Wiadomości Adwokatury 25 lipca 2019 r.
Komunikat Sekretarza NRA ws obniżki opłat za
energię elektryczną
Publikujemy komunikat sekretarza NRA, adw. Rafała Dębowskiego, w sprawie obniżki
opłat za energię elektryczną, z której mogą skorzystać kancelarie adwokackie.
Uprzejmie przypominam, że na mocy przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej
ustawę̨ o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę̨ o
efektywności energetycznej oraz ustawę̨ o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy mogą uzyskać obniżkę opłat za energię
elektryczną, pod warunkiem, że w terminie do dnia 27 lipca 2019 roku złożą w zakładzie
energetycznym oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do ww. ustawy (czytaj treść ustawy z
załącznikami).
Z uwagi na fakt, że większość kancelarii adwokackich spełnia przesłanki ustawowe upoważniające do
skorzystania z powyższej możliwości polecam uwadze Koleżanek i Kolegów ww. przepisy.
Z poważaniem,
adwokat Rafał Dębowski

Prawo zatrzymanego do adwokata - czy w Polsce
jest realizowana dyrektywa unijna?
Naczelna Rada Adwokacka opracowała dokument podsumowujący realizację obowiązków
wynikających z dyrektywy w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i
oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w
postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania. Autorem dokumentu jest
adw. Bartosz Przeciechowski, członek NRA.
Dyrektywa 2016/1919 z dnia 26 października 2016 r. reguluje zasady dotyczące udzielania pomocy
prawnej z urzędu. Dokument wskazuje, że pomoc ta powinna być udzielana bez zbędnej zwłoki,
najpóźniej przed przesłuchaniem danej osoby przez policję lub inny organ ścigania czy też sądowy.
W Polsce odpowiednie zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 czerwca 2015
r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu
przyspieszonym, zgodnie z którym jeśli podejrzany nie ma obrońcy, organ prowadzący postępowanie
przygotowawcze poucza o uprawnieniu do korzystania z pomocy obrońcy, a następnie udostępnia
mu listę adwokatów i radców wprawnych pełniących dyżury. Jednak nie każdy zatrzymany ma status
podejrzanego i w tym zakresie NRA widzi potrzebę wprowadzenia wyraźnych przepisów o pouczeniu
każdego zatrzymanego o prawie do przyznania pomocy prawnej z urzędu, na tym etapie
postępowania.
W materiale opracowanym przez adw. Przeciechowskiego wskazuje się na rozważenie zmian w
kodeksie postępowania karnego, zakazujących prowadzenia czynności przesłuchania i czynności
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dochodzeniowo-śledczych przed rozpoznaniem wniosku o przyznanie pomocy prawnej z urzędu, o ile
taki wniosek zostanie złożony. Sprzeczne z celem dyrektywy wydaje się uprawnienie prokuratora do
odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w postępowaniu. Zmian w przepisach wymaga
również wprowadzenie możliwości udzielenia doraźnej lub tymczasowej pomocy prawnej z urzędu
przed przesłuchaniem osoby zatrzymanej i przed prowadzeniem z jej udziałem czynności
dochodzeniowo-śledczych. Specjalnego rozwiązania ustawowego wymagałoby również powierzenie
policji i organom ścigania kompetencji do tymczasowego przyznania pomocy prawnej z urzędu. NRA
sugeruje też dostosowanie treści pouczenia dla zatrzymanego do wymagań dyrektywy UE.
W dokumencie podkreśla się, że niezależnie od zmian przepisów ustawowych należałoby zmienić
praktykę organów procesowych i ścigania dotyczącą wyraźnego pouczenia o prawie do pomocy
prawnej z urzędu na etapie zatrzymania i udostępnienia w tym celu wniosku oraz nadania mu
natychmiastowego biegu, a także wstrzymanie wszelkich czynności do czasu rozpoznania przez sąd
tegoż wniosku.
Czytaj cały dokument

Adwokaci Gutowski i Kardas nt. ekwilibrystyki
pytań do TK
Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego i zabezpieczenie odsuwające od czynności
prezesa izby Sądu Najwyższego eksponują problem nadużywania prawa - podkreślają
adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas we wspólnym felietonie
opublikowanym 23 lipca na łamach "Rzeczpospolitej".
Autorzy zwracają uwagę, że jeden z nowo powołanych sędziów Sądu Najwyższego wystąpił w lipcu
do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniami prawnymi, które dotyczą powołań sędziów SN na
podstawie uchwał poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa oraz uprawnień do pełnienia funkcji
pierwszego prezesa i prezesów SN przez takich sędziów. W konsekwencji wstrzymano wykonywanie
czynności kierowniczych i organizacyjnych przez prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
(czytaj felieton)

