Wiadomości Adwokatury 25 stycznia 2019 r.
Relacja z posiedzenia plenarnego NRA
Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się w dniu 19 stycznia 2019 r.
w Warszawie. Omówiono preliminarz budżetowy na rok 2019, kwestię dotyczącą
usprawiedliwiania nieobecności adwokatów w sądzie, a także podjęto uchwałę w sprawie
upamiętnienia Prezydenta Gdańska – Pawła Adamowicza.
Posiedzenie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci o zamordowanym Prezydencie
Gdańska – Pawle Adamowiczu. Naczelna Rada Adwokacka przez aklamację podjęła uchwałę, w której
upamiętniła Prezydenta Gdańska i apelowała o odnowę życia politycznego i społecznego w Polsce.
(czytaj uchwałę) Dzień wcześniej Prezydium NRA podjęło decyzję, aby przekazać na cel wskazany
przez rodzinę Pawła Adamowicza kwotę 5613,11 złotych, jest to ta sama kwota, jaką zebrał
Prezydent Gdańska podczas kwesty WOŚP.
Adw. Jacek Trela, prezes NRA, złożył sprawozdanie z prac Prezydium NRA w ostatnich tygodniach.
Poinformował, że z uwagi na objęcie funkcji redaktora naczelnego „Palestry”, adw. prof. Maciej
Gutowski zrezygnował z funkcji przewodniczącego komisji legislacyjnej przy NRA. Na jego miejsce
Prezydium NRA powołało adw. prof. Roberta Zawłockiego. Prezes Trela wziął udział w ogólnopolskiej
konferencji aplikantów adwokackich pt.: „Prawo w internecie”, a także w konferencji „Sędziowie i
adwokaci w służbie niepodległej”, którą otwierał wraz z prof. Małgorzatą Gersdorf i prof. Adamem
Strzemboszem. Prezes NRA poinformował, że w grudniu odbyło się posiedzenie sejmowej komisji ds.
petycji na którym rozpatrywano petycję dotyczącą możliwości wykonywania zawodu adwokata w
stosunku pracy. Komisja odrzuciła petycję. NRA na tym posiedzeniu reprezentował adw. Rafał
Dębowski, sekretarz NRA. 14 grudnia 2018 r. przedstawiciele NRA byli gośćmi posiedzenia Senatu,
który przyjął uchwałę na 100-lecie Adwokatury Polskiej. Głos w imieniu Adwokatury zabrał adw. Rafał
Dębowski. W styczniu odbyła się uroczystość wręczenia statuetek "Stojącym w imię zasad", która
odbyła się w siedzibie Sądu Najwyższego w Warszawie. Otrzymała ją prof. Małgorzata Gersdorf i
Beata Katkowska z Gryfic, która samotnie protestowała przed sądem rejonowym. Dodał, że ważne
konferencje naukowe zostały zorganizowane przez ORA w Białymstoku i w Radomiu. Prezes Trela
zrelacjonował prace Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, w tym zamierzenia zorganizowania Kongresu
Prawników Polskich. Prezes NRA poinformował, że 29 listopada 2018, podczas sesji plenarnej CCBE w
Lille adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie, został uhonorowany Nagrodą Praw Człowieka.
Adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, dodał, że w Lille dyskutowano też o zagrożeniach dla
rządów prawa, szczególnie biorąc pod uwagę sytuację na Węgrzech i w Polsce. W związku z tym
powołano sprawozdawców krajowych, w Polsce została nią adw. Dominika Stępińska-Duch. Pod
koniec lutego odbędzie się konferencja prezydentów rad adwokackich Europy. Podczas tego
spotkania odbędzie się próba analizy sytuacji i zajęcia stanowiska wspólnego z CCBE. Prof. Kardas
przypomniał, że w tym roku Adwokatura przewodniczy polskiej delegacji w CCBE. Przypomniał, że 4
grudnia ub.r. w Berlinie odbyło się polsko-niemieckie spotkanie poświęcone m.in. sytuacji w Polsce,
ze szczególnym uwzględnieniem pozycji adwokatów, mówiono o tajemnicy zawodowej i jej ochronie.
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe związane z preliminarzem
budżetowym na rok 2019. Adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej,
przedstawił opinię na temat propozycji budżetowych na rok 2019, zgodnie z którą WKR rekomenduje
przyjęcie budżetu w przedstawionej formie.
