Wiadomości Adwokatury 19 lipca 2019 r.
List prezesa UIA do Ministra Sprawiedliwości ws
sytuacji adwokatów i sędziów w Polsce
Prezes UIA (Union Internationale des Avocats) Issouf Baadhio skierował list do Ministra
Sprawiedliwości, w którym wyraził zaniepokojenie informacjami dotyczącymi sytuacji
adwokatów i sędziów w Polsce.
W liście znajdujemy odniesienie do opinii Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca
2019 r. w sprawie C-619/18, Komisja przeciwko Polsce, dotyczącej obniżenia wieku emerytalnego
sędziów Sądu Najwyższego, które uznano za sprzeczne z prawem UE, a także do opinii rzecznika
generalnego Tancheva w sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18.
W liście prezes UIA wspomina m.in. o istnieniu incydentów wpływających na swobodne wykonywanie
zawodu adwokata, w tym o przypadkach niewłaściwego i nadmiernego nadzoru adwokatów,
zwłaszcza w odniesieniu do ich poufnej komunikacji z klientami. „Jesteśmy niezmiernie
zaniepokojeni, że wolne sądownictwo i swobodne wykonywanie zawodów prawniczych jest w
poważnym niebezpieczeństwie”
UIA wyraziła także zaniepokojenie wszczęciem postępowań dyscyplinarnych przeciwko adwokatom
oraz incydentami nienawiści, w tym .m.in. oblaniem farbą siedziby ORA w Warszawie.
(czytaj list)

Adwokackie izby Krakowa i Norymbergi podpisały
umowe o współpracę
Dziekani izby adwokackiej w Krakowie i izby adwokackiej w Norymberdze podpisali 12
lipca umowę o współpracy.
W dniach od 12 do 15 lipca 2019 r. Krakowska Izba Adwokacka gościła licznie przybyłych do Krakowa
przedstawicieli Izby Adwokackiej w Norymberdze, na czele z dziekanem adw. dr Uwe Wirschingiem.
Wizyta była owocem ożywionych i rozwijanych w ostatnich latach kontaktów przedstawicieli obu izb,
których ukoronowaniem było podpisanie umowy o współpracy. Wskazać należy aktywność na tym
polu adw. Kingi Konopki, przewodniczącej Komisji do spraw współpracy z zagranicą przy Okręgowej
Radzie Adwokackiej w Krakowie.
Uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy izbami miało miejsce w piątek 12 lipca, w
siedzibie Krakowskiej Izby Adwokackiej. W imieniu Izby Adwokackiej w Norymberdze umowę podpisał
dziekan adw. dr Uwe Wirsching, zaś w imieniu Krakowskiej Izby Adwokackiej dziekan adw. Paweł
Gieras. Podkreślali oni, że umowa ma na celu nadanie ram prawnych współpracy, która już ma
miejsce, a która dzięki wspólnym spotkaniom i wymianie doświadczeń będzie rozwijać się jeszcze
pomyślniej z korzyścią dla adwokatów obu izb.
W dniu 13 lipca miało miejsce kolejne spotkanie przedstawicieli izb, tym razem w gościnnym i
kameralnym Klubie Adwokatów przy ul. Sławkowskiej 1 w Krakowie. Spotkanie, przebiegające w
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luźnej i serdecznej atmosferze miało na celu wzajemne poznanie się, wymianę zawodowych
doświadczeń oraz wspólną integrację. Umocnione zostały dotychczasowe przyjaźnie oraz nawiązano
nowe kontakty.
adw. Anna Kliczewska,
Członek Komisji ds. współpracy z zagranicą Krakowskiej Izby Adwokackiej

Sprawozdanie z posiedzenia IBA w Budapeszcie 25
maja 2019
Publikujemy sprawozdanie adw. Tomasza Wardyńskiego z posiedzenia International Bar
Association, które odbyło się 25 maja 2019 r. w Budapeszcie.
Posiedzenie rozpoczął pan Horacio Bernardes Neto (Prezes IBA od stycznia 2019 r.; Brazylia)
przedstawiając zwięzłe podsumowanie przebiegu ostatnich miesięcy swojej pracy na rzecz IBA.
