mirosława Pietkiewicz zreferowała protokoły okręgowych rad
adwokackich. Z kolei adw. Ewa Krasowska omówiła bieżące kwestie związane z postępowaniami
dyscyplinarnymi.
Prezydium NRA, na wniosek dziekana ORA w Warszawie, adw. Mikołaja Pietrzaka, podjęło uchwałę o
przyznaniu na ręce dziekana rady adwokackiej w Paryżu, pana Frederica Sicarda odznaczenia
„Adwokatura Zasłużonym”. Prezydium przyznało odznaczenie za zasługi dla Adwokatury Polskiej,
szczególnie w latach 80-tych XX wieku Paryska Rada Adwokacka wspierała polską palestrę,
protestując przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce oraz zapraszając polskich
adwokatów do udziału w licznych wydarzeniach organizowanych przez paryską Palestrę. Adw. Jacek
Trela poinformował, że przygotował list, który będzie odczytany podczas konferencji w Paryżu 19
września.
Prezydium NRA omówiło stan przygotowań do posiedzenia NRA, które odbędzie się 16 września br. w
Warszawie.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej omówiło temat zgłaszania kandydatur do XII edycji Nagrody
im. adw. Edwarda Wendego.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił sprawy osobowe. Prezydium przedyskutowało też
kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.
7 września, adw. Andrzej Siemiński uczestniczył w Krajowej Radzie Sądownictwa w przesłuchaniu
adwokatów kandydatów na sędziów.
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