Wiadomości Adwokatury 15 lutego 2019 r.
Projekt ustawy o zasadach świadczenia usług
prawniczych
W ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej adw. Przemysław Rosati, członek NRA,
koordynator projektu i pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej przedstawił
projekt ustawy o zasadach świadczenia usług prawniczych. Projekt ten został wysłany do
wszystkich adwokatów z prośbą o nadsyłanie w terminie do 12 marca 2019 r. uwag i
opinii do projektu.

Celem projektu jest zmiana obecnego stanu prawnego poprzez uchwalenie ustawy o zasadach
świadczenia usług prawniczych i doprowadzenie do rozwiązania, w którym pomoc prawna będzie
świadczona wyłącznie przez adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych.
Główne założenia projektu to:
1. systemowe uregulowanie zasad świadczenia pomocy prawnej w interesie obywateli
2. zmiana stanu prawnego realnie wpływająca na poprawę bezpieczeństwa prawnego Polaków
(wg projektu pomoc prawna ma być świadczona wyłącznie przez adwokatów, radców
prawnych i prawników zagranicznych)
3. wypromowanie dobrych praktyk w zakresie korzystania z usług adwokackich
4. podkreślenie różnicy między pożądaną wolnością gospodarczą, a trwającym, niebezpiecznym
dla obywateli stanem prawnym
5. wyeksponowanie osób wykonujących zawód adwokata, jako ekspertów w zakresie
świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej
Inicjatywa ustawodawcza zostanie przeprowadzona w trybie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca
1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.
Obecnie usługi prawnicze w Polsce mogą świadczyć wszystkie osoby prowadzące działalność
gospodarczą, bez względu na formę prawną oraz posiadane uprawnienia, tj. niezależnie od
wykształcenia, doświadczenia i przygotowania zawodowego. Podmioty tej branży działają na
podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
Obywatelska inicjatywa ustawodawczam, powołana 24 listopada 2018 przez NRA, ma na celu
zwiększyć zakres ochrony osób, które korzystają z usług prawniczych, a docelowo zapewnić
skuteczną ochronę interesów majątkowych i niemajątkowych uczestników obrotu prawnego w
Polsce.
czytaj projekt
czytaj stanowisko NRA z 24 listopada 2018

Prezydia ORA w Krakowie i Wrocławiu w obronie
tajemnicy adwokackiej
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Prezydia Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie i Wrocławiu jednogłośnie podjęły 11
lutego stanowisko w sprawie obrony tajemnicy adwokackiej.
Prezydia wyraziły w nim głębokie zaniepokojenie faktem bezprecedensowej decyzji Sądu Rejonowego
w Pruszkowie, który wymierzył karę grzywny, a potem aresztu adwokatowi, który odmówił składania
zeznań powołując się na tajemnicę obrończą. W dalszym toku postępowania kara aresztu oraz jednej
z dwóch grzywn została cofnięta.
"Stanowczo podkreślamy, że decyzja nałożenia kary narusza prawo każdego podsądnego do
zachowania w tajemnicy informacji przekazanych adwokatowi." - czytamy w stanowisku. "Wyrażamy
przekonanie, że zastosowana w tym przypadku przez sąd interpretacja przepisów kodeksu
postępowania cywilnego w zakresie tajemnicy obrończej jest nieuzasadniona. Na skutek tego
obrońcy mogliby być przesłuchiwani w postępowaniach cywilnych z naruszeniem zasad zwolnienia z
zachowania tajemnicy, a w konsekwencji mogłoby to doprowadzić do naruszenia bezwzględnego
zakazu wynikającego z art. 178 pkt 1. pkp."
Na koniec sygnatariusze wskazuja dobitnie, w ślad za regulacją ustawową oraz stanowiskiem
Naczelnej Rady Adwokackiej (uchwała NRA nr 44/2018 z dnia 9 czerwca 2018 r. w sprawie tajemnicy
adwokackiej), że tajemnica adwokacka nie służy interesom adwokata, ale jego klienta, a jej
naruszenie prowadzi do podważania zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości i państwa
prawa.
(czytaj wspólne stanowisko Prezydiów ORA w Krakowie i Wrocławiu)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem od 18 lutego
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem rozpocznie się 18 lutego. Do 24
lutego 2019 r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną w
sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów
zawodowych czy organizacji pozarządowych. Dyżury organizują także okręgowe rady
adwokackie.
Porad w całym kraju w ramach Tygodnia będą udzielać m.in. adwokaci, aplikanci adwokaccy,
radcowie prawni, prokuratorzy, asystenci sędziego, referendarze, psycholodzy oraz kuratorzy sądowi.
Szczegółowe informacje o miejscu i godzinach dyżurów będą dostępne za pośrednictwem stron
internetowych instytucji biorących udział w „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem”.
Poniżej publikujemy plan dyżurów izb adwokackich:
Okręgowa Rada Adwokacka w Siedlcach organizuje punkt pomocy prawnej w siedzibie Izby przy ul.
Berka Joselewicza 3 w Siedlcach, w którym osoby zainteresowane będą mogły uzyskać nieodpłatną
pomoc w postaci fachowej porady prawnej udzielonej przez adwokatów i aplikantów od 18 do 24
lutego.
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach organizuje dyżury adwokatów i aplikantów adwokackich
od 18 do 24 lutego w godzinach 12.00 – 15.00 w siedzibie Izby. Koordynatorem akcji jest apl. adw.
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Małgorzata Piekarska, członek Komisji Wizerunku przy ORA w Katowicach.
(zobacz plan dyżurów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej)
(zobacz plan dyzurów Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie)
(zobacz plan dyżurów Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie)
(zobacz plan dyżurów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie)
(zobacz plan dyżurów Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu)
(zobacz plan dyżurów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie)
(zobacz plan dyżurów Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie)
(zobacz plan dyżurów Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu)