Prezes IBA skupiał swoje działania na promowaniu Dorocznej Konferencji (Annual Conference) oraz
działalności IBA w krajach azjatyckich. Dzięki wizytom w Chinach, Japonii, Korei Południowej i
Singapurze, udało się przyłączyć do IBA kilku nowych członków działających na rynku azjatyckim.
Ponadto pozyskano delegatów czołowych kancelarii prawnych do uczestnictwa w Dorocznej
Konferencji IBA, która odbędzie się w Seulu w dniach 22 - 27 września 2019 r. W ciągu ostatnich
miesięcy Prezes IBA miał również okazję uczestniczenia w spotkaniach z przedstawicielami wielu
samorządów prawniczych oraz spotkania z władzami Chin i Indonezji, podczas których omówiono
znaczenie praworządności.
Pan Horacio Bernardes Neto wspomniał również, że uczestniczył w szczycie Liderów
Latynoamerykańskiego Samorządu Prawniczego (Latin American Bar Leaders" Summit) oraz
konferencji dotyczącej fuzji i przejęć w Ameryce Lacińskiej (M&A in Latin America Conference). Ta
ostatnia gościła prawie 900 delegatów, co stanowi nowy rekord IBA w tym regionie świata.
Prezes IBA wspierał również publikację raportu IBA dotyczącego mobbingu i molestowania
seksualnego w zawodzie prawniczym (Bullying and Sexual Harassment in the Legal Profession).
Wyniki raportu przedstawiają szokujące ustalenia, które mogą mieć znaczący wpływ na postrzeganie
zawodu prawnika.
W czasie posiedzenia pan Mark Ellis (wieloletni dyrektor wykonawczy IBA; Anglia), zwrócił uwagę, że
IBA od ostatnich miesięcy mierzy się z wzmożoną ilością cyberataków. Ataki te są systematyczne,
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złożone i zorganizowane, co tym bardziej podkreśla bezprecedensowość sytuacji. IBA zaangażowała
zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych ekspertów, aby upewnili się, że wszelkie informacje są
dostatecznie zabezpieczone.
Podczas posiedzenia przyznano pełne członkostwo Kuwait Bar Association. Wskazano również, że
organizacje członkowskie, które w okresie ostatnich czterech lat nie wpłaciły opłaty członkowskiej,
zostaną zawieszone w prawach członka IBA do czasu zapłaty.
Podczas posiedzenia podkreślono, że implementacja podjętych decyzji usprawnia działalność IBA i
stanowi część ciągle trwającego procesu doskonalenia Stowarzyszenia jako całości. Przedstawiono
prezentację przygotowaną przez Almudenę Arpón de Mendivil (Sekretarz Generalny IBA; Hiszpania),
zaprojektowaną tak, aby odzwierciedlać strukturę listu rozpowszechnianego w Rzymie przez Martina
Solca, byłego Prezesa IBA. Poruszone zostały kwestie priorytetów w pracy merytorycznej IBA,
demokracji wewnętrznej, polityki finansowej, zarządzania i różnorodności.
Podczas dyskusji nad zagadnieniami poruszonymi w prezentacji na pierwszy plan wysunął się temat
wewnętrznej demokracji oraz nowoutworzonych organów i stanowisk (w szczególności Executive
Committee oraz Corporate Secretary).
Podczas posiedzenia przedstawiono przewodnik IBA, zawierający 27 zasad pomocy prawnej w
zakresie systemów sprawiedliwości cywilnej, administracyjnej i rodzinnej oraz komentarz do każdej z
przyjętych regulacji (IBA Guide on Legat Aid Principles on Civil, Administrative and Family Justice
Systems). Zasady te mają mieć zastosowanie we wszystkich jurysdykcjach, niezależnie od
obowiązującego systemu prawa czy istniejących tradycji prawnych.
Przewodnik pomyślany został jako zamknięty katalog zasad. Komentarz natomiast stanowić ma żywy
dokument, rozszerzany o dodatkowe komentarze i przykłady w celu ukazania wielu różnych
sposobów i możliwości zastosowania zasad w rożnych jurysdykcjach. Rada, wtórując za Komitetem
Polityki BIC i Radą SPPI, zatwierdziła przewodnik.