Namiot Adwokatury podczas Biegu Powstania
Warszawskiego
Podczas Biegu Powstania Warszawskiego NRA zorganizowała wzorem lat poprzednich
Namiot Adwokatury. Będzie można tam przygotować się do biegu oraz odpocząć po nim.
29. Bieg Powstania Warszawskiego odbędzie się w sobotę, 27 lipca. Wśród uczestników Biegu jest też
grupa ponad 140 adwokatów i aplikantów adwokackich. Grupa adwokacka będzie mogła
przygotować się do biegu (rozgrzewka), a następnie zregenerować siły i odpocząć w Namiocie
Adwokatury, gdzie na sportowców czekać będą napoje chłodzące.
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Miło nam również poinformować, że Adwokacka Izba w Warszawie zaprasza wszystkich uczestników
Biegu na "Pączki z adwokatem od adwokata".
Jak co roku Naczelna Rada Adwokacka przygotowała puchary dla członków Adwokatury, którzy
najszybciej pokonają trasę na dystansie 5 km i 10 km, w kategorii kobiet i mężczyzn. Ponadto
zostaną przyznane puchary dla najliczniej reprezentowanej izby oraz dla najstarszego i najmłodszego
biegacza w grupie Adwokatury Polskiej.
Dodatkowo NRA ufundowała nagrody dla najszybszych warszawiaków na mecie, na obu dystansach z
grupy kobiet i mężczyzn.
Wręczanie pucharów w kategorii Adwokatura Polska organizatorzy - "Aktywna Warszawa" zaplanowali na godz. 22.30.
Namiot Adwokatury będzie usytuowany w tym samym miejscu co dwa i trzy lata temu, po prawej
stronie parkingu znajdującego się przed głównym wejściem na dziedziniec stadionu Polonia (zobacz
miejsce strefy). Na bramie przed wejściem będzie tabliczka z logotypem Adwokatury. Zapraszamy
od godz. 19.00.
W tym roku Bieg wraca na starą trasę. Biegacze będą startować na dystansach 5 i 10 km. Jako
pierwsi o godzinie 20:30 na trasę ruszą uczestnicy biegu na “piątkę”. Pobiegną trasą, która
prowadzić będzie ulicami Bonifraterską do ul. Miodowej, Krakowskim Przedmieściem i Karową.
Następnie zawodnicy skręcą w ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. Na Wybrzeżu Gdańskim na wysokości
kamienia – Pomnik Pracy Nauczycieli - pobiegną ulicą Sanguszki do mety na ul. Konwiktorskiej.
Biegacze, którzy zmierzą się z dystansem 10 kilometrów wystartują o godzinie 21.00. Dla nich trasa
przebiegać będzie ulicami Bonifraterską do ul. Miodowej, Krakowskim Przedmieściem i Karową. Dalej
biegacze skręcą w ul. Dobrą, Lipową do Browarnej, Topiel i Kruczkowskiego. Po skręcie w ulicę Ludną
do ul. Czerniakowskiej, a następnie ul. Wilanowską do Wioślarskiej, Wybrzeżem Kościuszkowskim do
ul. Krajewskiego, Zakroczymskiej i mety na ulicy Konwiktorskiej.
Na mapie przedstawione zostały trasy obu biegów. Kolorem czerwonym oznaczono dystans 10km, a
zielonym 5km.
(zobacz trasy na stronie organizatora)

Odsłonięcie pomnika gen. Ścibor-Rylskiego 2
sierpnia w Warszawie
Odsłonięcie pomnika gen. Zbigniewa ŚciborRylskiego odbędzie się 2 sierpnia w
Warszawie.
Prezydium
Naczelnej
Rady
Adwokackiej wparło finansowo budowę tego
pomnika, a także zainicjowało w środowisku
adwokackim zbiórkę funduszy na ten cel.
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Pomysłodawcą powstania pomnika jest Fundacja
Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego.
Gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, bohater Powstania
Warszawskiego i prezes Związku Powstańców
Warszawskich, zmarł 3 sierpnia 2018 r. Jego
pomnik ma zostać odsłonięty 2 sierpnia w
warszawskim Parku im. Edwarda Rydza-Śmigłego
o godz. 11.00.
(zobacz mapkę usytuowania pomnika)
Miejsce postawienia pomnika jest znamienne - to
tu trwały zacięte powstańcze walki, w których brał
udział ówczesny kapitan „Motyl”, Zbigniew ŚciborRylski.
Generał Zbigniew Ścibor-Rylski był wieloletnim
prezesem Związku Powstańców Warszawskich
oraz honorowym obywatelem Warszawy. Do
końca życia pełnił rolę przywódcy i jednego z
najwyższych autorytetów środowiska Powstańców
Warszawskich.
Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania
Warszawskiego powstała w listopadzie 2017 r., a
jej założycielami są Powstańcy Warszawscy i
społecznicy.

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
19 lipca, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięła udział w ślubowaniu adwokatów
Izby w Częstochowie.
25 lipca, adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wzięli
udział w ślubowaniu adwokatów Izby lubelskiej.
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