Wiadomości Adwokatury 23 sierpnia 2019 r.
Prezydium NRA: Premier powinien podjąć działania
w sprawie „farmy trolli”
Prezydium NRA podjęło uchwałę, w której apeluje do Premiera Rządu Polskiego aby
podjął działania wyjaśniające wobec osób z resortu sprawiedliwości, które były
zaangażowanee w kampanię oszczerstw wobec sędziów sprzeciwiających się zmianom w
wymiarze sprawiedliwości.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża stanowczą dezaprobatę wobec poczynań
funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Sprawiedliwości i osób wspólnie z nimi działających,
naruszających nie tylko dobra osobiste sędziów, ale godzących w podstawy demokratycznego
państwa prawa. W uchwale Prezydium NRA stwierdza, że to zachowanie winno spotkać się ze
stanowczym sprzeciwem i pociągnięciem do odpowiedzialności wszystkich zaangażowanych w tego
typu haniebne działania.
czytaj uchwałę

Zmarł adw. Andrzej Rościszewski
16 sierpnia, w wieku 89 lat zmarł adw. Andrzej Rościszewski, nestor Adwokatury Polskiej,
były dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, sędzia Trybunału Stanu,
obrońca działaczy opozycyjnych w PRL.
Adw. Andrzej Rościszewski był absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Na listę
warszawskich adwokatów został wpisany w roku 1957. W latach 1967-1970 był członkiem
Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej w Warszawie, w latach 1970-1986 pełnił funkcję wicedziekana
ORA w Warszawie i przewodniczył Wojewódzkiemu Zespołowi Wizytatorów. W latach 1989-1995,
przez dwie kadencje, był dziekanem ORA w Warszawie. Wieloletni arbiter Sądu Polubownego przy
Fundacji Adwokatury Polskiej, a także wykładowca szkolenia aplikantów oraz doskonalenia
zawodowego adwokatów.
W stanie wojennym z ramienia Komitetu Prymasowskiego był obrońcą działaczy opozycyjnych. W
latach 1989-1991 przewodniczył składowi orzekającemu Społecznej Komisji Pojednawczej mającej na
celu przywrócenie praw pracowniczych osobom zwolnionym za działalność związkową,
samorządową, przekonania polityczne i religijne. W latach 1993-1994 był koordynatorem prac
Społecznej Komisji Konstytucyjnej powstałej do opracowania Obywatelskiego Projektu Konstytucji
NSZZ „Solidarność”.
Angażował się w działalność społeczną i charytatywną, był m.in. członkiem Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi w Laskach, doradcą i pełnomocnikiem Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża, członkiem rad: Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Caritas Polska, Muzeum Kolekcji Jana
Pawła II, a także fundacji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

W 1978 r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w 1985 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, zaś w
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2018 r. otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W roku 1995 odznaczony został odznaką
„Adwokatura Zasłużonym”, zaś w roku 2006 otrzymał Order Św. Sylwestra przyznany przez papieża
Benedykta XVI. W 2010 otrzymał Wielką Odznakę Adwokatura Zasłużonym oraz Medal Pamiątkowy
Ministra Sprawiedliwości z okazji 30-lecia powstania „Solidarności”.
W 2015 roku został wybrany przez Sejm VIII kadencji na członka Trybunału Stanu.
Jego pasją było żeglarstwo. W roku 1948 ukończył Państwowe Centrum Wychowania Morskiego w
Gdyni. W 1963 roku uzyskał patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Organizował rejsy na nie
opływanych wcześniej akwenach północnych. Na „Pegazie" odbył rejs w głąb Zatoki Botnickiej, na
„Opalu" dotarł do Islandii, a na „Śmiałym" z 9-osobową załogą opłynął po raz pierwszy Islandię z
zachodu na wschód. Wyczyn ten przyniósł mu honorową nagrodę „Rejs Roku 1970" I stopnia oraz
„Srebrny Sekstant". W roku 1975 kpt. Rościszewski odbył na „Generale Zaruskim" rejs na
Spitsbergen osiągając najdalszy punkt na północy. Relacje z trzech wypraw: na „Pegazie", „Śmiałym"
i „Generale Zaruskim” opisał w książkach podróżniczych, m.in. w „Północnych rejsach".

