Wiadomości Adwokatury 22 lutego 2019 r.
Wyjaśnienie Prezydium NRA w sprawie błędnych
informacji nt. stawek adwokackich
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę, w której wyraziło stanowczy
sprzeciw wobec nieprawdziwych i społecznie szkodliwych wypowiedzi przedstawicieli
Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym w szczególności stwierdzenia, jakoby poprzedni
Minister Sprawiedliwości wprowadził „/…/ nawet tysiąc procent podwyżek za usługi
radcowskie i adwokackie”, przedstawionych podczas debaty sejmowej nad odwołaniem
Ministra Sprawiedliwości w dniu 20 lutego 2019 r.
Prezydium NRA przypomina, że system ustalania wysokości zwrotu kosztów pomocy adwokackiej nie
ulegał zasadniczym zmianom na przestrzeni ponad dwudziestu lat, a obowiązujące aktualnie stawki
rzędu kilkuset złotych za prowadzenie sprawy w danej instancji niejednokrotnie nie pozwalają nawet
na pokrycie kosztów jej prowadzenia.
- Warto przypomnieć, że Minister Sprawiedliwości jest ustawowo zobowiązany do ustalenia zasad
obliczania kosztów zastępstwa procesowego, których wysokość powinna uwzględniać rodzaj i
charakter sprawy, stopień jej skomplikowania oraz wymagany dla rzetelnego jej poprowadzenia
nakład pracy adwokata. – piszą adwokaci i dodają, że obowiązujące stawki stanowiące podstawę
zwrotu kosztów procesu są na symbolicznym poziomie.
W uchwale Prezydium NRA podkreśla, że koszty zastępstwa procesowego i pomocy adwokackiej
zasądzane na rzecz strony wygrywającej proces stanowią w istocie prawo obywatela do żądania
zwrotu poniesionych wydatków. - Zmiana wysokości zasad określania zwrotu kosztów zastępstwa
procesowego, o której wprowadzenie od lat wnosi Naczelna Rada Adwokacka, to w rzeczywistości
dążenie do stworzenia gwarancji dostępu obywatela do sądu i wymiaru sprawiedliwości. Zwrot
kosztów pomocy adwokackiej dokonywany jest bowiem na rzecz korzystającej z pomocy prawnej
strony procesu, nie zaś na rzecz adwokata. – czytamy.
Mając na uwadze konstytucyjne prawo obywatela do sądu oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej po raz kolejny apeluje do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie
prac nad zmianą systemu ustalania wysokości zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz
określenie wysokości stawek na poziomie gwarantującym obywatelom możliwość korzystania z
profesjonalnej pomocy i realizację prawa do sądu.
Przykładowo, za pomoc prawną z zakresu prawa pracy stawki wynoszą obecnie nawet 120 zł, z
zakresu ubezpieczeń społecznych 180,czytaj uchwałę

Komunikat NRA nt. monitorowania spotkań
adwokatów z osadzonymi klientami
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Poniżej publikujemy komunikat Naczelnej Rady Adwokackiej nt. konieczności zwracania
uwagi przez adwokatów na to, czy w pomieszczeniach, w których prowadzą spotkania z
osadzonymi klientami nie znajdują się środki techniczne monitorujące przebieg ich
rozmów.
Komunikat Naczelnej Rady Adwokackiej
W trakcie wizytacji jednostek penitencjarnych prowadzonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich
ujawnił się problem, że widzenia osadzonych z ich adwokatami odbywają się często w
pomieszczeniach wyposażonych w system monitoringu wizyjnego.
W związku z tą informacją Naczelna Rada Adwokacka pragnie zwrócić uwagę, że widzenia odbywane
w takich warunkach mogą prowadzić do naruszania tajemnicy adwokackiej i godzić w prawo do
obrony, w prawo do swobodnego kontaktu z obrońcą oraz w prawo do rzetelnego procesu.
Naczelna Rada Adwokacka podzielając niepokój wynikający z ustaleń Rzecznika Praw Obywatelskich,
przypomina adwokatom o konieczności zwracania uwagi i ewentualnie reagowania na to, czy w
pomieszczeniach, w których prowadzą spotkania z osadzonymi klientami nie znajdują się środki
techniczne monitorujące przebieg ich rozmów. Stanowiłoby to bowiem naruszenie m. in przepisów
art. 8 § 3, art. 73a § 4 oraz art. 215 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, z których wynika prawo
tymczasowo aresztowanych i osadzonych do porozumiewania się ze swoimi adwokatami bez
obecności osób trzecich oraz bez kontroli za pomocą urządzeń technicznych.

