Wiadomości Adwokatury 27 lipca 2018 r.
Senat pracuje nad regulacją dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych
W Senacie RP trwają prace nad projektem ustawy o świadczeniu usług w zakresie
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (druk nr 862). Na prośbę Prezesa Naczelnej
Rady Adwokackiej adw. Jacka Treli opinię do projektu przygotowała adw. dr Magdalena
Matusiak-Frącczak, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.
W dniu 23 lipca 2018 r. w Senacie miało miejsce posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
oraz Komisji Ustawodawczej. Reprezentantami Naczelnej Rady Adwokackiej byli adw. Rafał
Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. dr Magdalena Matusiak-Frącczak. W spotkaniu zwrócono uwagę
na nieuczciwe praktyki rynkowe stosowane przez tzw. kancelarie odszkodowawcze, co stanowiło
podstawę do podjęcia przez Senat prac nad regulacją dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
Ustawa może w sposób istotny wpływać na wykonywanie zawodu adwokata, zaś uczestnicy zgłosili
szereg zastrzeżeń do projektu.
Jako że prace nad projektem będą kontynuowane, adwokaci powinni być w nich aktywnie
reprezentowani. Dlatego też Koleżanki i Koledzy, mający doświadczenia z praktykami tzw. kancelarii
odszkodowawczych, proszeni są o zgłaszanie wszelkich uwag i zastrzeżeń do działalności tych
podmiotów (ewentualnie wraz ze zanonimizowaną dokumentacją, przykładowo w postaci umów) w
terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. na adres nra@nra.pl.
Termin na zgłaszanie poprawek upływa w dniu 15 września 2018 r., dlatego prosimy o niezwłoczne
przedstawianie wszelkich uwag, celem wykorzystania ich do sporządzenia poprawek do ustawy, wraz
z uzasadnieniem, w zakreślonym przez Komisję senacką terminie.

(czytaj opinię NRA przygotowaną przez adw. dr Matusiak-Frącczak)

TSUE: sądy państw unijnych musza indywidualnie
rozpatrywać wnioski o ekstradycję do Polski
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał orzeczenie w sprawie
praworządności w Polsce.
Według TSUE sąd państwa Unii Europejskiej, do którego zwrócono się o wykonanie Europejskiego
Nakazu Aresztowania, musi rozpatrzeć, czy osoba mająca być wydalona do Polski w ramach
ekstradycji może liczyć na sprawiedliwy wyrok.
W przypadku, gdy osoba wskazana w Europejskim Nakazie Aresztowania sprzeciwia się swemu
przekazaniu organowi sądowemu wydającemu nakaz i w tym kontekście powołuje się na istnienie
systemowych lub ogólnych nieprawidłowości, które według niej mogą mieć wpływ na niezawisłość
władzy sądowniczej w wydającym nakaz państwie członkowskim oraz na prawo podstawowe tej
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osoby do rzetelnego procesu sądowego, wykonujący nakaz organ sadowy musi dokonać oceny
istnienia rzeczywistego ryzyka naruszenia takiego prawa.
Trybunał stwierdził też, że odmowa wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania stanowi wyjątek
od zasady wzajemnego uznawania, która legła u podstaw mechanizmu Europejskiego Nakazu
Aresztowania, który to wyjątek należy interpretować ściśle.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu jest odpowiedzią na wniosek
irlandzkiego sądu, który złożył pytanie, czy reforma sądownictwa w Polsce nie stanowi zagrożenia dla
uczciwego procesu.
Chodzi o sprawę Polaka, który jest poszukiwany przez polską prokuraturę w związku z zarzutami
dotyczącymi przemytu narkotyków, a w maju 2017 roku został aresztowany w Irlandii na mocy
Europejskiego Nakazu Aresztowania. Polak broni się przed ekstradycją. Irlandzka sędzia Aileen
Donnelly, która rozpatruje jego sprawę, zainicjowała pytanie do TSUE, czy reforma sądownictwa w
Polsce nie stanowi zagrożenia dla uczciwego procesu.
Pytanie to zostało złożone do unijnego Trybunału 27 marca br. 1 czerwca odbyło się wysłuchanie
w TSUE.
Czytaj komunikat TSUE

