Wiadomości Adwokatury 29 listopada 2019 r.
Prezes NRA: Biała wstążka dla mężczyzny - felieton
Polskie kobiety bardzo często doświadczają przemocy, głównie domowej, ze względu na
płeć, a państwo nie ma wypracowanych dostatecznie skutecznych metod walki z tym
zjawiskiem - napisał adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w felietonie,
który ukazał się 26 listopada na łamach "Rzeczpospolitej".
Adw. Jacek Trela przypomina, że 25 listopada rozpoczęła się doroczna kampania "16 dni przeciwko
przemocy ze względu na płeć". Symbolem kampanii jest biała wstążka, która przeznaczona jest dla
mężczyzn. Nosząc ją, deklarują swoje poparcie dla inicjatywy.

(czytaj felieton)

16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć - dziś
rusza kampania
25 listopada rozpoczyna się kampania „16
dni przeciw przemocy ze względu na płeć”, a
jej celem jest zwrócenie uwagi na przemoc
domową, której ofiarami najczęściej są
kobiety. Symbolem jest biała wstążka,
przeznaczona dla mężczyzn, którzy nosząc
ją, deklarują wsparcie dla kampanii.
Nadal w wielu państwach UE kobiety nie
otrzymują kompleksowej pomocy, a ich zeznania
bywają podważane. Kampania prowadzona jest od
1991
roku,
pomiędzy
25
listopada
–
międzynarodowym dniem przeciwko przemocy
wobec kobiet, a 10 grudnia – międzynarodowym
dniem praw człowieka. Ma to na celu zwrócenie
uwagi na fakt, że przemoc wobec kobiet, jako
przejaw dyskryminacji ze względu na płeć,
stanowi naruszenie praw człowieka.
Symbolem
kampanii
jest
biała
wstążka,
przeznaczona do noszenia dla mężczyzn, którzy
deklarują w ten sposób, iż sami nie będą
sprawcami przemocy, ale również nie będą
akceptować lub milczeć na temat przemocy
wobec kobiet. Oznacza to, że będą przeciwstawiać
się wszelkim formom przemocy wobec kobiet.
Celem kampanii jest
rozpoczęcie dyskusji na
temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie
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działań na rzecz jej przeciwdziałania.
(zobacz stronę kampanii 16 dni przeciw przemocy
wobec kobiet)
Adwokatura włączyła się w kampanię w 2016
roku.
W pierwszym dniu kampanii warto szczególnie
zachęcać profesjonalnych pełnomocników do
zwiększania wiedzy na temat wsparcia, którego
mogą
udzielać
osobom
doświadczającym
przemocy ze względu na płeć, w tym przemocy
domowej.
W 2019 roku 15 adwokatów i adwokatek z całej
Polski ukończyło kurs HELP na temat standardów
w sprawach zapobiegania i zwalczania przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej, organizowany
przez Naczelną Radę Adwokacką wraz z Krajową
Radą Radców Prawnych i Sekretariatem Programu
HELP (Human Rights Education for Legal
Professionals) Rady Europy. Na kurs składało się
zorganizowane w grudniu 2018 r. spotkanie
wstępne oraz kilkumiesięczny kurs online.
Serdeczne gratulacje dla osób, które zrealizowały
wszystkie zadania kursowe:
adw.
adw.
adw.
adw.
adw.
adw.
adw.
adw.
adw.
adw.
adw.
adw.
adw.
adw.
adw.

Maria Bańko
Kamila Czekaj
Aleksandra Fątowicz
Sandra Kulpa
Dorota Leszczyńska
Maja Liberadzka
Patycja Lipińska-Sołtysiak
Zygmunt Mrożek
Marlena Olcha
Monika Orłowska
Justyna Piasecka
Daria Skrzypczak
Monika Sokołowska
Małgorzata Tatucha
Agata Wojciechowska
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Kurs jest obecnie dostępny online w języku
polskim na platformie HELP - dostępy bezpłatnie,
po założeniu konta:
http://help.elearning.ext.coe.int
Więcej informacji o programie HELP: adw. Anna
Mazurczak, mazurczak@knutmazurczak.pl.
Więcej informacji o tym kursie:
http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/
zaproszenie-na-kurs-o-przeciwdzialaniu-przemocywobec-kobiet-i-przemocy-domowej/