ORA w Płocku w obronie tajemnicy adwokackiej
Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku zajęła stanowisko w sprawie naruszenia tajemnicy
adwokackiej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie.
W stanowisku czytamy, że obowiązek zachowania tajemnicy przez adwokata, który uzyskał
informację od swojego klienta prowadząc jego sprawę, należy do podstawowych praw obywatela. Nie
adwokata, lecz tego, kto korzysta z jego usług.
Tajemnica adwokacka ma charakter bezwzględny, a jej przestrzeganie stanowi obowiązaek
wynikający wprost z zasad etyki adwokackiej i ustawy. Jest istotą i sensem wykonywania tego
zawodu - podkreślają sygnatariusze stanowiska.

(czytaj stanowisko ORA w Płocku)

Adwokaci Gutowski i Kardas o istocie tajemnicy
adwokackiej
Niezawisłość sędziowska i tajemnica adwokacka to filary systemu opartego na zasadzie
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praworządności - podkreślają adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas we
wspólnym felietonie opublikowanym na łamach "Rzeczpospolitej".
Dwa postanowienia wydane przez sędziów przykuły ostatnio uwagę świata prawniczego. Areszt dla
adwokata strzegącego tajemnicy adwokackiej i zarzut dyscyplinarny dla sędziego za polityczną
ocenę w uzasadnieniu wyroku uniewinniającego. Niezawisłość sędziowska i tajemnica adwokacka to
filary systemu opartego na zasadzie rządów prawa. - czytamy w felietonie.
(czytaj felieton)

Przesłuchanie w PE nt. ataków na prawników
Przesłuchanie poświęcone atakom na prawników odbyło się 19 lutego w Brukseli
Podkodkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego (DROI). Każdego dnia prawnicy
na całym świecie, w tym w Europie, są prześladowani, ścigani, karani, a nawet mordowani
za wykonywanie swojego zawodu. W ostatnich latach ataki te nasiliły się.
W przesłuchaniu podkreślono różne rodzaje prześladowań prawników, na przykładach z krajów, w
których naruszane są prawa człowieka. Ta niepokojąca tendencja skłoniła ostatnio Radę Europy do
prac nad wnioskiem dotyczącym europejskiej konwencji o zawodzie prawnika.
CCBE podkreśliło potrzebę silnych inicjatyw Unii Europejskiej w celu wspierania prawników, którzy
codziennie pracują na rzecz ochrony praw człowieka. Każdy atak na prawnika ma bowiem wpływ na
podstawowe prawa wszystkich ludzi. Podczas przesłuchania przewodniczący DROI Pier Antonio
Panzeri powiedział: "Każdy atak na prawników lub zawód prawnika jest atakiem na sprawiedliwość i
na podstawowe zasady państwa prawa".
CCBE opublikowało broszurę o zagrożeniach dla zawodów prawniczych, która jest dostępna pod
linkiem (zobacz link)
Nagranie przesłuchania jest dostępne na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego (posłuchaj
nagrania)
(zobacz komunikat prasowy w j. angielskim)
(zobacz komunikat prasowy w j. francuskim)
Wideo CCBE z przesłuchania w sprawie ataków na prawników, które miało miejsce 19 lutego 2019 r.
w Parlamencie Europejskim. Pokazuje działania CCBE i jej członków w zakresie ochrony roli
prawników i promowania praworządności. (zobacz nagranie)