Uroczystości pogrzebowe śp. adw. Jana
Olszewskiego
Uroczystości pogrzebowe śp. Jana Olszewskiego rozpoczną się w 15 lutego. W godzinach
10.00-19.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wystawiona będzie trumna. W
Kancelarii znajduje się również księga kondolencyjna.
O godz. 18.00 odprawiona zostanie msza żałobna w intencji śp. Jana Olszewskiego w kościele św.
Aleksandra na Placu Trzech Krzyży. Następnie o godz. 20.00 nastąpi wyprowadzenie trumny z
Kancelarii Premiera i przejście konduktu do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.
16 lutego odbędą się główne uroczystości pogrzebowe. O godz. 10.40 nastąpi wyprowadzenie
trumny z Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i przemarsz konduktu do Archikatedry św. Jana
Chrzciciela, gdzie rozpocznie się msza żałobna. Po mszy świętej kondukt przejdzie na Plac
Krasińskich przed Pomnik Powstania Warszawskiego, gdzie odbędzie się pożegnanie Jana
Olszewskiego przez kombatantów i Powstańców Warszawskich.
Następnie kondukt przejedzie w asyście policyjnej i szwadronu kawalerii na Cmentarz Wojskowy na
Powązkach, gdzie o godz. 14:45 odbędą się uroczystości pogrzebowe.
Od piątku do godz. 19:00 w sobotę w całym kraju obowiązywać będzie żałoba narodowa po śmierci
byłego premiera.
Podczas pogrzebu Adwokatura Polska wystawi poczet sztandarowy oraz będzie reprezentowana
przez delegację z Naczelnej Rady Adwokackiej.