Przy okazjii pani Lucy Scott-Moncrieff (Access to Justice and Legal Aid Committee; Anglia)
przedstawiła kolejny etap pracy Komitetu ds. Dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości i Pomocy
Prawnej. Jest nim projekt podjęty we współpracy z Bankiem Światowym mający na celu opracowanie
raportu dotyczącego ekonomicznych zalet pomocy prawnej. Ma on ostateczne wskazać, że o pomocy
prawnej z urzędu (finansowanej ze środków publicznych) nie można mówić jedynie w kategorii
wydatkowania środków. Raport ma ukazać, że stanowi ona dla państwa korzyść z powodu redukcji
wszystkich powiązanych z nią kosztów społecznych związanych z niesprawiedliwością, bezdomnością
lub bezrobociem.
Podczas posiedzenia zaprezentowano zakres działania Grupy Roboczej ds. Strategii (Strategy
Working Group) utworzonej przez Prezesa IBA w celu podjęcia dyskusji na temat planu przyszłej
działalności lBA.
Grupa Robocza powołała pana Gerarda Tanja na stanowisko Konsultanta ds. Strategii. Zaprezentował
on projekt procesu tworzenia planu strategicznego, oczekiwania względem rezultatu, harmonogram i
kamienie milowe rozwoju IBA, a także nadrzędne cele jakie w związku z pracą grupy mają zostać
osiągnięte.
Podczas szerokiej dyskusji skupiono się na strategicznych celach IBA wskazanych w prezentacji.
Omówiono wagę ochrony praworządności, praw człowieka oraz wspierania różnorodności i
zaangażowania w procesy zawodowe wszystkich uczestników niezależnie od ich rasy czy
narodowości. Pochylono się również nad kwestią ochrony podstawowych wartości zawodu
prawniczego. Członkowie Rady przedstawili także swoje uwagi w zakresie sposobu osiągnięcia celów,
jakimi są: uznanie IBA za globalny głos zawodu oraz zapewnienie, że IBA oferuje najbardziej
atrakcyjne fora dla prawników, a IBA Substantive Law Committiees zostaną uznane za najlepsze
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wśród tego rodzaju organów. Pod dyskusję poddano również działania, jakie sprawią, że IBA uzyska
pozycję najlepiej zarządzanej organizacji członkowskiej.
Podkreślono również znaczenie dostępu do sprawiedliwości oraz wagę transparentnego,
odpowiedzialnego i opartego na komunikacji sposobu zarządzania Stowarzyszeniem.
Na zakończenie dyskusji głos ponownie zabrał pan Gerard Tanja. Tłumaczył, dlaczego Grupa Robocza
rozpoczęła swoją pracę pochylając się nad wskazanymi w prezentacji kwestiami oraz dlaczego
proces planowania strategii jest tak istotny. Wskazał, że grupa stoi przed wyzwaniem selektywnego
wybrania priorytetowych celów działalności, ponieważ jest to jedyny sposób, aby wdrożyć swój plan
w życie w sposób profesjonalny i zadowalający.
Podczas posiedzenia Rady przedstawiono sprawozdanie z działalności grupy roboczej zajmującej się
zmianami klimatycznymi w kontekście sprawiedliwości i praw człowieka. Climate Change Justice and
Human Rights Task Force koncentruje się obecnie na dwóch aspektach, z których raporty zostały już
ukończone. Pierwszy skupił się na prawnych aspektach adaptacji do zmian klimatycznych, drugi
natomiast koncentrował się na stworzeniu modelowego statutu postępowania przeciwko rządom,
które nie wypełniły zobowiązań w zakresie hamowania skutków zmian klimatu.
Przedstawiono sprawozdanie z aktualnych działań grupy zajmującej się rolą prawników w
transakcjach przy użyciu podmiotów z "rajów podatkowych", w szczególności podkreślono sukces
opublikowanego w maju 2019 r. raportu, nad którym grupa pracowała we współpracy z organisation
for Economic Co-operation and Development (OECD).
Rada pochyliła się również nad działalnością grupy zajmującej się konfliktem interesów w działalności
zawodowej (Conflict of lnterest Task Force). Jednym z zidentyfikowanych przez grupę wyzwań jest
rosnąca tendencja stwarzania konfliktów w celu zakłócenia postępowań, które są w toku i
wynikającej z tego szkody. W ramach IBA bardzo niewiele robi się w odniesieniu do tego zagadnienia,
dlatego grupa planuje opublikowanie listy kontrolnej lub stworzenie aplikacji, która pomoże w
rozwiązaniu tego problemu z poziomu IBA.