Analiza wyników egzaminów wstępnych na
aplikacje prawne
Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA oraz adw. Jerzy Zięba, wiceprzewodniczący Komisji
Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA, wzięli udział w konferencji Ministra
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Sprawiedliwości w Popowie, gdzie zaprezentowane zostały wyniki egzaminów wstępnych
na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, przeprowadzonych 29
września 2018 r. oraz wyniki naboru na aplikację sędziowską i prokuratorską w 2018 r. do
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Najlepiej wypadli, podobnie jak w latach wcześniejszych, absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie, spośród których egzamin zdało 85,5 proc. kandydatów. Drugie w kolejności wyniki uzyskali
absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (74,6%), a następnie absolwenci
Uniwersytetu Gdańskiego (72,8%) oraz Uniwersytetu Łódzkiego (72,5%).
(czytaj informację na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości)
(czytaj analizę wyników w pdf)

Adwokat Leon Kasperski obchodzi 90. urodziny
Adwokat Leon Kasperski, członek Izby
Adwokackiej w Koszalinie, obchodzi 20
lutego swoje 90-te urodziny oraz 65-lecie
wykonywania pracy adwokata i aplikanta
adwokackiego.
Leon Kasperski urodził się na Podlasiu w Bacikach
Średnich w 1929 r. Studiował w latach 1947 –
1952; w tym czasie ukończył Szkołę Główną
Służby Zagranicznej w Warszawie oraz Wydział
Prawa na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi
uzyskując dyplom magistra prawa. W latach 1953
– 1954 pracował w Ministerstwie Budownictwa
Miast i Osiedli w Warszawie, a w 1954 r. został
wpisany na listę aplikantów Izby Adwokackiej w
Koszalinie.
Egzamin adwokacki zdał w listopadzie 1957 r.
przed Komisją Egzaminacyjną Rady Adwokackiej w
Poznaniu. Po wpisaniu na listę adwokatów Izby
Koszalińskiej, od 1958 r. podjął praktykę w
Zespole Adwokackim nr 3 w Słupsku, w którym od
1967 r. do czasu likwidacji w 1993 r., przez 26 lat
był kierownikiem. Od 1966 r. pełnił obowiązki
obrońcy wojskowego. Był inicjatorem, a następnie
w latach 1968 – 1973 zajmował się organizacją
budowy lokali przeznaczonych na zespoły
adwokackie w Słupsku, w których obecnie
mieszczą się kancelarie adwokackie.
Po zmianach ustrojowych adwokat Leon Kasperski
prowadził
i
nadal
prowadzi
kancelarię
indywidualną.
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W latach 1986–1992 oraz 1998–2004 pełnił
funkcję dziekana Izby Adwokackiej w Koszalinie. W
latach 1992–1998 był członkiem Naczelnej Rady
Adwokackiej. Od lat 60–tych nieprzerwanie jest
działaczem samorządu adwokackiego, pełniąc w
nim różne funkcje.
Adwokat Leon Kasperski posiada wiele odznaczeń,
między
innymi
Krzyż
Kawalerski
Orderu
Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi,
Odznakę Adwokatura Zasłużonym oraz medale
pamiątkowe za zasługi dla Słupska i województwa
słupskiego.
Z okazji Jubileuszu, listy gratulacyjne na ręce
adwokata Leona Kasperskiego przesłali Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Jacek Trela i
Dziekan
Okręgowej
Rady
Adwokackiej
w
Koszalinie adwokat Ryszard Bochnia.

Adw. Anna Sobocińska-Lorenc wspomina mec.
Olszewskiego
W audycji „Jakim prawem” w Polskim Radio 24, w rozmowie prowadzonej przez adw.
Artura Wdowczyka o zmarłym Janie Olszewskim mówiła adw. Anna Sobocińska-Lorenc.
- O Janie Olszewskim bardzo dużo się teraz mówi i pisze. Trzeba jednak o zasłużonych ludziach
mówić jeszcze, gdy żyją – mówiła warszawska adwokat.
Rozmowa wyemitowana została 17 lutego. Archiwum znajduje się na stronie polskiego radia:
https://polskieradio24.pl/130/6380/Artykul/2264866,Mec-Anna-SobocinskaLorenc-Jan-Olszewskidzialal-dla-dobra-Polski-i-Polakow

