Wiadomości Adwokatury 16 października 2020 r.
Komunikat Prezesa NRA w związku z zatrzymaniem
przez CBA Romana Giertycha
Publikujemy komunikat adw. Jacka Treli, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, w związku
z zatrzymaniem przez CBA Romana Giertycha.
Komunikat
Prezesa NRA

W związku z zatrzymaniem przez CBA Romana Giertycha i prowadzonym przeszukaniem w jego
domu, oświadczam, że takie czynności podjęte wobec adwokata budzą najdalej idący niepokój.
Wiążą się one bowiem z możliwym naruszeniem tajemnicy adwokackiej obejmującej sprawy jego
klientów. Dlatego, aby zadbać o ochronę tej tajemnicy, w przeszukaniu musi uczestniczyć dziekan
rady adwokackiej lub osoba przez niego wyznaczona.
Niezależnie od podstaw zatrzymania Romana Giertycha i przeszukania w jego domu, czynności te
mają wyjątkowy wymiar z uwagi na jego zaangażowanie jako adwokata w sprawy, w których tle
pojawiają się politycy partii rządzącej.
Niepokój budzi także fakt, że zatrzymanie Romana Giertycha odbywa się w przeddzień posiedzenia
sądu w sprawie aresztu wobec jego klienta Leszka Czarneckiego, którego jest on jedynym obrońcą.
Samorząd adwokacki, na którego czele stoję, będzie uważnie obserwował czynności podejmowane
wobec zatrzymanego adwokata, a także wszelkimi możliwymi środkami bronił jego praw.

Adwokat Jacek Trela
Prezes NRA

Prezydium NRA: sposób i miejsce zatrzymania
adw. Giertycha nie znajdują uzasadnienia
Adwokatura Polska wyraża stanowczy sprzeciw wobec sposobu działania organów
dochodzeniowo-śledczych w stosunku do adwokata Romana Giertycha zatrzymanego w
dniu 15 października 2020 r. - czytamy w uchwale przyjętej 16 października br. przez
Prezydium NRA w czasie nadzwyczajnego posiedzenia.

1 / 11

- Nie znajduje żadnego uzasadnienia sposób i miejsce dokonania zatrzymania adwokata Romana
Giertycha oraz przeprowadzenie czynności procesowych w sprawie obejmującej zdarzenia z okresu
2010-2015 roku w przededniu ważnych czynności obrończych, jakie miał podejmować następnego
dnia adwokat Roman Giertych, a o których publicznie było wiadomo. - podkreślają członkowie
Prezydium NRA.
Stanowczy sprzeciw budzi rozpoczęcie i przeprowadzenie przeszukania kancelarii i domu pod
nieobecność dysponenta akt objętych tajemnicą obrończą, jego obrońcy czy przedstawiciela
samorządu adwokackiego. Sprzeciw budzi również przejęcie przez organy dochodzeniowo-śledcze
dokumentów, w tym nośników elektronicznych je zawierających, objętych tajemnicą obrończą,
wbrew art. 225 § 3 kodeksu postępowania karnego.
Uchwała została podjęta jednomyślnie na nadzwyczajnym posiedzeniu odbywającym się za
pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, podjęło jednomyślnie w trybie art. 14hb
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
(czytaj uchwałę)

Komunikat ORA w Warszawie ws. zatrzymania
adw. Giertycha
W związku z zatrzymaniem Romana Giertycha, warszawskiego adwokata, przez CBA 15
października 2020 r., Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wydała komunikat.
Sprawę skomentował również dziekan warszawskiej izby, adw. Mikołaj Pietrzak.
Komunikat w sprawie zatrzymania warszawskiego adwokata Romana Giertycha
W związku z dzisiejszym (15 października 2020 r.) zatrzymaniem przez CBA warszawskiego
adwokata Romana Giertycha informujemy, że sprawa jest monitorowana i traktowana – podobnie jak
w każdym takim przypadku – z najwyższą powagą.
Informujemy także, iż – w trosce o ochronę tajemnicy adwokackiej i obrończej - przedstawiciele
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie - adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska i adw.
Aleksander Krysztofowicz oraz Sekretarz NRA adw. Rafał Dębowski - biorą udział w podejmowanych
przez organy ścigania czynnościach przeszukań w kancelarii i domu zatrzymanego.
Z niepokojem odbieramy podawaną przez media informację, iż do zatrzymania dochodzi w
przeddzień sprawy aresztowej znanego polskiego przedsiębiorcy, którego zatrzymany jest obrońcą.
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie ze szczególną uwagą bada, czy w tej sprawie nie dochodzi
do obstrukcji ze strony organów ściągania wobec zatrzymanego w wykonywaniu jego obowiązków
obrończych.
Jeżeli wpłyną informacje od prokuratury lub sądu w tej sprawie, zostaną one tak jak w każdym takim
przypadku przekazane do Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie celem podjęcia
odpowiednich działań zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jednocześnie przypominamy o fundamentalnej zasadzie domniemania niewinności, w myśl której
osoba podejrzana i oskarżana w procesie jest uznawana za niewinną aż do chwili zapadnięcia
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prawomocnego wyroku w jej sprawie.
adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie

