Wiadomości Adwokatury 20 lutego 2015 r.
NRA nt. dwóch list obrończych: adwokatów i
radców prawnych
Naczelna Rada Adwokacka wystosowała swoje uwagi, dotyczące projektu rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z
pomocy obrońcy z urzędu. Pozytywnie ocenia założenie, by prowadzono dwie listy
obrońców z urzędu - odpowiednio adwokatów i radców prawnych.
W ocenie NRA, każda z tych list powinna również obejmować dwa wykazy - pierwszy z nazwiskami
adwokatów, którzy wyrażają gotowość do świadczenia pomocy z urzędu i drugi z nazwiskami tych,
którzy nie wyrazili gotowości jej wykonania. To samo tyczy się listy radców prawnych - powinna
zawierać wykaz nazwisk radców, którzy wyrazili swoją gotowość i tych radców prawnych, formalnie
uprawnionych do pełnienia tej funkcji, którzy nie wyrazili gotowości jej wykonywania, przede
wszystkim z uwagi na specjalizację zawodową i wynikające z niej ograniczenia.
(czytaj opinię NRA)
(czytaj pojekt rozporządzenia)

NRA uczestnikiem Europejskiego Kongresu
Gospodarczego
Już po raz drugi NRA będzie gospodarzem panelu podczas VII Europejskiego Kongresu
Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2015 r. w Katowicach.
Panel NRA nosi tytuł „Przyjazne prawo dla biznesu – ciągle mit czy już wkrótce rzeczywistość” i
zaplanowany jest na 22 kwietnia na godzinę 13.30. Gośćmi debaty będą dr hab. Monika Zbrojewska,
wiceminister sprawiedliwości, sędzia Wojciech Hajduk, wiceminister sprawiedliwości, Krzysztof
Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, adw. dr Łukasz Chojniak, rzecznik dyscyplinarny ORA w
Warszawie oraz Iwona Dybała, prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali. Spotkanie poprowadzi adw.
Roman Kusz, przewodniczący Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA.
Paneliści będą rozmawiać m.in. o zmianach w przepisach prawa cywilnego, gospodarczego i karnego
w 2015 roku, o tym czy w nowej procedurze karnej interesy biznesmenów i menadżerów będą lepiej
chronione, o informatyzacji wymiaru sprawiedliwości oraz o relacjach między urzędem skarbowym a
przedsiębiorcą.
W ubiegłym roku panel prowadzony przez NRA spotkał się z dużym zainteresowaniem, co znalazło
odbicie w wysokiej frekwencji oraz uznaniu dla doskonałego poziomu dyskusji panelowej.
Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to największa impreza gospodarcza w Europie
Środkowej. Przez trzy dni trwają debaty i spotkania z udziałem znamienitych gości. Tematyka
Kongresu obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. W
tym roku uczestnicy Kongresu poruszą problemy związane z wielkim programem inwestycyjnym Unii
Europejskiej, rolą państwa w gospodarce, działaniami innowacyjnymi w biznesie europejskim,
wyzwaniami globalnej gospodarki, odpowiedzialnym biznesem i młodymi ludźmi na rynku pracy, a
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także omówią zagadnienia związane z energią, przemysłem i klimatem.
Organizatorem panelu jest Komisja Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA.

Kolejny bieszczadzki rajd prawników w czerwcu
Już 32. rajd prawników ImPResje Bieszczadzkie odbędzie się 2-7 czerwca w Bystrem k.
Baligrodu. Zgłoszenia należy wysyłać do 15 marca.
Na rajd zaprasza Zarząd Wojewódzki Zrzeszenia Prawników Polskich w Rzeszowie. Oprócz pieszych
wędrówek po Bieszczadach, zaplanowano szereg innych atrakcji, w tym też zajęcia sportowe w
ośrodku (basen, korty tenisowe). Uczestnicy spotkają się 2 czerwca na Zamku w Rzeszowie (siedziba
Sądu Okręgowego) o godz. 11.00 skąd przejadą autokarem do ośrodka „Bystre” w Bystrem
(www.orwbystre.com). Istnieje możliwość pozostawienia samochodu na bezpłatnym i dobrze
strzeżonym parkingu pod Zamkiem.
Koszt udziału w rajdzie to 760 zł.
W programie są wędrówki po nieprzetartych szlakach, zaproszenie na bojkowskie wesele, wycieczka
na Węgry do ciepłych źródeł, przejażdżka bieszczadzką ciuchcią.
Zgłoszenie (pobierz druk) należy przesłać na adres: Stanisław Rokita, Prokuratura Apelacyjna, ul.
Hetmańska 45d, 35-078 Rzeszów, tel. 17 50-61-306, fax 17 50-61-203, e-mail:
rajd.prawniczy@gmail.com, w terminie do 15 marca 2015 r.
Organizatorzy: Renata Wojcieszek, Mariusz Kowal, Stanisław Rokita