47. Konferencja Prezydentów Europejskich
Samorządów Prawniczych
Adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, będą
reprezentować Naczelną Radę Adwokacką w 47. Konferencji Prezydentów Europejskich
Samorządów Prawniczych, która odbędzie się w dniach 28 lutego – 2 marca 2019 roku w
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Wiedniu. Tegoroczny temat przewodni konferencji to „Rządy prawa” (Rule of Law).
Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Izba Radców Prawnych przygotowały wspólny raport krajowy na
temat praworządności w Polsce w 2018 roku, który zostanie tam przedstawiony.
Wśród tematów podejmowanych na konferencji znajdą się: zagrożenia dla rządów prawa, ze
szczególnym uwzględnieniem Polski, Węgier i krajów Europy Środkowej. Omawiane będą kwestie
niezawisłości sędziów i niezależności sądów, tajemnicy zawodowej i zasad wykonywania zawodu.
Obok konferencji odbędzie się też posiedzenie stałego komitetu CCBE.
(zobacz stronę konferencji)

Legal Market Day 2019 - 8 marca
Legal Market Day - największa konferencja dla prawników w Polsce odbędzie się 8 marca
w Warszawie.
Już 6. edycja konferencji skierowana jest do prawników, którzy stawiają na rozwój nowoczesnych
kancelarii. Celem wydarzenia jest poszerzanie wiedzy uczestników w kilku obszarach ważnych dla
rozwoju branży prawnej, a także łączenie i wymiana doświadczeń. W konferencji co roku bierze
udział prawie 200 prawników, doradców podatkowych oraz przedstawicieli świata nauki i biznesu.
Zasięg konferencji LEGAL MARKET DAY 2019 wykracza poza granice Polski. Uczestnicy będą mieli
okazję wysłuchać prelekcji specjalistów z Wielkiej Brytanii oraz Izraela, jak również nawiązać
wartościowe znajomości przy stolikach do międzynarodowego networkingu.
W trakcie LEGAL MARKET DAY 2019 wystąpią m.in.: dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, mec.
Marcin Maruta, dr Tomasz Piekot, dr Barbara Jelonek-Jarco, Idan Nishlis, Rich Dibbins, Arkadiusz
Chludziński, Jacek Stanisławski oraz Marcin Tomczak.
Uczestnikom organizatorzy zapewniają: możliwość wysłuchania 14 unikalnych prelekcji na tematy
związane z zarządzaniem, sprzedażą, marketingiem prawniczym, komunikacją oraz technologią,
tłumaczenia symultaniczne każdego wykładu, możliwość uczestnictwa w sekcji Legal Tech,
międzynarodowe sesje networkingowe.
W programie także lunch (na ciepło) i after party.
Konferencja odbędzie się 8 marca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Cena biletu wynosi 799
zł netto. Dla adwokatów zniżka - aby skorzystać ze zniżki, należy w polu MAM KOD przy rejestracji
wpisać LMD2019-50. (link do rejestracji)
Szczegóły wydarzenia (link)
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Seminarium nt. pytań prejudycjalnych do TSUE
Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza do udziału w seminarium na temat
znaczenia procedury pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej w systemie ochrony praw człowieka. Wydarzenie odbędzie się 26 lutego
2019 r. w siedzibie HFPC (Warszawa, ul. Zgoda 11 – 6 piętro).
Podczas seminarium poruszone zostaną zarówno kwestie teoretyczne, związane z potencjałem
wykorzystywania omawianego instrumentu, jak i praktyczne, dotyczące przede wszystkim barier,
które mogą zniechęcać sędziów do zadawania pytań prejudycjalnych. W roli prelegentów wystąpią
praktycy prawa i pracownicy naukowi (m.in. dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, dr Piotr
Bogdanowicz, prof. Barbara Nita-Światłowska, sędzia Aleksandra Rutkowska, r.pr. Mirosław
Wróblewski).
Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Nie tylko Strasburg? Alternatywne
międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka” realizowanego przez HFPC dzięki wsparciu
finansowemu Clifford Chance Foundation.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 22
lutego 2019 r. na adres mailowy: marcin.szwed@hfhr.pl
czytaj zaproszenie