Pogrzeb adw. Andrzeja Rościszewskiego
23 sierpnia br. na warszawskich Powązkach
rodzina i przyjaciele pożegnali adw. Andrzeja
Rościszewskiego,
nestora
Adwokatury
Polskiej,
dziekana
Okręgowej
Rady
Adwokackiej
w
Warszawie
w
latach
1989-1995, sędziego Trybunału Stanu.
Pogrzeb miał charakter państwowy. Mszę żałobną
celebrował kard. Kazimierz Nycz, który podkreślał
zasługi
Zmarłego
dla
Polski,
Warszawy,
Adwokatury Polskiej oraz dla Kościoła. Homilię
wygłosił ks. Dariusz Kowalczyk, przewodniczący
Zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, w
której
działał
mecenas
Rościszewski.
Ks.
Kowalczyk zaznaczył, że działalność społeczna i
charytatywna Pana Mecenasa wypełniała nauki
Ewangelii. Zmarły zawsze stawał po stronie
słabszego. - Był człowiekiem ogromnej powagi,
skupiony, rzadko zabierający głos, ale każda jego
wypowiedź i pytanie zostawały zapamiętywane na
długo. – mówił ks. Kowalczyk.
Trumna została odprowadzona do rodzinnego
grobu na Starych Powązkach. Nad grobem mec.
Andrzeja Rościszewskiego żegnali: adw. Jacek
Trela, prezes NRA, min. Piotr Naimski, kpt. Janusz
Zbierajewski, Piotr Sadownik oraz bratanek – Jan
Rościszewski.
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Adw. Jacek Trela, prezes NRA podkreślał, że dla
mec. Rościszewskiego Adwokatura była zawodem
ludzi wolnych. Wspominał, że zmarły był jednym z
najwybitniejszych cywilistów XX w. Swoją wiedzą
dzielił się z innymi. Był wspaniałym wykładowcą,
po jego wykładach wszystko stawało się jasne.
Wchodził w skład tej Okręgowej Rady Adwokackiej
w Warszawie, która 14 grudnia 1981 r. potępiła
stan wojenny i wezwała wszystkich adwokatów do
obrony dla osób potrzebujących. Sam stanął na
czele pomocy, współpracując z Komitetem
Prymasowskim. W 1989 r. został dziekanem ORA
w Warszawie. Był to czas transformacji ustrojowej
w Polsce i zmian w adwokaturze. Istotnych zmian,
które
były
troską
mec.
Rościszewskiego.
„Należałem do tych dziekanów i do tych
adwokatów, którzy od początku zdawali sobie
sprawę,
że
muszą
powstać
duże
spółki
adwokackie, po to aby przeciwdziałać konkurencji
adwokatury zagranicznej, która prędzej czy
później wejdzie na polski rynek i przejmie klientów
zachodnich” – mówił mec. Rościszewski w filmie
„Nestorzy
Adwokatury
Polskiej”,
wyprodukowanym
przez
Naczelną
Radę
Adwokacką
w
2012
roku.
Prezes
Trela
przypominał, że oprócz Adwokatury życie mec.
Rościszewskiego
wypełniała
działalność
społeczna. W latach 1989-1991 przewodniczył
składowi
orzekającemu
Społecznej
Komisji
Pojednawczej, która pomagała przywracać do
pracy osoby represjonowane przez komunistów.
Działał na rzecz organizacji na rzecz kościoła
katolickiego. Do końca był aktywny społecznie. Od
2015 r. pełnił funkcję członka Trybunału Stanu. Żegnamy wybitnego adwokata, wspaniałego
żeglarza, stąd ta asysta – Pan Mecenas na pewno
by się ucieszył z tej warty zaciągniętej przez
marynarzy. Żegnamy wreszcie dobrego człowieka,
doradcę, przyjaciela, drogowskaz w sprawach
trudnych. A ja żegnam mojego dziekana, składając
mu niski pokłon i hołd – mówił prezes Jacek Trela.
Adw. Andrzej Rościszewski urodził się 2 sierpnia
1930 r. Był absolwentem prawa Uniwersytetu
Warszawskiego. Na listę warszawskich adwokatów
został wpisany w roku 1957. W latach 1967-1970
był
członkiem
Wojewódzkiej
Komisji
Dyscyplinarnej w Warszawie, w latach 1970-1986
pełnił funkcję wicedziekana ORA w Warszawie i
przewodniczył
Wojewódzkiemu
Zespołowi
Wizytatorów. W latach 1989-1995, przez dwie
kadencje, był dziekanem ORA w Warszawie.
Wieloletni arbiter Sądu Polubownego przy Fundacji
Adwokatury
Polskiej,
a
także
wykładowca
szkolenia
aplikantów
oraz
doskonalenia
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zawodowego adwokatów.