Przewodniczący Bar Council of England and Wales
do Prezydenta RP
Andrew Walker, przewodniczący Bar Council of England and Wales, napisał list do
Andrzeja Dudy, prezydenta RP, w którym wyraża zaniepokojenie zmianami
wprowadzonymi nową ustawą o Sądzie Najwyższym.
Autor listu podkreśla, że angielscy prawnicy są zaniepokojeni tym, że obniżenie wieku emerytalnego
sędziów SN z 70 do 65 lat dotyczy aż 40 proc. sędziów, w tym Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego. Niepokojący jest również fakt wprowadzenia poprzez ustawę większej swobody
decyzyjnej Prezydenta RP w odniesieniu do Sądu Najwyższego i jego sędziów. Łącznie doprowadzi to
- zdaniem sygnatariusza listu - do poważnego naruszenia niezależności sądownictwa, co stanowi
poważne zagrożenie dla rządów prawa w Polsce.
(czytaj list w j. angielskim)

Zdarzyło się dziś… 27 lipca 1861
27 lipca 1861 r. urodził się adw. Bernard
Chrzanowski. Ukończył gimnazjum św. Marii
Magdaleny w Poznaniu, gdzie kierował tajnym
Towarzystwem im. Tomasza Zana. Studiował na
wydziałach filozofii i prawa w Krakowie i Berlinie.
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Od 1885 r. praktykował jako adwokat w Saksonii.
W 1890 r. został adwokatem w Poznaniu. Podjął
współpracę z Towarzystwem Pomocy Naukowej i
Towarzystwem Czytelni Ludowych. W latach
1894-1896
wydawał
tygodnik
„Przegląd
Poznański”. Aktywnie angażował się w działalność
Związku Sokołów Wielkopolskich, w roku 1895 był
jego prezesem. Wielokrotnie był pełnomocnikiem
Związku
w
procesach
i
postępowaniach
administracyjnych. Od 1899 należał do tajnej Ligi
Narodowej w Poznaniu, w ramach jej sekcji
kulturalnej kierował akcją wydawania książeczek,
obrazów historycznych, śpiewników i elementarzy,
organizował także dla młodzieży pracującej
wycieczki do Krakowa. W latach 1901-1910 był
posłem do parlamentu Rzeszy. Politycznie
powiązany ze środowiskiem endeckim, z którym
poróżnił się po 1919 r. W latach 1909-1919 stał na
czele Towarzystwa Demokratyczno-Narodowego w
Poznaniu. Od 1913 r. działał też w Radzie
Narodowej, która starała się koordynować
inicjatywy
polskie
w
zaborze
pruskim.
Wielokrotnie występował przeciwko germanizacji.
W 1919 r. został podsekretarzem stanu w
Ministerstwie b. Dzielnicy Pruskiej. W latach
1922-1928 był kuratorem Okręgu Szkolnego
Poznańskiego, gdzie dbał przede wszystkim o
rozwój szkolnictwa wiejskiego. W 1935 został
senatorem RP.
Związany był również ze
skautingiem. Dla harcerzy wydał zbiór gawęd pt.
„Z Ojczyzny”.
W okresie międzywojennym zasiadał w Kapitule
Orderu
Odrodzenia
Polski,
w
której
był
skarbnikiem.
Po wybuchu II wojny światowej, w grudniu 1939 r.
wysiedlony przez Niemców z Poznania, zamieszkał
w Warszawie. Zmarł 12 grudnia 1944 r. w
Konstancinie.