V Karnawałowy Bal Adwokatury w Warszawie
Na piątym Karnawałowym Balu Adwokatury,
zorganizowanym przez izbę warszawską 14
lutego br., bawiło się w tym roku ponad 450
gości. To największa frekwencja w historii
tego Balu, który jak co roku odbył się w
restauracji “Forteca”.
Palestrę warszawską i honorowych gości powitał
adw. Paweł Rybiński, dziekan ORA w Warszawie
wraz z adw. Dominiką Stępińską-Duch oraz adw.
Jakubem Jacyną - głównymi organizatorami
imprezy. Swoją obecnością zaszczycili bal m.in.:
adw. Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, poseł na
Sejm RP, prof. Krzysztof Rączka, dziekan WPiA
UW, r.pr. Gerard Madejski, wicedziekan Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Stefan
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Gintowt w imieniu samorządu komorników.
Tradycyjnie zorganizowano kasyno oraz loterię
wizytówkową z nagrodami ufundowanymi przez
Wydawnictwo C.H. Beck - głównego sponsora
balu, firmę Kręgliccy Restauracje i Catering oraz
J.A. Baczewski. Zwycięzców wylosowała adw.
Monika Rajska.
W balu wzięli udział przedstawiciele innych
środowisk, a najliczniej lekarze i radcowie prawni.
Zabawa przy muzyce Eljasz Band oraz hitach
granych przez DJa Szymona Chąciaka trwała do
samego rana.

fot. Michał Borowski/archiwum ORA
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Koncert pamięci abp. Życińskiego w Krakowie
Muzycy Kwartetu Deutsche Oper z Berlina
wystąpili 12 lutego w Klubie Adwokackim im.
adw. Janiny Ruth Buczyńskiej w Krakowie.
Koncert poświęcony był abp. Józefowi
Życińskiemu, w czwartą rocznicę śmierci.
Wystąpili Tomasz Tomaszewski (I skrzypce) –
pierwszy koncertmistrz Opery Berlińskiej, Piotr
Prysiażnik ( II skrzypce), Sebastian Sokół
(altówka),
Dorota
Imiełowska
(wiolonczela),
młody,
utytułowany
wiolonczelista
Łukasz
Pawlikowski oraz wybitny akordeonista Konrad
Ligas.
W pierwszej części koncertu artyści zagrali dwa
niezwykle rzadko wykonywane i technicznie
trudne kwartety: Giuseppe Verdiego w tonacji emol i Ignacego Waghaltera w tonacji D-dur.
Oba kwartety zostały wykonane po mistrzowsku
zarówno pod względem technicznym, jak i
stylistycznym. Warto wspomnieć, że pierwszy
koncertmistrz Opery w Berlinie prof. Tomasz
Tomaszewski grał na skrzypcach Stradivariusa.
W drugiej części koncertu wiolonczelistka Dorota
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Imiełowska z Łukaszem Pawlikowskim i Konradem
Ligasem zagrali utwory Astora Piazzolli. Zaś
wspólnie z kwartetem z Berlina utwór znany
głównie z filmu Martina Bresta „Zapach kobiety” –
tango „Por una cabeza” Carlosa Gardela oraz
słynną kołysankę George"a Gershwina.
Abp Józef Życiński był metropolitą lubelskim,
otrzymał odznakę Adwokatura Zasłużonym w
2008 roku. Był pomysłodawcą i organizatorem
trzech Międzynarodowych Kongresów Kultury.
Otrzymał doktorat honoris causa kilku uczelni,
m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Napisał wiele książek eseistycznych o kulturze,
nauce, społeczeństwie. Interesował się filozofią
nauki, kosmologią relatywistyczną, metalogiką,
historią nauki i badaniem relacji między nauką a
wiarą, filozofią procesu Whiteheada i jej rolą we
współczesnym
wykładzie
chrześcijańskiej
doktryny. Przyjaźnił się z ks. Michałem Hellerem,
teologiem, filozofem i uznanym w świecie
kosmologiem, laureatem Nagrody Templetona.
Razem napisali dwie książki.
Abp Życiński zmarł nagle 10 lutego 2011 roku w
Rzymie. Miał 62 lata.

Kolejna powieść adw. Marcina Sobeckiego
"Anatomia spisku" to już trzecia powieść
adw. Marcina Sobeckiego, wydana przez
"Novae
Res".
Poprzednie
książki
to „Operacja Mamba” i "Rue D"ASSAS 13”.
Najnowsza również jest powieścią sensacyjną.
Inspiracją dla autora był zamach na życie Jana
Pawła II, do jakiego doszło 13 maja 1981 roku.
Adw. Sobecki zastanawia się jakie znaczenie dla
polityków po obu stronach muru berlińskiego miał
wybór Polaka na papieża i komu zależało na jego
śmeirci.
Nigdy do końca niewyjaśniony zamach na Jana
Pawła II od wielu lat rozpala wyobraźnię badaczy i
zwykłych śmiertelników. Ostatecznie przecież Ali
Ağca mógł być tylko narzędziem w rękach o wiele
potężniejszych ludzi, a nie szalonym islamistą…
"Anatomia spisku" to trzecia powieść sensacyjna
szczecińskiego adwokata Marcina Sobeckiego, a
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każda książka spotyka się z życzliwym przyjęciem
czytelników.
Warto przypoomnieć, że sławę pisarską zyskali
tacy adwokaci jak Jacek Dubois, autor książek
przygodowych dla dzieci czy też hiszpański
adwokat-pisarz
Ildefonso
Falcones,
którego
powieść „Katedra w Barcelonie” stała się
bestsellerem na całym świecie. Mało kto pamięta,
że głównym źródłem dochodu dla Jana Brzechwy
było prowadzenie kancelarii adwokackiej.
Zachęcamy do lektury i czekamy na kolejne
odkrycia literackie w palestrze.

