Wiadomości Adwokatury 16 marca 2018 r.
Życzenia dla przystępujących do egzaminu
adwokackiego 2018
Publikujemy życzenia adw. Jacka Treli, prezesa NRA, dla przystępujących do egzaminu
adwokackiego i zachęcamy do okazywania wsparcia zdającym poprzez użycie nakładki na
zdjęcie profilowe na Facebooku, która jest dostępna na profilu Naczelnej Rady
Adwokackiej.
Szanowni Państwo, już 20 marca rozpocznie się dla Was czterodniowy sprawdzian wiedzy, którą
zdobywaliście przez lata ciężkiej, rzetelnej nauki i pracy. Życzę każdemu z przystępujących do
egzaminu adwokackiego nie tyle szczęścia, ile sił, wytrwałości i opanowania. Dla otuchy przypomnę
tylko, że wyniki egzaminów adwokackich co roku są na bardzo wysokim poziomie. Wieloletnia,
wytężona praca musi przynosić dobre wyniki.
W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej zapewniam o naszym wsparciu, a jako prezes NRA mam
nadzieję spotkać się z Państwem podczas ślubowań adwokackich w okręgowych radach
adwokackich.
Powodzenia.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA
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Adw. Trela: europejscy adwokaci mają prawo pytać
o praworządność w Polsce
Nie ma nic niestosownego we wskazywaniu przez zagranicznych adwokatów wad w
polskim wymiarze sprawiedliwości, które mogą utrudnić przeprowadzenie uczciwego
procesu wobec ich klientów - twierdzi w rozmowie z red. Krzysztofem Sobczakiem adw.
Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Wywiad ukazał się 15 marca na portalu
lex.pl.
Kontekstem rozmowy jest pytanie skierowane przez irlandzki sąd do Trybunału Sprawiedliwości UE w
sprawie praworządności w Polsce. Wniosek zgłosił adwokat.
Adw. Trela podkreśla też, że strona rządowa ze swojej strony objaśnia istotę zmian w polskim
wymiarze sprawiedliwości. Premier Mateusz Morawiecki w tym celu spotkał się niedawno z szefem i
wiceszefem Komisji Europejskiej, którym wręczył "białą księgę". "Jeśli rząd jest przekonany, że
zmiany w wymiarze sprawiedliwości nie zagrażają prawom podsądnych, to niech przekonuje do tego
organy Unii Europejskiej, rządy innych państw, a także sędziów i adwokatów". - mówi prezes NRA. "Każdy niech robi to, co do niego należy, ale niech też uznaje prawo adwokatów z innych państw do
formułowania takich pytań, jak to zadane przez irlandzkiego adwokata sądowi, który z kolei podzielił
te wątpliwości i skierował zapytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej."
(czytaj całą rozmowę)

Seminarium eksperckie w biurze RPO nt.
zwolnienia z tajemnicy adwokackiej i radcowskiej
Przedstawiciele adwokatury, razem z prezesem i wiceprezesami NRA, wzięli udział 14
marca w seminarium eksperckim nt. tajemnicy adwokackiej i radcowskiej w biurze
Rzecznika Praw Obywatelskich.
W spotkaniu wzięli udział adw. Jacek Trela, prezes NRA, wiceprezesi: adw. prof. Piotr Kardas i adw.
Jerzy Glanc, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Maciej Łaszczuk, członek NRA,
adw. Dariusz Wojnar, członek NRA, adw. Justyna Mazur, dziekan ORA w Bydgoszczy, adw. Mikołaj
Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie i adw. Aleksander Krysztofowicz, zastępca sekretarza ORA w
Warszawie.
W seminarium wzięli też udział zastępca RPO Stanisław Trociuk, r.pr. Leszek Korczak, wiceprezes
Krajowej Rady Radców Prawnych oraz dr Piotr Kładoczny i Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka. Na seminarium obecny był także dr. Adam Bodnar, RPO.