Zasłużonym w walce z germanizacją był również
adw. Jakub Krotowski-Krauthofer, który
urodził się 28 lipca 1806 r. Pochodził z rodziny
niemieckiej. Po ukończeniu studiów prawniczych
rozpoczął praktykę adwokacką w Poznaniu.
Publikował artykuły na tematy prawnicze w
„Tygodniku Literackim” i „Gazecie Wielkiego
Księstwa
Poznańskiego”,
sympatyzując
z
polskością i wyrażając opinie antyniemieckie. W
marcu 1848 r. przygotował pismo do króla
pruskiego z żądaniem odbudowy państwa
polskiego. W tym czasie wszedł w skład
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poznańskiego Komitetu Narodowego, ale nie
znalazł poparcia wśród członków Komitetu, którzy
uznali jego poglądy za zbyt radykalne. W tym
czasie również zmienił nazwisko na Krotowski.
Walczył w czasie Wiosny Ludów w 1948 r. Tego
samego roku ogłosił niepodległą Rzeczpospolita
Polską. Używał pieczęci z napisami „Polska
Powstająca”. Po kilku dniach został aresztowany.
Zwolniony w październiku 1848 r. powrócił do
zawodu adwokata i prowadził procesy polityczne.
W 1849 r. został posłem parlamentu pruskiego, w
którym jako członek Koła Polskiego głosił
radykalne hasła. Mandat poselski złożył po tym,
jak odrzucono jego wniosek o potępienie
rozbiorów Polski. Z powodu choroby niemal
zaprzestał działalności. Zmarł 2 sierpnia 1852 r. w
Berlinie.

Do 31 lipca zapisy na Adwokackie Mistrzostwa
Polski w Żeglarstwie
W imieniu Komandor regat adw. Anisy Gnacikowskiej zapraszamy na XIII edycję
Adwokackich Mistrzostw Polski w Żeglarstwie, które odbędą się w dniach 23-26 sierpnia
na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca.
Organizatorem regat jest Komisja Integracji Środowiskowej Kultury Sportu i Turystyki NRA pod
przewodnictwem adw. Stanisława Estreicha oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wraz z
Dziekanem adw. Mikołajem Pietrzakiem.
W tym roku mistrzostwa przeprowadzone zostaną na „Adwokackim Szlaku”: Węgorzewo, Kietlice,
Ognisty Ptak.
W programie są sportowe emocje na wodzie na jachtach Twister 800, wyścigi krótko i
długodystansowe, konkurencje na Najbardziej Wszechstronną Załogę.
Uczestników cekają też muzyczne atrakcje: 23 sierpnia koncert szantowy w Tawernie Keja w
Węgorzewie, 24 sierpnia dyskoteka w zabytkowej Stanicy Wodnej Kietlice nad Mamrami, 25 sierpnia
uroczyste zakończenie i ognisko na plaży w Hotelu Ognisty Ptak.
AMP w Żeglarstwie to wyjątkowa impreza, która już od 13 lat integruje adwokatów z całej Polski
wokół żeglarstwa. Jej inicjatorem i Komandorem jest adw. Anisa Gnacikowska, która zawsze dbała
integracyjny charakter regat oraz o wysoki poziom sportowy regat. Zapewniamy, że spotkacie tu
ludzi, którzy lubią dreszcz rywalizacji i smak zwycięstwa.
Zgłoszenia - załogami - przyjmowane są do 31 lipca.
Formularz zgłoszeniowy, wypełniony i podpisany przez sternika nalezy przesłać na adres
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regatyamp@sailingevent.pl
(FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY)
Koszt uczestnictwa to 700 zł brutto za osobę. Warunkiem udziału w regatach jest wpłacenie do 31
lipca 2018 r. zaliczki na konto SAILING EVENT KAROL GÓRSKI, Ul. Obr. Westerplatte 4/19, Iława, PKO
BP 87 1020 3583 0000 3502 0114 3577
Warunki udziału Do startu w Adwokackich Mistrzostwach Polski zostanie dopuszczona załoga, której
sternik: posiada minimum stopień żeglarza jachtowego i jest adwokatem lub aplikantem
adwokackim.
Szczegóły na stronie (zobacz stronę)

