Wiadomości Adwokatury 17 kwietnia 2020 r.
Prezes NRA: jak dochodzić swoich praw w czasie
epidemii - wywiad
Najlepszym sposobem jest dogadywanie się, ale nieprzyjmowanie zbyt wysokich
mandatów w wątpliwych przypadkach warto rozważyć - powiedział w rozmowie z Agencją
Informacyjną Polska Press prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jacek Trela.
Odpowiadał także na pytania, jak dochodzić swoich praw w czasie epidemii koronawirusa.
Nie każdy podporządkowuje wszystkie aspekty życia epidemii i rzeczywiście są osoby, które chcą
dalej prowadzić swoje sprawy - tłumaczy adw. Trela. - Oczywiście, sądy na razie tych spraw nie będą
rozpoznawać, klienci chcą uiścić opłatę sądową i czekać w kolejce, bo gdy sądy ruszą, to sprawy
będą rozpatrywane według dat wpływu, więc po zakończeniu epidemii wszystko ruszy szybciej.

(czytaj cały wywiad)

Wykaz aktów prawnych na egzamin na aplikację
adwokacką
Ministerstwo sprawiedliwości wydało ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów
prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2020 r.
Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1513 i 1673) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 75), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla
kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich, podaje do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, ustalony przez
zespół i zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości wykaz tytułów aktów prawnych, według stanu
prawnego obowiązującego w dniu ogłoszenia, z których wybrane stanowić będą podstawę
opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2020 r.:
1. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
2. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający
zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
4. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
5. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
6. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
7. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
8. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
9. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
10. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
11. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
12. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
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ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany
wprowadzone Traktatem z Lizbony,
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa,
ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego,
ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,
ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa,
ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,
ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze,
ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem
Konstytucyjnym,
ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez
naruszenie prawa konkurencji,
ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym,
ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

zobacz ogłoszenie na stronie ministerstwa
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Prezes NRA: Komu być posłusznym? - felieton
Komu być posłusznym? - to tytuł felietonu adw. Jacka Treli, prezesa Naczelnej Rady
Adwokackiej. Tekst ukazał się 14 kwietnia 2020 r. na łamach "Rzeczpospolitej".
"Jestem obywatelem, który słucha nakazów konstytucji. Dlatego nie wezmę udziału w wyborach 10,
17 czy 24 maja." - napisał adw. Trela.

(czytaj felieton)

CCBE przygotowała "Poradnik dla obrońców w
sprawach karnych"
Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy, CCBE, opublikowała poradnik
zawierający pomocne informacje i wytyczne dla obrońców w sprawach karnych,
stanowiący przegląd orzecznictwa Unii Europejskiej, procedur i narzędzi.
Poradnik obejmuje następujące zagadnienia: gwarancje proceduralne dla podejrzanych i oskarżonych
w postępowaniu karnym, europejski nakaz aresztowania, zatrzymanie, kwestie dowodowe,
orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w obszarze prawa do obrony, prawa
oskarżonych w postępowaniu karnym i procesie karnym w krajach UE, Karta Praw Podstawowych czy
wytyczne dotyczące występowania we wstępnych sprawach referencyjnych przed Trybunałem
Sprawiedliwości Unii Europejskiej i występowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w
Strasburgu.
Poradnik jest dostępny w angielskiej i francuskiej wersji językowej.
(czytaj poradnik w wersji angielskiej)
(czytaj poradnik w wersji francuskiej)

Seminarium UIA: Prawa i obowiązki pracodawców
podczas pandemii
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UIA zaprasza na seminarium internetowe pt. „Prawa i obowiązki pracodawców w
kontekście pandemii COVID-19”, które odbędzie się 22 kwietnia 2020 roku w godz. 17.00
– 18.30. Udział w webinarium jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracj.
Podczas webinarium eksperci w dziedzinie prawa pracy postarają się udzielić praktycznych
wskazówek i sugestii szczególnie osobom odpowiedzialnym za zasoby ludzkie.
Informacje o tym, jak wziąć udział w webinarium, będą przesłane w mailu po rejestracji.
Więcej informacji na stronie UIA: (zobacz stronę)

Dziesiąta rocznica katastrofy smoleńskiej
10 kwietnia mija 10. rocznica katastrofy
samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.
Wśród ofiar byli adwokaci: Joanna AgackaIndecka, prezes NRA, Jolanta SzymanekDeresz, posłanka na Sejm RP, Stanisław
Mikke, redaktor naczelny „Palestry” oraz
Stanisław Zając, senator RP.