Bez tajemnicy zawodowej nie można mówić o zawodzie zaufania publicznego - podkreślał adw. Jacek
Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Wskazał, że zdarzają się przypadki postawienia zarzutu
adwokatowi, który odmówi zeznań po zwolnieniu go przez sąd z tajemnicy adwokackiej. Podkreślił, że
zwolnienie takie oznacza tylko zgodę na przesłuchanie adwokata. Według niego, było też kilka prób
przesłuchania adwokata na okoliczność tajemnicy obrończej. Podkreślał, że klienci mają prawo
oczekiwać, że ich tajemnice, powierzone adwokatom, nie zostaną ujawnione. Wskazywał na
zagrożenia tej tajemnicy, które przyniosła nowelizacja ustawy o policji z 2016 roku.
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Adw. prof. Piotr Kardas podkreślał, że należy przeanalizować i zmienić wykładnię przesłanki „dobra
wymiaru sprawiedliwości”, którą argumentuje się zarówno zwolnienie z tajemnicy, jak i odmowę
zwolnienia z niej. Jego zdaniem, ta przesłanka powinna być stosowana tylko w szczególnie
uzasadnionych wypadkach. Na przyszłość mogłaby ona być zastąpione przesłanką niezbędności
osiągnięcia celów postępowania karnego inaczej niż przez zwolnienie z tajemnicy, kosztem
ograniczenia prawa do obrony
Adw. Anisa Gnacikowska podkreślała, że tajemnica adwokacka jest fundamentem wykonywania
zawodu i organa Adwokatury traktują ją szczególnie poważnie. Przypomniała, że zachowanie
tajemnicy to nie jest przywilej adwokatów, lecz ich obowiązek wobec klientów. Mówiła, że
adwokatura liczy na wsparcie Rzecznika Praw Obywatelskich i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w
zapewnieniu odpowiednich gwarancji obywatelskiego prawa do obrony, rzetelnego procesu i
zachowania w poufności wszelkich okoliczności sprawy przekazanych przez klienta adwokatowi.
Podczas seminarium przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przedstawili dane
statystyczne. Prawnicy współpracujący z HFPC wystąpili do sądów o informacje o zwolnieniach w
2017 r. z tajemnicy adwokackiej i radcowskiej. Choć kilka sądów nie odpowiedziało, to z uzyskanych
danych wynika, że sądy wydały 241 postanowień w takich sprawach wobec 263 adwokatów i
radców prawnych. W 67 proc. sądy zgodziły się na takie zwolnienia. Sądy II instancji uchyliły około
połowy takich decyzji z I instancji. Prawomocnie z tajemnic zwolniono 16 adwokatów i 30 radców.
(czytaj relację RPO)
zdjęcia: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Adw. prof. Gutowski i adw. prof. Kardas o efektach
reformy sądownictwa
Prawo trzeba umieć zmieniać. Nawet dążący do ukształtowania go pod doraźne potrzeby
polityczne muszą nauczyć się analizowania konsekwencji w szerokiej perspektywie. podkreślają adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas w felietonie, który
ukazał się 15 marca na łamach Dziennika Gazety Prawnej.
Autorzy wskazują na efekty reformy sądownictwa, takie jak kryzys dyplomatyczny na skalę
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międzynarodową po przyjęciu ustawy o IPN, czy decyzja Wyższego Sądu Irlandii wstrzymująca
wydanie orzeczenia w sprawie wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania i przekazania
oskarżonego do Polski przed rozstrzygnięciem pytania prejudycjalnego przez Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie, z postawioną kwestią czy polski wymiar
sprawiedliwości po zmianach gwarantuje właściwy standard praworządności.
(czytaj treść felietonu na stronie DGP)

ORA w Opolu: program edukacyjny nt. ochrony
praw konsumenta
Miejski Rzecznik Praw Konsumentów w
Opolu wspólnie z Izbą Adwokacką w Opolu
oraz Wydziałem Prawa i Administracji
Uniwersytetu
Opolskiego
rozpoczyna
realizację
programu
edukacyjnego
dotyczącego ochrony praw konsumentów w
szkołach średnich w Opolu.