Podczas posiedzenia Rady przedstawiono również sprawozdanie z działalności grupy roboczej
wspieranej pzez Prezesa IBA, zajmującej się kwestią mobbingu i molestowania seksualnego w
zawodzie prawniczym. W zakresie działalności Bullying and
Sexual Harassment in the Legal Profession Task Force podkreślono zasługi pana Kierana Pendera,
który opracował obszerny raport oparty na ogromnej ilości badań i największej globalnej ankiecie
przeprowadzonej przez iBA. Podkreślono, że w związku z publikacją raportu należy podjąć wszelkie
możliwe działania, aby wdrożyć zalecenia przedstawione w sprawozdaniu, w szczególności mające
na celu podnoszenie świadomości i usprawnienie reagowania na nadużycia. Jest niezmiernie ważne,
aby w tej kwestii zawód prawnika był wzorem do naśladowania dla wszystkich innych zawodów.
Zaprezentowane zostały również sprawozdania grup: Future of Legal Seruices Task Force (ze
względu na znaczenie podejmowanych przez grupę kwestii, IBA postanowiła przekształcić ją w stałą
komisję, która podlegać będzie SPPI), Refugee Crisis lntiative Task Force, Open/Closed Legal Markets
Task Force, The role of lawyers from a business outlook
oraz Wellbeing within the legal profession.
Podczas posiedzenia przedstawiono również raporty z działalności czterech części składowych IBA
Legal Practice Division (LPD), Section on Public and Professional Interest, (SPPI), Human Rights
Institute (HRl) oraz Bar Issues Commission (BIC). BIC, HRI i SPPI wspólnie opracowują tłumaczenia
filmów dotyczących praworządności wyprodukowanych przez IBA pod kierownictwem pana Martina
Solca. Projekt ten ma na celu jak najszersze rozpowszechnienie ich treści oraz zwiększenie wpływu
jaki wywierają.
W dniu poprzedzającym posiedzenie Rady IBA odbyło się spotkanie Bar Leaders" Forum Meeting
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organizowane przez Bar Issues Commission. Było to otwarte forum dla przedstawicieli organizacji
członkowskich IBA i członków BIC.
Spotkanie poprowadził pan Peter Koves (Przewodniczący BIC; Węgry). Podczas spotkania
przedstawiono status bieżących projektów, w które zaangażowana jest BIC. Omówiono m.in. "Projekt
Etiopia", którego celem jestwsparcie Etiopskiego Samorządu Prawników podczas przeprowadzenia
wielkoskalowej reformy zawodu prawnika w Etiopii. W wyniku współpracy powstał projekt ustawy o
zawodzie prawnika, który przewiduje ustanowienie obowiązkowego samorządu prawników. Projekt
wkrótce zostanie przedłożony Parlamentowi Etiopii.
W pażdzierniku 2018 r. IBA rozpoczęła kampanię "Look after the Rule of Law, and it will look after
you" dotyczącą znaczenia rządów prawa. Ma ona na celu zwiększanie świadomoścoi bywateli państw
europejskich w zakresie wagi niezawisłego systemu sprawiedliwości, wolności słowa i wolności
mediów, braku korupcji na stanowiskach publicznych czy braku dyskryminacji. Projekt opiera się o
osiem krótkich filmów, które w sposób przystępny i praktyczny ilustrują wpływ jaki brak
praworządności wywiera w codziennym życiu każdego człowieka. Podkreślono, że kampania stanowić
ma projekt globalny, a jej celem jest rozpowszechnianie uniwersalnej wiedzy o znaczeniu
praworządności w społeczeństwach demokratycznych.
W Polsce projekt ten nosić ma tytuł "Zadbaj o praworządność - dla własnego dobra". Ma zostać
rozpowszechniony za pomocą mediów społecznościowych, jak również mediów tradycyjnych i
partnerów kampanii (patronów, osoby publiczne, organizacje pozarządowe).