Przypominamy sylwetki adwokatów, którzy zginęli
w katastrofie samolotu prezydenckiego pod
Smoleńskiem:
Adw. Joanna Agacka-Indecka (1964-2010),
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w latach
2007-2010.
W 1988 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W
latach 1988-2001 była asystentem w Katedrze
Postępowania
Karnego
Wydziału
Prawa
i
Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach
1992-1993
pracowała
w
kancelariach
adwokackich w USA i Wielkiej Brytanii.
W Stanach Zjednoczonych pracowała w Biurze
Obrońców z Urzędu oraz w Instytucie Prawa
Karnego Międzynarodowego De Paul University w
Chicago. W latach 2003-2004 odbyła szkolenia
pełnomocnika
Międzynarodowego
Trybunału
Karnego w Akademii Prawa Europejskiego w
Trewirze.
W latach 1991-1995 odbyła aplikację adwokacką,
a w styczniu 1996 r. zdała egzamin adwokacki i
została wpisana na listę adwokatów Okręgowej
Rady Adwokackiej w Łodzi.
Od roku 2004 była członkiem Komisji Praw
Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej,
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w latach 2001-2004 członkiem Okręgowej Rady
Adwokackiej w Łodzi – gdzie zapoczątkowała
prace Komisji Prawnej oraz cykl Ogólnopolskich
Konferencji Komisji Prawnych okręgowych rad
adwokackich. Od maja do grudnia 2004 roku
sprawowała funkcję wicedziekana ORA w Łodzi.
Od
2003
r.
uczestniczyła
w
pracach
parlamentarnych – najpierw jako ekspert, później
jako przedstawiciel samorządu adwokackiego.
W latach 2004-2007 pełniła funkcję wiceprezesa
NRA. Od 2006 r. przewodniczyła Komisji ds. Prac
Parlamentarnych przy NRA. 24 listopada 2007 r.
na Krajowym Zjeździe Adwokatury została
wybrana prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej.
15 lutego 2010 r. została powołana w skład
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy
Ministerstwie Sprawiedliwości.
Została
uhonorowana
Wielką
Odznaką
Adwokatura Zasłużonym, a także Krzyżem
Kawalerskim
Orderu
Odrodzenia
Polski.
Pośmiertnie odznaczona Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski.