W dniu 15 marca w Opolskim Ratuszu wspólną
inicjatywę
przedstawili:
adw.
Marian
Jagielski, dziekan ORA w Opolu, prof. Piotr
Stec, dziekan Wydziału Prawa oraz Marek Trejda,
Miejski Rzecznik Praw Konsumentów .
W ramach spotkań z młodzieżą poruszane będą
kwestie związane z ochroną praw konsumentów
dotyczące m.in. formy oraz sposobu zawierania
umów, praw konsumenta w przypadku zawierania
umów
na
odległość
i
poza
lokalem
przedsiębiorstwa, reklamacji towarów i usług,
rękojmi,
gwarancji
oraz
ochrony
danych
osobowych.
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Bydgoszcz, Białystok, Wałbrzych: Adwokaci na
pomoc dzieciom
Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy zorganizowała akcję z myślą o dzieciach z
rodzin poszkodowanych przez nawałnicę, która dotknęła w sierpniu 2017 r. woj.
pomorskie i kujawsko-pomorskie.
To, co wydarzyło się latem mioniego roku wstrząsnęło całą Polską. Adwokaci włączyli się w pomoc
finansową dla gmin, które najbardziej ucierpiały w wyniku działania żywiołu. Byli też na miejscu,
działali "w terenie" udzielając bezpłatnej pomocy prawnej obejmującej m.in. przygotowywanie
wniosków o odszkodowanie.
Adwokaci nie zapomnieli o potrzebujących także zimą. Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy
zorganizowała akcję skierowaną do dzieci z rodzin dotkniętych sierpniową tragedią. Na apel
bydgoskiej izby odpowiedziały Izba Adwokacka w Białymstoku z dziekan adw. dr Agnieszką ZemkeGórecką na czele oraz Izba Adwokacka w Wałbrzychu z dziekanem adw. Jerzym Lachowiczem.
Zebrane środki przeznaczono na organizację zimowych półkolonii dla dzieci z województwa kujawskopomorskiego.
Z myślą o najmłodszych przygotowano liczne atrakcje obejmujące m.in. aquazimowisko, warsztaty
taneczne, turniej piłkarski oraz wyjazd do parku trampolin w Bydgoszczy. Dla młodzieży
zorganizowano m.in. wycieczkę do kina oraz zwiedzanie nowo otwartego lodowiska TORBYD.
Akcję z ramienia Bydgoskiej Izby Adwokackiej koordynował adw. Sławomir Szymański.
Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy wsparła ponadto podopiecznych Placówki OpiekuńczoWychowawczej przy ul. Stolarskiej 2 w Bydgoszczy. Środki przekazane placówce przeznaczono na
organizację zajęć dla dzieci na czas trwania w ośrodku prac remontowych przypadających na okres
ferii zimowych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji!

Ruszyła rejestracja na VII Zjazd Cywilistów w
Krakowie
Ruszyła rejestracja na VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, który zaplanowano na 24-25
września w Krakowie. Tematem przewodnim Zjazdu będzie aksjologia prawa cywilnego i
cywilnoprawna ochrona dóbr.
Program (może ulec zmianie)
Współczesne problemy prawa cywilnego – aksjologia, konstrukcje, dobra chronione
24 września 2018 r.
godz. 9-9.30 otwarcie Zjazdu przez dziekana WPiA UJ i wystąpienia zaproszonych gości
Panel I moderator (propozycja – prof. P. Machnikowski) godz.9.30 do 13 godz.