Niespodzianka bydgoskiej ORA dla
niepełnosprawnej młodzieży
W minioną środę, 13 lutego, Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w
Bydgoszczy odwiedziły adw. Justyna Mazur,
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dziekan ORA w Bydgoszczy oraz adw.
Mariola Wach. Przygotowały dla uczniów
miłą niespodziankę.
Przekazały one młodzieży z Ośrodka, ufundowane
przez Okręgowa Radę Adwokacką, koszulki z logo
placówki. Dzięki jednolitym koszulkom uczniowie z
dumą będą mogli reprezentować szkołę na
różnych
uroczystościach,
spotkaniach
czy
zawodach sportowych.
To nie pierwsza tego rodzaju inicjatywa
adwokatów
i
aplikantów
Bydgoskiej
Izby
Adwokackiej, która ma na celu wspieranie
podopiecznych
bydgoskiej
placówki
z
ul.
Granicznej. Wcześniej prawnicy zorganizowali
m.in. zbiórkę funduszy dzięki którym udało się
zakupić
projektor
multimedialny
dla
uczniów. Ośrodek jest też jedną spośród ponad 40
szkół, w których aplikanci bydgoskiej izby
realizowali w latach 2016-2017 roku projekt
edukacyjny "Mediacje w szkole w praktyce", w
trakcie którego młodzież poznawała metody
pokojowego rozwiązywania sporów.
Bydgoski
Specjalny
Ośrodek
SzkolnoWychowawczy nr 3, to prawie 230 uczniów z
różnym stopniem niepełnosprawności. Około 70 z
nich objętych jest indywidualnym nauczaniem w
domu. Do dyspozycji uczniów jest w szkole
świetlica, biblioteka, pracownie przedmiotowe,
sala gimnastyczna oraz sale rewalidacyjne.

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
16 lutego, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA wraz z delegacją Adwokatury wzięli
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udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Jana Olszewskiego w Warszawie. W skład Pocztu
Sztandarowego weszli: adw. dr Karol Pachnik, adw. Dariusz Goliński i adw. Artur Wdowczyk.

19 lutego odbyło się Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Posiedzenie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci o zmarłym 7 lutego adw. Janie
Olszewskim.
Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, poinformował, że Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał do NRA
wnioski z wizytacji jednostek penitencjarnych prowadzonych przez RPO. Jednym z nich jest problem,
że widzenia osadzonych z ich adwokatami odbywają się często w pomieszczeniach wyposażonych w
system monitoringu wizyjnego. Prezydium NRA postanowiło skierować komunikat do adwokatów, w
którym wskaże adwokatom na konieczność zwracania uwagi na to, czy w pomieszczeniach, w
których prowadzą spotkania z osadzonymi klientami, nie znajdują się środki techniczne monitorujące
przebieg ich rozmów. (czytaj: Komunikat NRA nt. monitorowania spotkań adwokatów z osadzonymi
klientami)
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poruszył problem dostępności do lekarzy sądowych.
Zaproponował, aby oprócz działań legislacyjnych zwrócić się do prezesów wszystkich Sądów
Okręgowych, którzy zgodnie z ustawą wyznaczają lekarzy sądowych, z prośbą o szczegółowe
informacje na temat dostępności do lekarzy medycyny sądowej na obszarze właściwości danego
sądu.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, poruszyła problem statusu adwokatów
wpisanych na listę a niewykonujących zawodu. Zaznaczyła, że coraz częściej adwokaci po wpisie na
listę nie wyznaczają siedziby kancelarii. Prezydium NRA zdecydowało zwrócić się do Komisji ds.
Praktyki Adwokackiej celem wydania opinii w sprawie.
Prezydium NRA przyjęło projekt porządku obrad posiedzenia plenarnego NRA, które odbędzie się w
dniach 15-16 marca 2019 roku w Warszawie.
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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.
W posiedzeniu Prezydium NRA uczestniczyli również adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny
Adwokatury oraz adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.
Ponadto Prezydium NRA przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Anisa
Gnacikowska.
19-20 lutego adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA oraz adw. Jerzy Zięba, wiceprzewodniczący Komisji
Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA, wzięli udział w konferencji Ministra Sprawiedliwości w
Popowie, gdzie zaprezentowane zostały wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką,
radcowską, notarialną i komorniczą, przeprowadzonych 29 września 2018 r. oraz wyniki naboru na
aplikację sędziowską i prokuratorską w 2018 r. do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. (czytaj
więcej)

10 / 10
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