Adw. Stanisław Mikke (1947-2010)
adwokat, redaktor naczelny „Palestry”, członek
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Ukończył
Wydział
Prawa
i
Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego. Na listę adwokatów
Izby Adwokackiej w Warszawie został wpisany
1985 roku.
Był
doskonałym
adwokatem,
mocno
zaangażowanym
w
działalność
samorządu
zawodowego. W latach 1989-1993 był zastępcą
redaktora naczelnego „Palestry”, a od 1993 roku
jej redaktorem naczelnym. Pełnił również funkcję
przewodniczącego Komisji Etyki przy Naczelnej
Radzie Adwokackiej. W latach 1989-1992 był
sędzią Sądu Dyscyplinarnego, członkiem Komisji
Informacyjno-Prasowej i rzecznikiem prasowym
NRA,
zastępcą
przewodniczącego
Komisji
Prasowej ds. „Biuletynu ORA” (1992-1995), w
latach 1992-1998 był przewodniczącym Komisji
ds. Etyki i Wykonywania Zawodu ORA w
Warszawie; członkiem Rady Naukowej Ośrodka
Badawczego Adwokatury im. Witolda Bayera. Za
swoją wybitną działalność dla Adwokatury w 1995
roku
odznaczony
odznaką
Adwokatura
Zasłużonym.
Z rekomendacji AWS wybrany sędzią Trybunału
Stanu.
Pełnił
również
funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa oraz członka Komisji
Bioetycznej przy Instytucie Kardiologii w Aninie.
Stanisław Mikke był wybitnym publicystą, jak
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również doskonałym mówcą. Prowadził wykłady w
ramach szkolenia zawodowego adwokatów oraz w
ramach
szkolenia
aplikantów
adwokackich.
Wchodził w skład wielu komisji egzaminacyjnych i
sądów konkursowych.
Mocno związany ze sprawami wyjaśniania zbrodni
katyńskiej. Brał udział w pracach ekshumacyjnych
w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Autor wielu
artykułów o tematyce prawno-historycznej oraz
książki „Śpij mężny w Katyniu, Charkowie,
Miednoje”.
Był
autorem
książek
oraz
konsultantem do filmów Krzysztofa Kieślowskiego:
„Dekalog 5”, „Krótki film o zabijaniu” oraz „Bez
końca”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz złotym medalem Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej.
Współorganizator wystaw plenerowych na ulicach
m.in. Warszawy: w roku 2008 „Adwokaci Polscy
Ojczyźnie” oraz w roku 2010 „Adwokaci ofiary
Katynia”.
Pośmiertnie
uhonorowany
Wielką
Odznaką Adwokatura Zasłużonym.