Relacja wideo ze szkolenia NRA dla adwokatów:
Reforma postępowania cywilnego
Ogólnopolskie szkolenia Naczelnej Rady Adwokackiej dla adwokatów pt: "Reforma
postępowania cywilnego - nowe obowiązki stron i pełnomocników" odbyło się 8 listopada
2019 r. w Warszawie. Dla osób, które nie mogły wziąć w nim udziału, publikujemy
nagranie wideo.
Podczas szkolenia omówiono najważniejsze zmiany objęte nowelizacją kodeksu postępowania
cywilnego. Wykładowcą był sędzia SO Grzegorz Karaś.
Nagranie zrealizowano 8 listopada 2019 r. podczas szkoleń przeprowadzonych w Warszawie.
Szkolenia o tej samej tematyce zrealizowano w Białymstoku, Katowicach, Bydgoszczy, Poznaniu,
Lublinie, Kielcach i Rzeszowie.
(Nagranie ze szkolenia cz. 1)
(Nagranie ze szkolenia cz. 2)
(Nagranie ze szkolenia cz. 3)
(Nagranie ze szkolenia cz.4)
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(prezentacja s. Grzegorza Karasia)

Reakcja Prezydium NRA na odwołanie sędziego
Juszczyszyna
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę,
zaniepokojenie odwołaniem sędziego Pawła Juszczyszyna z
Okręgowego w Olsztynie.

w której wyraziło
delegacji do Sądu

- Tryb i czas, w jakim Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o odwołaniu z delegacji może
wskazywać, że stanowiła ona reakcję na postanowienie Sądu nakazujące Kancelarii Sejmu przesłanie
informacji dotyczących list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa – czytamy w
uchwale. Prezydium tłumaczy, że czynności wykonane przez sąd w ramach prowadzonego
postępowania stanowią istotę wymiaru sprawiedliwości i pozostają pod konstytucyjną ochroną.
Prezydium przypomina, że wykładnia i stosowanie prawa w ramach postępowania przed sądem
należy do wyłącznej kompetencji sądu i rozciąga się zarówno na regulacje stanowiące elementy
wewnętrznego porządku prawnego, jak i prawo Unii Europejskiej oraz ratyfikowane konwencje
międzynarodowe.
- Wszelkie próby wpływania przez przedstawicieli władzy wykonawczej na działalność orzeczniczą
sądu traktować należy jako naruszenie Konstytucji i prawa Unii Europejskiej. – napisało Prezydium
NRA w uchwale.
czytaj uchwałę

Nagroda Praw Człowieka CCBE dla uwięzionych
prawników irańskich
Rada Adwokatów i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) przyznała tegoroczną
Nagrodę Praw Człowieka CCBE prawnikom irańskim przebywającym obecnie w więzieniu:
Nasrin Sotoudeh, Abdolfattah Soltani, Mohammad Najafi i Amirsalar Davoudi.
Jak wskazuje CCBE,
w ostatnich latach uległa pogorszeniu sytuacja adwokatów w Iranie i
wykonywanie zawodu wiąże się dla nich z ryzykiem, ale pomimo wyjątkowo niebezpiecznego
kontekstu, irańscy adwokaci nadal z odwagą walczą w obronie praw człowieka.
Oficjalna ceremonia wręczenia nagród odbędzie się podczas Sesji Plenarnej CCBE w piątek 29
listopada 2019 roku w Brukseli.
Tegoroczni laureaci:
Nasrin Sotoudeh: skazana na łączną karę 38 lat więzienia i 148 batów.
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Nasrin Sotoudeh jest wybitną irańską prawniczką, która poświęciła karierę na rzecz obrony kobiet i
dzieci, będących ofiarami przemocy domowej, ale także, by bronić kilku irańskich aktywistów i
dziennikarzy. Była obrończynią młodych ludzi skazanych na karę śmierci za czyny popełnione, gdy
byli nieletni, kobiet, które były ofiarami ataków z użyciem żrącego kwasu, a także mniejszości
religijnych.
Od 2016 r. broniła kobiet ściganych przez sądy i policję za odmowę noszenia hidżabu. Władze
ponownie aresztowały ją w czerwcu 2018 r. za obronę protestujących przeciwko obowiązkowi
zakrywania głowy.
Abdolfattah Soltani skazany na 10 lat więzienia.
Abdolfattah Soltani jest prawnikiem i jednym ze współzałożycieli Centrum Obrońców Praw Człowieka
(Center for Human Rights Defenders). Od 2011 r. jest pozbawiony wolności. Był obrońcą więźniów
politycznych. Jego stan zdrowia jest bardzo niepokojący.
Mohammad Najafi, skazany na 17 lat więzienia i 74 batów.
Mohammad Najafi jest prawnikiem, który był szczególnie aktywny w obronie irańskich więźniów
politycznych. Wielokrotnie był skazywany za „działanie na niekorzyść państwa”, „publikowanie
kłamstw”, „współpracę z wrogimi państwami poprzez przekazywanie informacji w czasie wywiadów”,
„propagandę przeciwko reżimowi” i „obrażanie Najwyższego Przywódcy”, „publikowanie kłamst w
internecie (...) z zamiarem niepokojenia opinii publicznej ”.
Amir Salar Davoudi, skazany na 30 lat więzienia, 111 batów i grzywnę w wysokości około 4000 $.
Amir Salar Davoudi jest irańskim prawnikiem, który bronił wielu więźniów politycznych i członków
mniejszości religijnych i etnicznych. Jest bardzo aktywny w sieciach społecznościowych. Został
aresztowany 20 listopada 2018 r. i skazany pod wieloma zarzutami: „obrażania władz”, „obrażania
Najwyższego Przywódcy”, „propagandy przeciwko reżimowi”, „tworzenia grupy podważającej
bezpieczeństwo narodowe”.