PE: przesłuchanie w zakresie ataków na
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prawników 19 lutego
Podkomisja Praw Człowieka (DROI) Parlamentu Europejskiego zorganizuje przesłuchanie
dot. ataków na prawników 19 lutego.
Przebieg spotkania będzie można śledzić za pośrednictwem transmisji na żywo.
Celem przesłuchania jest zwrócenie uwagi na zjawisko ataków na adwokatów, ponieważ liczba tych
ataków wzrosła w ciągu ostatnich lat w wielu krajach, także w Europie.
Przesłuchanie ma na celu także pokazanie najnowszych osiągnięć w przedmiocie przedstawienia i
oceny istniejących narzędzi UE do wspierania prawników i obrońców praw człowieka na całym
świecie oraz zastanowienie się nad ewentualnymi dalszymi inicjatywami nie tylko na szczeblu EU w
celu poprawy istniejącej sytuacji.
Informacje na temat przesłuchania są dostępne na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego
(zobacz stronę)
Komisja może zorganizować przesłuchanie z udziałem biegłych, jeśli uzna to za niezbędne w pracach
dotyczących określonej tematyki. Przesłuchania mogą również wspólnie zorganizować dwie komisje
lub więcej. Większość komisji organizuje okresowe przesłuchania, gdyż umożliwiają one wysłuchanie
biegłych oraz omówienie kwestii o podstawowym znaczeniu. Na tej stronie zamieszczono wszelkie
dostępne informacje dotyczące przesłuchań komisji, w tym programy i wypowiedzi poszczególnych
osób.
(zobacz program przesłuchania)
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Konkurs krasomówczy aplikantów Izby
koszalińskiej
Izbowy etap konkursu krasomówczego aplikantów adwokackich odbył się 11 lutego w
Koszalinie.
Konkurs miał miejsce w sali rozpraw Sądu Okręgowego, a w zmaganiach konkursowych wzięło udział
pięcioro aplikantów, którzy wygłosili mowy końcowe w sprawach karnych oraz w sprawie cywilnej.
Zgodnie z zapisem zawartym w Regulaminie konkursów krasomówczych dla aplikantów
adwokackich losowanie kazusów odbyło się 3 dni wcześniej. Aplikanci wylosowali role procesowe w
dwóch sprawach karnych i jednej cywilnej. Pozostali aplikanci z izby uczestniczyli w konkursie w
charakterze publiczności. Jury przewodniczyła adw. Maria Kapsa, wicedziekan ORA w Koszalinie. W
składzie zasiedli także adw. Elżbieta Nowak – wicedziekan ORA oraz adw. Andrzej Czerniec – członek
ORA.
Jury wyłoniło trzech laureatów konkursu: pierwsze miejsce zajął apl. adw. Marcin Bonew, drugie
miejsce zajęła apl. adw. Joanna Jaremczykowska, a trzecie apl. adw. Dagmara Popowicz.
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Laureat konkursu i zdobywca I miejsca wylosował rolę obrońcy w sprawie karnej, natomiast
zdobywczyni II miejsca przypadła rola pełnomocnika powodów w sprawie cywilnej. Trzecia laureatka
wystąpiła w sprawie karnej, w której pełniła rolę pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej.
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, którymi były publikacje prawnicze, pozostali
uczestniczy otrzymali dyplomy uczestnictwa. Wszyscy aplikanci biorący udział w konkursie zostali
obdarowani maskotkami. Nagrody ufundowały wydawnictwa prawnicze C.H.Beck i Walters Kluwer.
Laureaci I i II miejsca wezmą udział konkursie środowiskowym, którego organizatorem w roku
bieżącym będzie Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie.
Naszym zwycięzcom życzymy powodzenia podczas drugiego etapu konkursu i zajęcia miejsc
medalowych.

Adw. Elżbieta Nowak
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Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
12 lutego, adw. Jacek Trela, prezes NRA, spotkał się z sędzią Joanną Bitner, prezes Sądu
Okręgowego w Warszawie, by omówić sprawy związane z ochroną tajemnicy adwokackiej.
13 lutego, adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA,
wzięli udział w uroczystości nadania imienia adw. Czesława Jaworskiego sali brydżowej w siedzibie
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
13 lutego, adw. dr Karol Pachnik uczestniczył w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw
Człowieka, którego tematem było: pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (druk nr 3027) oraz pierwsze czytanie
senackiego projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego (druk nr 3136)
16 lutego, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA wraz z delegacją Adwokatury weźmie
udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Jana Olszewskiego w Warszawie. W skład Pocztu
Sztandarowego wejdą: adw. dr Karol Pachnik, adw. Dariusz Goliński i adw. Artur Wdowczyk.
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