W stanie wojennym z ramienia Komitetu
Prymasowskiego
był
obrońcą
działaczy
opozycyjnych. W latach 1989-1991 przewodniczył
składowi
orzekającemu
Społecznej
Komisji
Pojednawczej mającej na celu przywrócenie praw
pracowniczych osobom zwolnionym za działalność
związkową, samorządową, przekonania polityczne
i religijne. W latach 1993-1994 był koordynatorem
prac Społecznej Komisji Konstytucyjnej powstałej
do
opracowania
Obywatelskiego
Projektu
Konstytucji NSZZ „Solidarność”.
Angażował się w działalność społeczną i
charytatywną, był m.in. członkiem Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, doradcą i
pełnomocnikiem
Zgromadzenia
Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża, członkiem rad:
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Caritas
Polska, Muzeum Kolekcji Jana Pawła II, a także
fundacji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”.
W 1978 r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w 1985 r.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, zaś w
2018 r. otrzymał Krzyż Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski. W roku 1995 odznaczony został
odznaką „Adwokatura Zasłużonym”, zaś w roku
2006 otrzymał Order Św. Sylwestra przyznany
przez papieża Benedykta XVI. W 2010 otrzymał
Wielką Odznakę Adwokatura Zasłużonym oraz
Medal Pamiątkowy Ministra Sprawiedliwości z
okazji 30-lecia powstania „Solidarności”.
W 2015 roku został wybrany przez Sejm VIII
kadencji na członka Trybunału Stanu.
Jego pasją było żeglarstwo. W roku 1948 ukończył
Państwowe Centrum Wychowania Morskiego w
Gdyni. W 1963 roku uzyskał patent jachtowego
kapitana żeglugi wielkiej. Organizował rejsy na nie
opływanych wcześniej akwenach północnych. Na
„Pegazie" odbył rejs w głąb Zatoki Botnickiej, na
„Opalu" dotarł do Islandii, a na „Śmiałym" z
9-osobową załogą opłynął po raz pierwszy Islandię
z zachodu na wschód. Wyczyn ten przyniósł mu
honorową nagrodę „Rejs Roku 1970" I stopnia
oraz „Srebrny Sekstant". W roku 1975 kpt.
Rościszewski odbył na „Generale Zaruskim" rejs
na Spitsbergen osiągając najdalszy punkt na
północy. Relacje z trzech wypraw: na „Pegazie",
„Śmiałym" i „Generale Zaruskim” opisał w
książkach podróżniczych, m.in. w „Północnych
rejsach".
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Komunikat w sprawie informacji rzecznika
prasowego MS
Biuro prasowe Naczelnej Rady Adwokackiej odniosło się do komunikatu Rzecznika
Prasowego Ministra Sprawiedliwości w sprawie podpisania przez Prezydenta RP ustawy
Kodeks postępowania karnego.
W informacji prasowej Rzecznik Ministra Sprawiedliwości zarzuca obrońcom w sprawach karnych
wykorzystywanie zwolnień lekarskich i składanie spóźnionych wniosków dowodowych w celu
obstrukcji sądowej i opóźniania rozpoznania spraw.
Naczelna Rada Adwokacka zwraca uwagę, że nie do zaakceptowania jest piętnowanie obrońców za
wykonywanie ich obowiązków. Zarzucana przez rzecznika prasowego MS obrońcom przewlekłość
postępowań sądowych ma swoje źródło w skomplikwanej i uciążliwej procedurze karnej oraz w złej
organizacji pracy organów sprawujących wymiar sprawiedliwości, a nie w rzekomej obstrukcji
procesowej.
Również twierdzenie Rzecznika Prasowego resortu sprawiedliwości, jakoby zgłaszanie po terminie
wniosków dowodowych to „częsta sztuczka prawnicza, służąca przewlekaniu procesów” jest
stwierdzeniem nieprawdziwym, świadczy o niezrozumieniu roli obrońcy i nieznajomości przepisów
procedury karnej. Obowiązkiem adwokata jest działanie na korzyść klienta. Jeśli w trakcie procesu
pojawia się dowód, który może korzystnie wpłynąć na losy oskarżonego, to nie tylko zasada prawdy
obiektywnej, ale zwykłe poczucie sprawiedliwości wymaga, aby dowód taki został przeprowadzony.
czytaj komunikat biura prasowego NRA