Jesienią UIA zaprasza na Kongres w Portugalii
Union International des Avocats zaprasza na 62. Kongres, który w tym roku odbędzie się
w dniach 30 października – 3 listopada 2018 r. w Porto (Portugalia). Tematami
przewodnimi kongresu są: Legal Challenges of Modern Day Slavery i Legal Practice in the
Digital Era.
Wydarzenie zostało objęte patronatem Prezydenta Republiki Portugalii.
Kongres jest największym wydarzeniem UIA, organizowanym jesienią każdego roku. Biorą w nim
udział prawnicy z całego świata, przy czym członkostwo w UIA nie jest warunkiem uczestnictwa.
Tematami przewodnimi kongresu są: Legal Challenges of Modern Day Slavery i Legal Practice in the
Digital Era. W ramach kongresu przewidziano 30 sesji naukowych z różnych dziedzin prawa oraz
ciekawy program kulturalny, sportowy i turystyczny.
Celem umożliwienia nawiązania kontaktów w trakcie wydarzenia organizowane są m.in.: First-Timers
Breakfast, Speed Dating for Law Firms, Women’s Network Session and Cocktail i specjalne sesje
dedykowane młodszym prawnikom.W ramach kongresu przewidziano 30 sesji naukowych i liczne
wydarzenia towarzyszące.
(zobacz program)
Rejestracji na Kongres UIA można dokonać on line na stronie https://www.uianet.org/en/events/62ndcongress lub wysyłając wypełniony formularz drogą pocztową, mailem lub faksem na adres:
UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS
20 rue Drouot - 75009 Paris - France

5 / 13

Tel.: +33 1 44 88 55 66 - Fax: +33 1 44 88 55 77
Email: uiacentre@uianet.org
(pobierz formularz)

Do 31 lipca obniżona opłata rejestracyjna.
Istnieje możliwość wzięcia udziału tylko w jednym dniu wydarzenia, dla młodszych adwokatów
przewidziane zostały zniżki w opłatach.
Szczegółowych informacji dotyczących kongresu udzieli adw. Anna Masiota (tel. 608-418-920, E-mail:
a.masiota@masiota.com)

W sprawach związanych z noclegiem, wydarzeniami turystycznymu i przedkongresowymi należy
kontaktować się z
DESTINATION PLUS
58 rue Saint Lambert - 75015 Paris - France
Tel: +33 1 56 08 37 37 - Fax: +33 1 56 08 37 38
Email: congres-uia@destinationplus.fr
Website: www.destinationplus-uia.com

(pobierz formularz)

Więcej informacji tutaj: www.uianet.org

ERA zaprasza na seminarium o niezależności
sędziów 14 września
Akademia Prawa Europejskiego (ERA) zaprasza na jednodniowym seminarium
"Niezależność sędziów w ich sądowym i społecznym kontekście" (The Independence of
Judges in their Judicial and Social Context), które odbędzie się 14 września 2018 roku w
Paryżu.
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W seminarium udział wezmą sędziowie, prawnicy i pracownicy akademiccy z całej Europy. Jest to
ostatnia część działań jubileuszowych uruchomionych przez ERA w celu upamiętnienia 25-lecia
istnienia.
Kluczowe tematy:
• Niezawisłość sędziowska: krytyczna analiza koncepcji
• Niezawisłość sędziowska w Państwach Członkowskich Rady Europy i Unii Europejskiej
• Niezależność sędziów jako podstawa rządów prawa: przypadki Polski, Węgier i Turcji
• Poszanowanie praworządności jako konieczny warunek współpracy sądowej w Unii Europejskiej
• Kontrola sądownictwa przez władzę wykonawczą (lub parlamentarną) a samorządność wymiaru
sprawiedliwości
• Odpowiedzialność i narzędzia prawnika, aby zapewnić niezależność sądownictwa
• Punkty dostępu w przypadku możliwych naruszeń niezawisłości sądów
Języki: angielski, francuski (tłumaczenie symultaniczne)
Udział w seminarium jest bezpłatny, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja.
Więcej informacji i rejestracja on-line (zobacz stronę rejestracji)

EIPA: w październiku w Luksemburgu seminarium
nt. ochrony praw podstawowych
Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) zaprasza do udziału w seminarium nt.
ochrony praw podstawowych w kontekście postępowań karnych w Unii Europejskiej.
Seminarium odbędzie się w Luksemburgu 2-3 października.
Seminarium skierowane jest do prawników mających doświadczenie w zakresie prawa karnego i
pracujących w systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych jako sędzia, prokurator albo
obrońca.
Budżet projektu oferuje 5 miejsc przy bardzo obniżonej opłacie tj. 595 Euro/osobę/seminarium.
Opłata ta obejmuje udział w seminarium, podróże międzynarodowe, transport publiczny,
zakwaterowanie, posiłki, napoje i materiały seminaryjne. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Językiem roboczym seminarium jest język angielski, a rejestracja będzie otwarta do 17 sierpnia 2018
roku.
Partnerem tego wydarzenia jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.
(czytaj program)
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(formularz rejestracyjny bez kosztów dojazdu i noclegu)
(formularz rejestracyjny z kosztami dojazdów i noclegu)