Kronika prac Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.
14 lutego, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, reprezentował Naczelną Radę Adwokacką na Balu
Karnawałowym w Krakowie. Było to wspólne wydarzenie integrujące środowisko adwokatów i
notariuszy, któremu patronowali Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie i Prezes Izby
Notarialnej w Krakowie.
17 lutego, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono kwestie związane z elektroniczną
dystrybucją „Palestry”, aspekty techniczne obsługi ubezpieczeń OC adwokatów, sprawy dotyczące
akcji wizerunkowej Adwokatury w związku z organizowanym Dniem Bezpłatnych Porad Adwokackich
oraz bieżące prace NRA.
Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, zreferował konferencję, która odbyła się w dniach 11-13 lutego w
Popowie, poświęconą przedstawieniu wyników ubiegłorocznych egzaminów wstępnych na aplikację
adwokacką, radcowską i notarialną. Zaznaczył, że z przedstawionych przez ministerstwo
sprawiedliwości statystyk wynika, że najlepsi studenci wybierają aplikację adwokacką oraz że
egzaminy na aplikację z większym powodzeniem zdają absolwenci studiów państwowych niż
prywatnych.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji
znajduje się nowy projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej i
edukacji prawnej. Projekt włącza organizacje pożytku publicznego do systemu nieodpłatnych porad,
ale utrzymuje udzielanie porad prawnych wyłącznie przez adwokatów i radców prawnych. Projekt
poszerza też grupę odbiorców porad o osoby posiadające kartę dużej rodziny, w planach jest również
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poszerzenie listy o osoby, które mają założoną „niebieską kartę”.
Adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, dodał, że uczestniczył w konferencji
zorganizowanej przez ministerstwo sprawiedliwości na ten temat. Zaznaczył, że projekt ustawy ma
również objąć ideę edukacji prawnej, ale musi się to wiązać z przeznaczeniem na ten cel większych
środków finansowych.
Z kolei adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, poinformował, że 5 lutego uczestniczył w sejmowej komisji
sprawiedliwości i praw człowieka. Rozmawiano o wchodzącym w życie znowelizowanym kpk, w tym o
tworzeniu list adwokatów i radców prawnych z urzędu. Zaakceptowano ideę, aby listy były oddzielne,
podzielone na prawników chętnych do prowadzenia spraw z urzędu oraz z wykazem pełnej listy
adwokatów i pełnej listy radców prawnych. Przypomniał, że radcy prawni byli przeciwni oddzielnym
listom, w czym zyskali poparcie KRS.
Następnie Prezydium omówiło kwestie związane z wydaniem elektronicznym „Palestry” oraz
dystrybucją „Palestry” dla aplikantów adwokackich. W punkcie tym zaproszono do udziału adw.
Czesława Jaworskiego, redaktora naczelnego, adw. dr hab. Adama Redzika, zastępcę redaktora
naczelnego oraz p. Halinę Bieńkowską, główną księgową NRA. Mecenas Jaworski poruszył też kwestię
wydawania orzecznictwa Izby Karnej Sądu Najwyższego. Ponieważ liczba odbiorców tych publikacji
jest niewielka, zaproponował, aby w tym roku wydać tę publikację po raz ostatni. Prezydium zgodziło
się z tą propozycją.
Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, poinformował, że proces zawierania nowej umowy ubezpieczenia
OC adwokatów dobiegł końca. Poza umowami podpisanymi z ubezpieczycielami, została podpisana
umowa o współpracy technicznej, która reguluje obsługę ubezpieczeń w izbach adwokackich.
Zaproszeni na posiedzenie adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA i p. Grzegorz Indulski z firmy High
Profile przestawili propozycję akcji wizerunkowej, połączonej z tegorocznym Dniem Bezpłatnych
Porad Adwokackich.
Gościem Prezydium był również adw. prof. Piotr Kruszyński, dyrektor OBA, który przedstawił projekt
publikacji Ośrodka Badawczego Adwokatury, zatytułowanej „Polscy adwokaci w Auschwitz-Birkenau”.
Opiekunem projektu jest adw. Jan Kuklewicz.
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, w tym te związane z
budżetem na rok 2015, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.
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