Nowe zasady wysyłania newslettera Wiadomości
Adwokatury
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o zmianach w wysyłce
Adwokatury. Poniżej instrukcja, jak zapisać się do newslettera.

"Wiadomości

W związku z modernizacją funkcjonowania "Wiadomości Adwokatury", w newsletterze przesłanym 27
lipca br. znajdował się komunikat z prośbą o aktualizację adresu mailowego, na który przesyłany ma
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być newsletter.
Jeśli nie zaktualizowali Państwo swojego adresu, a nadal chcą otrzymywać "Wiadomości
Adwokatury", uprzejmie prosimy o ponowne wpisanie się na listę wysyłkową.
W tym celu należy wejść na www.adwokatura.pl i przejść na dół tej strony. Na dole, po prawej,
znajduje się przycisk "Zapisz się do newslettera". Po wpisaniu w formatkę swojego adresu email,
otrzymają Państwo na skrzynkę pocztową link do potwierdzenia.
Przypominamy też, że archiwalne wydania newslettera "Wiadomości Adwokatury" znajdują się pod
linkiem: (Archiwum Wiadomości Adwokatury)

Dziękujemy i przepraszamy za utrudnienia.

Nowy numer Palestry Świętokrzyskiej
Ukazał się nowy numer Palestry Świętokrzyskiej.
W słowie wstępu adw. Jerzy Zięba, redaktor naczelny i dziekan izby kieleckiej, przypomina o
jubileuszach, które Adwokatura świętowała w ostatnim półroczu - stulecie izb adwokackich w
Warszawie i Lublinie oraz 70. rocznicę izby w Łodzi. Wspomina także o II Kongresie Prawników
Polskich, który miał miejsce 1 czerwca w Poznaniu.
Wśród tekstów w tym numerze są m.in. artykuły adw. prof. Piotra Kardasa "Czy możliwa jest
odpowiedzialność wierzyciela za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa na szkodę wierzyciela?
O funkcjach prawa karnego na płaszczyźnie wyznaczania bezprawności w sfere obrotu
gospodarczego" oraz tekst adw. prof. Macieja Gutowskiego "Szkoda jako jedna z przesłanek
odpowiedzialności kontraktowej na grucie art. 471 KC."
Warto zwrócić również uwagę na artykuł "Regulacja prawna udzielania pomocy publicznej w UE zasady regulacji prawnej udzielania pomocy publicznej przez Państwa Członkowskie UE" autorstwa
adw. dr. hab. Vasyla Andrijiva.

(czytaj na stronie ORA w Kielcach)
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Biblioteka Palestry: Minima iuridica prof. Jerzego
Zajadły
W ramach serii wydawniczej Biblioteka Palestry ukazała się książka prof. Jerzego Zajadły
"Minima iuridica".
Tytuł opracowania nawiązuje do znanej pracy Theodora Adorno "Minima moralia. Refleksje z
poharatanego życia". U Adorno pojęcie minima moralia dotyczy raczej formy niż treści, zaś w
rozważaniach prof. Zajadły chodzi o jedno i drugie - o krótkie formy (minima) na temat prawniczych
elementów (minima iuridica). Oba tytuły łączy pobudzona w umyśle autora idea: tak jak podeptanie
minimów moralnych może skutkować poharatanym życiem, tak też pogwałcenie prawniczych
oczywistości (minima iuridica) prędzej czy później może skończyć się poharatanym prawem.
Profesor Jerzy Zajadło - prawnik i filozof, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, członek-korespondent Polskiej Akademii
Umiejętności, laureat Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody im. Edwarda
J. Wende oraz Nagrody Naukowej Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii
Nauk. Autor ponad 400 prac naukowych.
Współwydawcami książki są – wydawnictwo Arche, Ośrodek Badawczy Adwokatury oraz Naczelna
Rada Adwokacka.
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Seria wydawnicza "Biblioteki Palestry" została zainicjowana przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im.
adw. W. Bayera w 2017 r.

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
20 sierpnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Prezydium NRA uczciło minutą ciszy zmarłego 16 sierpnia adwokata Andrzej Rościszewskiego, byłego
dziekana ORA w Warszawie.
Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, przedstawiła
propozycje zmian w regulaminie CZW. Projekt zostanie przedstawiony członkom NRA na
wrześniowym posiedzeniu plenarnym.
Prezydium NRA omówiło kwestie związane z pracami legislacyjnymi.
Na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym” adw. Jarosławowi Kaczmarkowi, adw. Mirosławowi
Krauzemu i adw. Januszowi Mazurowi.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, poinformowała o pracach nad wytycznymi
dotyczącymi bezpiecznego korzystania z komunikacji internetowej.
Adw. Anisa Gnacikowska jako koordynatorka kampanii wizerunkowej podsumowała pierwszy etap
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kampanii, która wystartowała 12 sierpnia br. Omówiła poszczególne działania, wskazując na ich
wyniki oraz na bardzo dobry odbiór kampanii.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował o pracach nad zmianą dotychczasowych
przepisów dotyczących powadzenia kont w domenie adwokatura.pl. Prezydium Naczelnej Rady
Adwokackiej zdecydowało, że konta w domenie adwokatura.pl mają przysługiwać wszystkim
adwokatom i aplikantom adwokackim.
Prezydium rozpatrzyło sprawy osobowe, przedstawione przez 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.
23 sierpnia, adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, uczestniczył w uroczystościach
pogrzebowych adw. Andrzeja Rościszewskiego (czytaj relację).
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