(czytaj materiały prasowe w j. angielskim)
(czytaj materiały prasowe w j. francuskim)

Zaproszenie do wypełnienia ankiety Komisji
Europejskiej
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Komisja Europejska prowadzi aktualnie badania na temat Wykorzystania narzędzi
elektronicznych w postępowaniach sądowych i systemów informatycznych opartych na
technologii sztucznej inteligencji (AI). Planowany termin zakończenia ankiety to 17
grudnia 2019 roku.
Komisja zwróciła się do Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE, której członkiem
jest Naczelna Rada Adwokacka, z prośbą o pomoc w pozyskaniu informacji i rozpowszechnienie
specjalnie opracowanej w tym celu ankiety on-line.
Celem ankiety jest pozyskanie od prawników informacji na temat stopnia wykorzystywania
technologii teleinformatycznych w komunikacji pomiędzy sądami i prawnikami w postępowaniu
sądowym oraz stopnia wykorzystywania systemów informatycznych opartych na technologii
sztucznej inteligencji (np. systemów uczenia maszynowego). Wyniki ankiety zostaną wykorzystane w
najnowszej edycji badania EU Justice Scoreboard w 2020 roku, które zapewnia porównywalne dane
na temat niezależności, jakości i wydajności krajowych systemów sprawiedliwości. Tabele i arkusze
informacyjne
z
lat
ubiegłych
są
dostępne
na
stronie
Komisji
Europejskiej:
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justicescoreboard_en
Ankieta jest dostępna w języku polskim i jej wypełnienie zajmuje około 15 minut. Planowany termin
zakończenia ankiety to 17 grudnia 2019 roku.
Wszystkie odpowiedzi pozostaną anonimowe i poufne.
Ankieta jest dostępna pod linkiem: https://www.surveygizmo.eu/s3/90193334/ICT-SURVEY-Polish