Członkowie NRA dyskutowali nad budżetem na 2019 rok. W wyniku tej dyskusji NRA postanowiła
przenieść sprawę przyjęcia preliminarza budżetowego na rok 2019 na kolejne posiedzenie NRA, które
odbędzie się w marcu.
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Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę dotyczącą zasad przyznawania diet samorządowych.
NRA przyjęła również kierunkowe wielkości budżetu na rok 2019 oraz zasadę ryczałtowego naliczania
składek.
Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, złożyła sprawozdanie z działalności z
ostatnich miesięcy. Poinformowała, że 1 grudnia 2018 odbyła się konferencja rzeczników
dyscyplinarnych, na której omówiono zmieniony regulamin rzeczników dyscyplinarnych. Zwróciła
również uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z 8 grudnia, który utrzymał w mocy orzeczenie WSD, w
sprawie pozycjonowania stron kancelarii w wyszukiwarce internetowej. SN podkreślił, że jest to forma
agresywnej reklamy.
Adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, złożył sprawozdanie z działalności
Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.
W sprawie wykonania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury sprawozdanie złożył adw. prof. Jacek
Giezek, przewodniczący Komisji Etyki przy NRA. Poinformował, że w czerwcu tego roku komisja
przedstawi projekt zmian w kodeksie etyki.
Adw. Maciej Łaszczuk, członek NRA i przewodniczący Komisji ds. Praktyki Adwokackiej przy NRA i
adw. Jarosław Szczepaniak, członek NRA i członek Komisji, zaprezentowali zagadnienie dotyczące
wykonania uchwały KZA w przedmiocie likwidacji wymogu przedstawiania przez adwokatów
zaświadczeń od lekarzy sądowych.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, zdała sprawozdanie z przypadków zwalniania
adwokatów z tajemnicy adwokackiej.
Adw. Przemysław Rosati, członek NRA, zaprezentował projekt platformy wymiany informacji między
aplikantami a adwokatami o zastępstwach procesowych, stosunku pracy i patronacie. Jest to
realizacja modelowych założeń aplikacji adwokackiej uchwalonych wiosną 2018 roku.
Mecenas Rosati złożył również sprawozdanie z działań podjętych w ramach realizacji obywatelskiej
inicjatywy ustawodawczej dotyczącej świadczenia usług prawniczych.

NRA po śmierci Prezydenta Gdańska: apelujemy o
odnowę życia politycznego i społecznego
Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę, w której upamiętniła Pawła Adamowicza,
Prezydenta Gdańska, którego zamordowano podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
W uchwale adwokaci podkreślają, że zbrodnia ta stanowi nie tylko zamach na życie człowieka. Jest
zamachem wymierzonym w wartości takie jak: dobroć, szlachetność, ofiarność i chęć niesienia
pomocy bliźnim. Wartości te reprezentował Prezydent Paweł Adamowicz – przyjaciel Polskiej
Adwokatury.
- Adwokatura nie może pogodzić się z tą śmiercią i nie akceptuje przyczyn, które do niej
doprowadziły. Wszechobecna i niespotykająca się z adekwatną reakcją organów państwa mowa
nienawiści oraz bezpardonowa i brutalna walka polityczna, której celem są partykularne interesy,
stanowiły podatny grunt dla tego czynu. – czytamy w uchwale.
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Adwokatura Polska apeluje, aby śmierć Prezydenta Pawła Adamowicza stała się początkiem odnowy
życia politycznego i społecznego w Polsce.
Uchwałę NRA przyjęła przez aklamację 19 stycznia 2019 r. podczas posiedzenia Naczelnej Rady
Adwokackiej w Warszawie. Członkowie NRA uczcili minutą ciszy pamięć o Pawle Adamowiczu.
Dzień wcześniej Prezydium NRA podjęło decyzję, aby przekazać na cel wskazany przez rodzinę Pawła
Adamowicza kwotę 5613,11 złotych, jest to ta sama kwota, jaką zebrał Prezydent Gdańska podczas
ubiegłotygodniowej kwesty WOŚP.
Czytaj całą uchwałę

Profesorowie Gutowski i Kardas o skutecznej walce
z mową nienawiści
W felietonie, który ukazał się w "Dzienniku Gazecie Prawnej" adwokaci prof. Piotr Kardas,
wiceprezes NRA i prof. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu, odnoszą się do mowy
nienawiści w życiu publicznym oraz o niewykorzystywaniu regulacji prawnych do walki z
tym zjawiskiem.