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9.30 – 10.30 (wraz z dyskusją) Prawa i wolności konstytucyjne a prawa podmiotowe prawa
cywilnego. Przydatność konstrukcji prawa podmiotowego (prof. M. Pyziak-Szafnicka)
godz. 10.30 – 11.30 (wraz z dyskusją) Nadużycie ochrony dóbr osobistych (prof. E. Traple)
godz. 11.30 – 12.15 Przerwa na kawę
godz.12.15 -13.15 (wraz z dyskusją) Dobra chronione prawem deliktowym (dr R. Strugała)
godz. 13.15 – 14.45 lunch (Audytorium Maximum, ul. Krupnicza 33)
Panel II moderator (propozycja prof. A. Olejniczak)godz. 14.45 – 16.45
godz.14.45-15.45 (wraz z dyskusją) Ochrona praw ze stosunków prawnorodzinnych (prof. T.
Sokołowski)
15.45 – 16.45 (wraz z dyskusją) Instrumenty ochrony rodziny w prawie spadkowym (prof. B.
Kordasiewicz)
godz.16.45-17.00 spotkanie kierowników katedr w celu ustalenia terminu i miejsca następnego
zjazdu
godz. 19.00 do 2.00 (Audytorium Maximum, ul. Krupnicza 33) uroczysta kolacja
25 września 2018 r.
Panel III moderator (propozycja prof. F. Zoll) 9.30 – 11.30
godz. 9.30-10.30 (wraz z dyskusją) Autonomia woli a automatyzacja obrotu prawnego (granice
przypisania skutków prawnych oświadczenia) (prof. M. Gutowski)
godz.10.30 – 11.30 (wraz z dyskusją) Korygowanie skutków czynności prawnych według kryteriów
słusznościowych (klauzule generalne a autonomia woli) (dr M. Grochowski)
godz.11.30 – 12.15 przerwa na kawę
Panel IV moderator (prof. W. Popiołek) 12.15 – 14.15
godz.12.15 – 13.15 (wraz z dyskusją) 3 Dobra cyfrowe jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych
(prof. M. Jagielska)
godz. 13.15 – 14.15 (wraz z dyskusją) Wielopodmiotowość strony stosunku prawnego (dr hab. B.
Swaczyna)
14.15 -14.30 Zamknięcie Zjazdu przez Dziekana WPiA UJ
Każda osoba, która chce uczestniczyć w Zjeździe, powinna zarejestrować się i uiścić opłatę
konferencyjną. Rejestracja jest możliwa tylko za pośrednictwem systemu on-line.
(link do rejestracji)
Zjazd odbędzie się w Centrum Dydaktycznym WPiA UJ przy ul. Krupniczej 33a w Krakowie
(strona Zjazdu)
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Zaproszenie na szkolenia UIA w kwietniu br.
UIA (Union Internationale des Avocats) zaprasza na szkolenia organizowane w kwietniu
br. w Maroku i Makao.
„Management of a Law Firm” - szkolenie odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia 2018 r. w Makao.
Inspirujące przywództwo i skuteczne zarządzanie są coraz ważniejsze dla firm prawniczych. Silna
konkurencja ze strony innych kancelarii prawnych i organizacji oferujących usługi prawne oznacza,
że istnieje stała presja. Pierwszy dzień warsztatów będzie dotyczyć kluczowych wymagań w
prowadzeniu i zarządzaniu kwitnącą, przynoszącą zyski kancelarią prawniczą. Dzień drugi będzie
dotyczyć podstawowych, ale często czasochłonnych umiejętności wymaganych do owocnego i
konstruktywnego zarządzania ludźmi w firmie.
Na szkolenie szczególnie zaproszeni są:
- Starsi partnerzy, partnerzy zarządzający, szefowie działów, kierownicy zespołów, biur i praktykujący
menedżerowie.
- Wszyscy członkowie kancelarii, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie przywództwa,
zarządzania i komunikacji w swojej firmie, dziale czy własnej praktyce prawniczej.
- Wszystkie osoby, które doradzają prawnikom w zakresie tych umiejętności.
Język roboczy - sesje będą prowadzone w j. angielskim, portugalskim i chińskim (mandaryńskim) z
tłumaczeniem symultanicznym.