Przedstawiciele izby warszawskiej na Dniach
Adwokatury Bułgarskiej
Dni Adwokatury Bułgarskiej odbyły się 21-22 listopada 2019 r. w Sofii, stolicy Bułgarii. Na
zaproszenie gospodarzy w Dniach wzięli udział przedstawiciele Okręgowej Rady
Adwokackiej w Warszawie: dziekan adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji ds.
Współpracy z Zagranicą – adw. Wojciech Wiktor Bagiński oraz adw. Anna Atanasow,
członek ORA w Warszawie i członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą ORA w
Warszawie.
Podczas wizyty podpisana została umowa o współpracy Izby Adwokackiej w Warszawie z Sofijską Izbą
Adwokacką. To już kolejna umowa o międzynarodowej i międzyizbowej współpracy podpisana w tym
roku z inicjatywy Komisji ds. Współpracy z zagranicą przy ORA w Warszawie. Celem tych umów jest
wymiana wzajemnych doświadczeń samorządowych, budowanie płaszczyzn do wspólnej troski o
rządy prawa w poszczególnych krajach oraz organizacja staży i wizyt studyjnych dla adwokatów oraz
aplikantów adwokackich.
Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak w przemówieniu podkreślił rolę niezależnych
samorządów prawniczych w utrzymaniu rządów prawa na świecie i wezwał do zwracania przez
samorządy uwagi na wszelkie naruszenia rządów prawa przez władze państwowe. – Do naruszeń
tych zaliczyć w szczególności należy kwestionowanie niezależności samorządów prawniczych,
podsłuchiwanie przez służby rozmów objętych tajemnicą obrończą, określanie adwokatów oraz
sędziów jako grupę uprzywilejowaną czy też kastę, kwestionowanie publiczne wyroków sądowych
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przez władze. Wszystkie te naruszenia powinny spotkać się ze stanowczą reakcją wszystkich
prawników, gdyż w istocie godzą w rządy prawa i tym samym w podstawowe prawa człowieka –
podkreślał dziekan.
Z kolei adw. Anna Atanasow zwróciła uwagę na fakt, że samorządy adwokackie powinny szczególnie
zabiegać o prawidłowe stosowanie obowiązującego prawa, w szczególności w informowaniu o prawie
do adwokata i umożliwieniu realnej obrony. – Częste naruszenia podstawowych zasad jak np.
nieprawidłowe informowanie przez policję zatrzymanego o przysługujących mu prawach i brak
reakcji na tego typu naruszenia, czyni obowiązujące przepisy iluzorycznymi – podkreślała mec. Anna
Atanasow.
Podczas wizyty wręczono gospodarzom, specjalnie przygotowany na okoliczność wizyty, plakat
„Konstytucja”.
Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak składa serdeczne wyrazy podziękowania Ivaylo
Danov President of the Sofia Bar Association Софийска адвокатска колегия oraz Alexander Mashev
Vice-President of the Sofia Bar Association za wyjątkową atmosferę spotkania oraz zaangażowanie
na rzecz współpracy obu izb.
Fot. Lilia Yotova

Kalendarz wydarzeń integracyjnych Adwokatury na
2020 r.
Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy NRA zaprasza na
wydarzenia integracyjno- sportowo- szkoleniowe w 2020 roku.
Przewodniczący Komisji, adw. Stanisław Estreich zaprasza do zapoznania się z harmonogramem.
Daty niesprecyzowane będą uszczegółowione niebawem.
(czytaj harmonogram wydarzeń na 2020 r.)
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Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
23 listopada, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. prof. dr hab.
Piotr Kardas, wiceprezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Ziemisław
Gintowt, członek Prezydium NRA, adw. Tomasz Jachowicz, członek Prezydium NRA, adw. Ewa
Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu
Dyscyplinarnego, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów,
adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, adw. Sławomir Ciemny,
przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, oraz członkowie NRA i dziekani okręgowych rad
awokackich, wzięli udział w uroczystościach 100-lecia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

26 listopada, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Prezydium NRA powołało adw. Rafała Dębowskiego na koordynatora działań związanych z projektem
ewaluacji polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, delegując
go jednocześnie do kontaktów z Ministerstwem Finansów i Generalnym Inspektorem Informacji
Finansowej.
Adw. Marek Mikołajczyk, przewodniczący Komisji wizerunku i ochrony prawnej przy NRA przedstawił
stan prac i założenia na kolejny rok prac komisji.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę, w której wyraziło zaniepokojenie
odwołaniem sędziego Pawła Juszczyszyna z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie. (czytaj
więcej)
Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy
NRA. W skład Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej powołano:
adw. Magdalenę Bielską, adw. Katarzynę Effort-Szczepaniak, adw. Annę Janicką, adw. Cezarego
Rogulę, adw. Piotra Ruszkiewicza, adw. Monikę Spieler. Ponadto Prezydium NRA podjęło uchwałę, w
której powołało adw. Cezarego Rogulę na wiceprezesa Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie
Adwokackiej.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało do składu Komisji ds. Praktyki Adwokackiej adw.
Bartłomieja Trętowskiego.
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe.
Prezydium rozpatrzyło sprawę osobową, przedstawioną przez adw. Agnieszkę Winiarską, sekretarz
prawniczą NRA.
28 listopada, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym w
Ministerstwie Finansów w sprawie ewaluacji polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu.
28 listopada, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, prezes Centrum Mediacji NRA oraz adw.
Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wzięli udział w konferencji Ministerstwa Sprawiedliwości
"Kultura mediacji".
28 listopada, adw. Bartłomiej Trętowski został delegowany na posiedzenie Komitetu CCBE ds.
prawa nowoczesnych technologii i posiedzenie grupy roboczej CCBE ds. inwigilacji.
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28 listopada, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej wziął udział w
otwarciu Roku w Radzie Paryskiej w Paryżu.
29 listopada, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Sesji
Plenarnej CCBE w Brukseli, konferencji i posiedzeniach Komisji CCBE.
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