- Spoglądając bezradnie na gdańską tragedię, trudno oprzeć się myśli, że w części stanowi ona wynik
oportunistycznej i bezrozumnej postawy przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie
bezpieczeństwa i zobowiązanych do egzekucji prawa. Przecież w związku z podobnymi wydarzeniami
w przeszłości pojawiły się regulacje umożliwiające reagowanie na naruszanie czci i godności
mieszczące się w kategorii mowy nienawiści. – czytamy w artykule.
czytaj cały artykuł

Częstochowscy adwokaci przeciwko mowie
nienawiści
Częstochowsko-Piotrkowska Izba Adwokacka popiera postulaty wskazane w uchwale ORA
w Gdańsku wyrażające sprzeciw wobec wszelkich aktów nienawiści i przemocy w życiu
publicznym.
ORA w Częstochowie podjęła uchwałę w dniu 17 stycznia br., w której apeluje do organów państwa o
podjęcie działań eliminujących takie zachowanie z życia społecznego.
czytaj uchwałę
czytaj też: ORA w Gdańsku przeciwko atakom przemocy w życiu publicznym
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Noworoczne spotkanie adwokatów katowickich z
abp. Skworcem
22 stycznia br. w Okręgowej Radzie
Adwokackiej w Katowicach odbyło się
noworoczne
spotkanie
z
Metropolitą
Katowickim,
księdzem
arcybiskupem
Wiktorem Skworcem.
W
spotkaniu
wzięli
udział
przedstawiciele
wszystkich pokoleń adwokatów - od jednego z
najstarszych
seniorów,
adw.
Lechosława
Piestrzyńskiego, który w tym roku będzie
obchodził 89 urodziny, po młodych adwokatów,
którzy składali ślubowanie w czerwcu ubiegłego
roku.
W spotkaniu wzięła też udział wdowa po mec.
Janie Polewce – Leokadia Polewka oraz Janusz
Niemcewicz sędzia TK w stanie spoczynku, a także
trójka gości z zaprzyjaźnionej Izby Adwokackiej w
Opolu.
W czasie spotkania rozmawiano o mijającym
jubileuszowym dla Adwokatury roku, a także o
ważnych wydarzeniach z życia kraju, w
szczególności
z
naszego
regionu.
Ksiądz
arcybiskup wspomniał o inicjatywie budowania
pomnika Wojciecha Korfantego i postępach w
realizacji tego pomysłu.
Jego Ekscelencja przypomniał wszystkim postać
księdza Jana Franciszka Machy, który zginął
tragicznie 3 grudnia 1942 r., w tym bowiem dniu
wykonano na nim wyrok śmierci poprzez
gilotynowanie. Warto w tym miejscu przypomnieć
ostatnie słowa Jana Machy do rodziny „umieram z
czystym sumieniem. Żyłem krótko, ale uważam,
że cel swój osiągnąłem. Nie rozpaczajcie!
Wszystko będzie dobrze! Bez jednego drzewa las
lasem zostanie”. W chwili śmierci ksiądz Jana
Macha miał 28 lat. Jego proces beatyfikacyjny
zmierza do końca. Arcybiskup przypomniał, że ten
rok to początek obchodów zrywów powstańczych
na Śląsku: kolejnych trzech powstań, których
rocznice wspominać będziemy w kolejnych latach,
z finałem 20 czerwca 2022 r., kiedy to będziemy
świętować powitanie Wojska Polskiego, które 20
czerwca 1922 r. pod wodzą
gen. St.
Szeptyckiego, wkroczyło do Katowic.
Dziekan, wznosząc noworoczny toast, przypomniał
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niezwykłą historię akweduktów z Segowii. Jego
wiek jest szacowany na prawie dwa tysiące lat.
Ten niezwykły zabytek architektoniczny przez
setki lat był wykorzystywany do transportu wody i
dzięki temu przetrwał do dziś w dobrym stanie.
Kiedy przestano z niego korzystać i miasto
rozpoczęto zasilać wodą w bardziej nowoczesny
sposób, akwedukt zaczął się rozpadać. Historia
tego akweduktu poruszyła żywo wyobraźnię
wszystkich zebranych. Dopóki jesteśmy potrzebni,
dopóki służymy, nasz byt ma sens.