37 nowych adwokatów izby szczecińskiej
W tym roku 37 aplikantów szczecińskiej izby adwokackiej złożyło ślubowanie adwokackie
7 lipca.
Pośród ścian sali koncertowej Opery na Zamku w Szczecinie, w obecności członków rodzin, przyjaciół,
przedstawicieli władz samorządowych, młodzi adepci zostali uroczyście obłóczeni w togi przez swoich
patronów.
W krótkim wystąpieniu dziekan ORA adw. Włodzimierz Łyczywek życzył ślubującym wytrwałości w
pracy. Adw. Marek Mikołajczyk – członek NRA, w ramach okolicznościowego wykładu przypomniał
historię togi adwokackiej Adwokatury Polskiej. Gratulacje młodym adwokatom złożył również
zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha, były członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej.
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Izba zielonogórska ma 22 nowych adwokatów
Uroczystość ślubowania 22 adwokatów, którzy zdali egzamin adwokacki w bieżącym roku,
odbyła się 20 lipca w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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Ślubowanie przyjął dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze, adw. Krzysztof Seweryn
Szymański. Zwrócił on uwagę młodym adeptom zawodu na szczególne wyzwania związane z
ustawowymi zmianami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości, które uderzają w niezależność władzy
sądowniczej i 100-letnią tradycję Adwokatury Polskiej w ochronie praw i wolności obywatelskich.
Uroczystość zaszczycili obecnością m.in. prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, dziekan Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Rafał Skrzypczak, wiceprezes Sądu Okręgowego w
Zielonej Górze, Zbigniew Fąfera, prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.
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Rzeszów: konferencja Adwokatura - Historia,
Współczesność, Przyszłość
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Adwokatura - Historia, Współczesność,
Przyszłość", zorganizowana przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie, redakcję
"Palestry" i Zakład Administracji PWSTE w Jarosławiu, odbyła się 16 czerwca w
Jarosławiu.
Konferencję zorganizowano w ramach obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej.
Patronat honorowy nad konferencją objął Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, a także redakcje
"Palestry", "Przeglądu Prawa Konstytucyjnego" i "Palestry Świętokrzyskiej".
Na wstępie uczestników powitał rektor PWSTE w Jarosławiu prof. Krzysztof Rejman, po czym głos
zabrał prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie sędzia Marek Klimczak, który przedstawił związki
adwokatury z sądownictwem.
W pierwszym panelu referaty wygłosili: adw. prof. Adam Redzik, zastępca redaktora naczelnego
"Palestry" o Sejmach Adwokatury Polskiej oraz dr hab. Paweł Cichoń z UJ o wpływie organów
państwowych na funkcjonowanie adwokatury na ziemiach polskich w XIX w. Po przerwie głos zabrali
m.in. adw. dr Piotr Blajer, dziekan ORA w Rzeszowie, adw. Władysław Finiewicz, wicedziekan ORA w
Rzeszowie oraz adwokaci: dr. Andrzej Maciąg i dr Jakub Kotliński.
W konferencji uczestniczyli adwokaci, aplikanci adwokaccy, przedstawiciele sądownictwa,
prokuratury, pracownicy oraz studenci PWSTE w Jarosławiu. Pod koniec br. ukaże się monografia,
która zawierać będzie wygłoszone referaty oraz inne artykuły naukowe poświęcone Polskiej
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Adwokaturze. Organizatorzy zapowiedzieli kontynuację
Współczesność, Przyszłość" w kolejnych latach.

konferencji

"Adwokatura

-

Historia,

Konferencja miała miejsce w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.
adw. Tomasz J. Kotliński
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Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
23 lipca, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. dr Magdalena Matusiak-Frącczak wzięli
udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej w Senacie,
którego tematem był projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych (czytaj więcej)
26 lipca, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w uroczystości ślubowania
adwokatów izby adwokackiej w Lublinie.
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