(pobierz program i szczegóły rejestracji)
„Les évolutions des métiers de l’Avocat” - szkolenie zorganizowane w języku francuskim, odbędzie
się w dniach 6-7 kwietnia 2018 r. w Maroku
(pobierz program i szczegóły rejestracji)
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Rejestracja jest możliwa również za pośrednictwem strony internetowej: ww.uianet.org

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
13 marca 2018, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA.
Prezydium rozpatrzyło i przyjęło preliminarz budżetu, przedstawiony przez adw. Henryka Stablę,
skarbnika NRA. Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA przedstawił projekt wydania poradnika dla
prawników dot. nowych przepisów RODO.
Adw. Jacek Trela, przybliżył założenia projektu wydawania kwartalnika „Adwokat” w ramach
obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej.
Prezydium omawiało sprawę opinii do obywatelskiego projektu ustawy – Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej „Zatrzymać aborcję” o zmianie ustawy z 07.01.1993 o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Prezydium podjęło uchwałę w sprawie przyznania odznaki Adwokatura Zasłużonym. Na wniosek
Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu odznakę przyznano: adw. Urszuli Kolasie, adw. Lidii JakubiakRomanowicz, adw. Bogdanowi Kuźmickiemu, adw. Wojciechowi Edmundowi Pękackiemu, adw.
Pawłowi Andrzejowi Płazie, adw. Tomaszowi Krzysztofowi Sakowi, adw. Henrykowi Czesławowi
Waszczukowi, adw. Łukaszowi Wójcikowi.
Prezydium omówiło i przyjęło porządek obrad plenarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, które będą
miały miejsce 7 kwietnia. Rozpatrzyło też sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Anisę
Gnacikowską i sekretarzy prawniczych: adw. Tadeusza Wiatrzyka i adw. Agnieszkę Winiarską.
Gośćmi Prezydium byli adw. Marek Mikołajczyk, doradca prezesa NRA oraz adw. Sławomir Ciemny,
przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej.
13 marca, Prezydium NRA spotkało się dziekanami okręgowych rad adwokackich.
13 marca, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, spotkał się z członkami delegacji, którzy wezmą
udział w wizycie studyjnej przedstawicieli zawodów prawniczych w instytucjach europejskich w
Brukseli i Luksemburgu, organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz
Centrum Wizyt Komisji Europejskiej w dniach 20-23 marca 2018 r. w Brukseli i Luksemburgu. W skład
delegacji wchodzą: adw. Dominika Stępińska-Duch, Justyna Metelska, przewodnicząca Komisji Praw
Człowieka przy NRA i adw. Artur Pietrzyka.
13 marca, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik prezesa NRA ds. legislacji, wziął udział w debacie
„Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej” w Pałacu Prezydenckim, spotkanie miało
miejsce z udziałem Prezydenta RP.
14 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wiceprezesi: adw. prof. Piotr Kardas i adw. Jerzy Glanc,
adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Dariusz Wojnar, członek NRA, adw. Justyna
Mazur, dziekan ORA w Bydgoszczy, adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie i adw.
Aleksander Krysztofowicz, zastępca sekretarza ORA w Warszawie, wzięli udział w seminarium
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eksperckim nt. tajemnicy adwokackiej i radcowskiej w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (czytaj
relację)
14 marca, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik prezesa NRA ds. legislacji, wziął udział w spotkaniu
nt. założeń Programu Dostępność Plus w Ministerstwie Rozwoju.
15 marca, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik prezesa NRA ds. legislacji, wziął udział w forum
Economic Security Forum ECONSEC 2018, odbywajacym się pod patronatem m.in. Ministerstwa
Obrony Narodowej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Energii, NIK, GIODO, w Hotelu
Marriott w Warszawie.
16 marca, w biurze NRA odbyło się posiedzenie Wyższej Komisji Rewizyjnej.
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