Kilkugodzinne spotkanie zwieńczyło tradycyjne już
śpiewanie kolęd.
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Nowy numer Palestry Świętokrzyskiej
Ukazał się nowy numer kwartalnika „Palestra Świętokrzyska”.
W numerze przeczytamy m.in. wspomnienie o śp. adw. Czesławie Jaworskim. Adw. prof. Piotr Kardas
pisze o przestępstwie nadużycia zaufania jako podstawie odpowiedzialności za sprzeniewierzenie w
stosunkach cywilnoprawnych. W kwartalniku opublikowano też tekst adw. prof. Jacka Giezka pt.:
„Wierzyciel jako podmiot współdziałający w popełnieniu przestępstwa faworyzowania wierzyciela”.
Przeczytamy też artykuły związane z obchodami 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej oraz szkic
o Halinie Plenkiewicz, pierwszej kobiecie adwokat na Kielecczyźnie.

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

18 stycznia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Adw. Jacek Trela, prezes NRA, poinformował, że w związku ze śmiercią Pawła Adamowicza,
Prezydenta Gdańska, zwrócił się do dziekanów wszystkich ORA o rozważenie możliwości podjęcia
współpracy z lokalnymi władzami i ośrodkami oświatowymi w celu przeprowadzenia w szkołach zajęć
i wykładów na temat społecznych i prawnych skutków mowy nienawiści. Prezydium NRA podjęło
również decyzję, aby przekazać na cel wskazany przez rodzinę Pawła Adamowicza (Fundację
Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza) kwotę 5613,11 złotych, czyli taką samą kwotę, jaką
zebrał Prezydent Gdańska podczas kwesty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W posiedzeniu uczestniczyli adw. Ewa Kraskowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury i adw. Jacek
Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, którzy wraz z członkami Prezydium NRA
omówili sprawy związane z pionem dyscyplinarnym Adwokatury.
Adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA zaproponował podjęcie uchwały będącej wyrazem uznania
dla działalności adw. Hilarie Bass, byłej prezes American Bar Assiociation oraz podziękowaniem za
wspieranie działań NRA podejmowanych w obronie demokratycznego państwa prawnego.
Ponadto Prezydium NRA przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla,
skarbnik NRA.
19 stycznia, w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. Omówiono
preliminarz budżetowy na rok 2019, kwestię dotyczącą usprawiedliwiania nieobecności adwokatów w
sądzie, a także podjęto uchwałę w sprawie upamiętnienia Prezydenta Gdańska – Pawła Adamowicza.
(czytaj relację)
22 stycznia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, omówił kwestię ramowego programu szkolenia aplikantów
adwokackich w zakresie możliwości łączenia zajęć dla aplikantów I i II rocznika. Prezydium NRA
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postanowiło uzupełnić uchwałę przyjmującą Założenia programowe aplikacji adwokackiej oraz
ramowy programu szkolenia, określając, że w przypadku organizacji przez ORA wspólnego szkolenia
aplikantów adwokackich I i II roku i wprowadzenia bloku przedmiotów prawa cywilnego na I roku
aplikacji lub bloku prawa karnego na II roku aplikacji, szkolenie tak połączonych grup odbywa się na
podstawie Założeń programowych aplikacji adwokackiej oraz ramowego programu szkolenia. Plan
zajęć dla aplikantów I roku w takim przypadku winien zostać poszerzony o zagadnienia z zakresu
przedmiotów objętych obowiązkowym sprawdzianem, o którym mowa w §19 ust. 2 Regulaminu
odbywani aplikacji adwokackiej.
Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie przyznania samorządowych diet zadaniowych
adwokatom, którym powierzono wykonanie funkcji samorządowych.
Prezydium NRA, odwołało ze składu Rady Programowej Ośrodka Badawczego Adwokatury adw. prof.
Macieja Gutowskiego, jednocześnie powołując w skład Rady Programowej OBA adw. Jerzego Ziębę.
Prezydium NRA omówiło sytuację związaną z Zespołem Wizytatorów Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie. Dyskutowano również na temat funkcjonowania Centrum Mediacyjnego przy NRA.
Prezydium rozpatrzyło też sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Agnieszkę Winiarską i adw.
Tadeusza Wiatrzyka, sekretarza prawniczego NRA. Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca
Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich.
Ponadto Prezydium NRA przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla,
skarbnik NRA.
24 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, uczestniczyli w
posiedzeniu Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.
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