Filmy będące kluczową częścią projektu dostępne są pod adresem (zobacz link)
IBA zdaje sobie sprawę, że obecny krajobraz polityczny i działalność aktualnie rządzącej w Polsce
partii politycznej mogą być postrzegane jako naruszenie rządów prawa. Podkreślono zatem, że w
przy wdrażaniu projektu w Polsce istnieje potrzeba neutralizacji kontekstu politycznego - kampania
nie powinna zawierać bezpośrednich komentarzy do
aktualnej sytuacji politycznej w kraju. W związku z tym, należy wspierać wizerunek kampanii jako
międzynarodowej, a nie skierowanej przeciwko Polsce.

Ślubowanie adwokackie w olsztyńskiej izbie
Siedmiu nowych adwokatów izby olsztyńskiej złożyło ślubowanie 27 czerwca.
Ślubowanie przed dziekanem ORA w Olsztynie adw. Stefanem Salamonem złożyli: adw. Paulina
Borzym, adw. Natalia Czetyrba, adw. Izabela Fortuńska, adw. Natalia Grunwald-Bernacka, adw. Marta
Rozbicka, adw. Julita Sikorska i adw. Paweł Gąsiorowski.
W uroczystości uczestniczyli wicedziekani ORA w Olsztynie: adw. Jerzy Dobrzański i adw. Krzysztof
Misiarz oraz patroni nowych adwokatów z czasu ich aplikacji adwokackiej, a także członkowie ich
rodzin.
Dziekan Rady podkreślił rangę ślubowania, bowiem dopiero po jego złożeniu adwokat może
rozpocząć wykonywanie zawodu. Obowiązek ten istnieje od ponad 100 lat i przewidywał go już Statut
Tymczasowy Palestry Państwa Polskiego z 24 grudnia 1918 r. oraz późniejsze ustawodawstwo.
Dziekan Rady wskazał także, iż każdy adwokat z chwilą złożenia ślubowania musi pamiętać o jego
treści i stosować ją w życiu oraz bezwzględnie przestrzegać tajemnicy adwokackiej, która stanowi o
istocie tego zawodu. Życzył nowym adwokatom sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności w

5/8

życiu osobistym, a obecnym patronom podziękował za dobre przygotowanie nowych adwokatów do
wykonywania zawodu. Gratulacje i podziękowania skierował także do członków rodzin nowych
adwokatów za wsparcie duchowe i finansowe w okresie ich aplikacji.
Życzenia wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i życiu osobistym nowym adwokatom złożył
także wicedziekan ORA, adw. Jerzy Dobrzański.
Po wystąpieniu dziekana obecni na sali patroni pomogli nowym adwokatom załozyć togi - w
zastepstwie nieobecnego patrona uczynił to dziekan. Symboliczny gest pasowania na adwokata jest
stosowany od kilku lat w Izbie Adwokackiej w Olsztynie. Następnie nowi adwokaci złożyli ślubowanie,
po czym podpisali protokoły ślubowania oraz odebrali gratulacje od dziekana Rady, wicedziekanów
oraz swoich patronów i osób bliskich.
Nowi adwokaci otrzymali upominki i prezenty książkowe od przedstawicieli wydawnictw prawniczych.
W imieniu Wydawnictwa CH BECK prezenty wręczył Jan Kóż, a w imieniu Wydawnictwa Wolters
Kluwer prezenty wręczyła Olga Partyka.
Izba Adwokacka w Olsztynie życzy nowym adwokatom sukcesów w pracy zawodowej oraz wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym, a także pełnego zadowolenia z wybranego zawodu.
Adw. Stefan Salamon
Dziekan ORA w Olsztynie
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Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
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16 lipca, odbyło się Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Prezydium NRA omówiło sprawę projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia
roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego w związku ze stanowiskiem
rządu RP z 14 czerwca 2019 roku.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza, zreferowała dotychczasowe wykonanie uchwał
Krajowego Zjazdu Adwokatury z 2016 r.
Adw. Anisa Gnacikowska zreferowała przygotowania do kampanii wizerunkowej.
Prezydium NRA powołało do składu Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej adw.
Monikę Sokołowską.
Gościem posiedzenia Prezydium NRA był adw. Jacek Ziobrowski, który omówił bieżące sprawy
związanie z działalnością WSD.
Gościnnie w posiedzeniu udział wziął adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący komisji ds.
informatyzacji przy NRA, który omówił bieżące sprawy związane z informatyzacją Adwokatury.
Prezydium rozpatrzyło sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarza
prawniczego NRA.
Ponadto Prezydium NRA przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla.
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