Jolanta Szymanek-Deresz (1954-2010)
Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim.
Po ukończeniu aplikacji sądowej pracowała w
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy., następnie
po zdaniu egzaminu adwokackiego, prowadziła
kancelarię adwokacką w Warszawie (od 1987 r.)
W latach 2000-2005 była szefem Kancelarii
Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W 2002
roku została odznaczona estońskim Orderem
Białej Gwiazdy I klasy. Była posłanką na Sejm V i
VI kadencji – najpierw z listy SLD a potem z listy
koalicji Lewica i Demokraci. Od 22 kwietnia 2008
zasiadała w klubie poselskim Lewica. 1 czerwca
2008 została wiceprzewodniczącą SLD. W 2009
bez powodzenia kandydowała do Parlamentu
Europejskiego. Zginęła w katastrofie samolotu
prezydenckiego pod Smoleńskiem 10 kwietnia
2010 roku. 16 kwietnia 2010 została pośmiertnie
odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski
Stanisław Zając (1949-2010)
Stanisław Zając był absolwentem Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Jego kariera zawodowa obejmuje
pracę sędziego i adwokata – prowadził praktykę w
Jaśle. W ostatnich latach nie wykonywał zawodu,
poświęcając się karierze politycznej. W latach
1991–1993, 1997–2001 i 2005–2008 był posłem
na Sejm RP I, III, V i VI Kadencji. Był także radnym
Sejmiku Województwa Podkarpackiego (wybrany
w 2002).
W
2008
r.
wystartował
w
wyborach
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uzupełniających do Senatu i został wybrany
senatorem VII kadencji w okręgu krośnieńsko przemyskim. Pełnił funkcję Przewodniczącego
Komisji Obrony Narodowej, był członkiem Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą.
Od 2006 r. był członkiem Prawa i Sprawiedliwości,
wybrany w skład Komitetu Politycznego i Rady
Politycznej tej partii. Od chwili wyboru na senatora
pełnił
funkcję
wiceprzewodniczącego
Klubu
Parlamentarnego PiS i jednocześnie funkcję
przewodniczącego Klubu w Senacie RP. Był
szanowanym i uznanym politykiem, serdecznie
przyjmowanym przez polonię w wielu krajach
świata m.in. Australii, Brazylii, Peru, Stanach
Zjednoczonych. Był autorem wielu ustaw, uchwał i
interpelacji podejmujących ważne zagadnienia
społeczne i gospodarcze.
Wśród wielu przyznanych mu odznaczeń są m.in.
Krzyż Wielki Oficera Orderu „Pro Merito Melitensi”
Zakonu Maltańskiego oraz pośmiertnie Krzyż
Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Adwokatura pamięta
W ciszy Adwokatura Polska obchodzi 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Pod tablicą
upamiętniającą adwokatów – ofiary katastrofy złożono kwiaty z szarfą "W 10. rocznicę
katastrofy smoleńskiej - Adwokatura pamięta".
10 kwietnia 2010 r. na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej do Smoleńska lecieli Prezydent RP Lech Kaczyński, przedstawiciele urzędów państwowych, parlamentarzyści, przedstawiciele środowisk
rodzin katyńskich oraz przedstawiciele Adwokatury. Wśród 94 ofiar katastrofy byli adwokaci: Joanna
Agacka-Indecka, prezes NRA, Jolanta Szymanek-Deresz, posłanka na Sejm RP, Stanisław Mikke,
redaktor naczelny „Palestry” oraz Stanisław Zając, senator RP.
Z uwagi na stan epidemii Naczelna Rada Adwokacka odwołała wszelkie uroczystości upamiętniające
ofiary katastrofy. Wśród zaplanowanych wydarzeń przewidziano koncert muzyki poważnej w Studio
Polskiego Radia, wieczór wspomnieniowy oraz wystawę plenerową „Adwokaci – ofiary Katynia”.
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PRO MEMORIA
To była sobota. Pamiętam ten dzień. Rano wszyscy się krzątali.
Telewizor brzęczał w tle. I nagle świat się zmienił. Powiedzieli, że samolot z prezydentem miał
kłopoty techniczne podczas lądowania. I pokazali zdjęcie tupolewa. Tupolew wyglądał tak samo jak
na zdjęciach Staszka. Na posiedzeniach warszawskiej rady adwokackiej, której wówczas byliśmy
członkami, Staś często opowiadał mi o swoich podróżach w roli sekretarza Rady Pamięci Walki i
Męczeństwa. Tknęło mnie. Zadzwoniłem na komórkę. Rosyjski komunikat, że połączenie nie może
zostać zrealizowane brzmiał wrogo. Zadzwoniłem do domu. Szloch żony wyjaśniał wszystko. Co
robić? Kilka rozmów z przyjaciółmi. Joasia poleciała ze Staszkiem. Matko! Nie było to pewne, bo do
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ostatniej chwili nie chcieli jej wydać wizy. A potem, jak obuchem lista nazwisk tworzona ad hoc. A na
niej kolejni bliżsi i dalsi znajomi.
Lecieli służbowo na obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. Katyń dla Staszka był świętością. Jeszcze
jako prokurator prowadził tam czynności. I zawsze o tym pamiętał. Gdy w marcu 2010 roku
odbywaliśmy Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury zgłosił projekt uchwały upamiętniający
zbliżającą się rocznicę. Zgłosił ją do prezydium Zjazdu, gdzie byłem sekretarzem. Wyraźnie martwił
się, czy poddamy ją pod głosowanie, bo uchwał było sporo, a jego była jedną z ostatnich. Pamiętam,
stał na końcu sali i słał mi smsy: co z uchwałą? Oczywiście KZA przyjął ją bez zmiany przecinka. A
później miała być wystawa: „adwokaci ofiary Katynia”. Już jej uroczyście nie otworzył. Ale ogromny
tłum, który spontanicznie zalewał Krakowskie Przedmieście by wyrazić ból i złożyć hołd, na pewno tę
wystawę zobaczył. Nie było tam jeszcze jednej tablicy. In memoriam Joanny Agackiej – Indeckiej,
Stanisława Mikke, Jolanty Szymanek -Deresz i Stanisława Zająca.
Dziś, w 80 rocznicę zbrodni katyńskiej, nie mogę nie napisać ADWOKATURA PAMIĘTA!
adwokat Rafał Dębowski
sekretarz NRA
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