Komentarz w sprawie zatrzymania adw. Romana Giertycha zamieścił w mediach społecznościowych
adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie:
Jestem w najwyższym stopniu zaniepokojony zatrzymaniem adwokata Romana Giertycha, jak
również przeszukaniami jego kancelarii i mieszkania. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
drobiazgowo monitoruje każdy przypadek zatrzymania adwokata oraz przeszukania jego kancelarii
lub mieszkania.
Każdorazowo sprawdzamy, czy prowadzone działania odbywają się z poszanowaniem tajemnicy
adwokackiej oraz badamy, czy nie dochodzi do naruszenia niezależności adwokackiej w postaci
represji wobec adwokata za jego działalność zawodową, w tym za działalność pozostającą w kontrze
do interesów politycznych przedstawicieli władzy państwowej.
Sytuacja, w której doszło do zatrzymania adwokata Romana Giertycha w przeddzień posiedzenia w
przedmiocie tymczasowego aresztowania w istotnej sprawie z perspektywy władzy politycznej, w
której występuje on jako obrońca, musi budzić obawy, czy nie mamy do czynienia z obstrukcją
działalności obrończej. Obstrukcją, która może być motywowana instrumentalnym i politycznym
działaniem organów państwowych.
Dzisiejsze zatrzymanie znakomicie obrazuje, z jakich powodów Adwokatura protestowała, gdy doszło
do ponownej unifikacji instytucji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. W tej
konstelacji, zawsze będzie pojawiało się pytanie: na ile interesy polityczne miały wpływ na działania
Prokuratury.
Samorząd adwokacki będzie z największą atencją monitorował działania organów ścigania wobec
adwokata Romana Giertycha.

Prezes KRRP o nienaruszalności tajemnicy
adwokackiej i radcowskiej
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, r.pr. Maciej Bobrowicz, wydał 16 października
br. oświadczenie w obronie tajemnicy adwokackiej i radcowskiej.
W oświadczeniu czytamy:
Zachowanie tajemnicy zawodowej radcy prawnego i adwokata jest fundamentalnym prawem i
obowiązkiem prawnika wykonującego zawód zaufania publicznego – wobec jego klienta we
wszystkich demokratycznych systemach prawnych.
Obowiązek zachowania poufności przez prawnika służy nie tylko interesom klienta, ale i interesom
wymiaru sprawiedliwości, jako jeden z warunków rzetelnego procesu zagwarantowanego w art. 45
Konstytucji. Aby ów standard zachować, wszelkie przeszukania kancelarii czy też mieszkania
prawnika powinno się bezwzględnie odbywać z wyłączeniem możliwości dostępu osób trzecich do akt
klientów oraz do pochodzących od nich informacji.
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Zatrzymanie każdego profesjonalnego prawnika – adwokata czy radcy prawnego – rodzi pytania.
Zatrzymanie adwokata w sposób, w jaki zrobiono to w przypadku adw. Romana Giertycha, rodzi zaś
bardzo poważne pytania.
Zatrzymanie adwokata w przeddzień ważnego procesu, po trzynastu latach prowadzenia
postępowania w sprawie, budzić musi poważne obawy co do prawdziwych celów, które za nim stoją.
Nienaruszalność tajemnicy adwokackiej i radcowskiej, poszanowanie prawa i procedur, to
podstawowe zasady państwa prawnego, które winny być bezwzględnie przestrzegane.

(czytaj na stronie KRRP)

Uchwała "Iustitii" ws. niezależności adwokatury i
tajemnicy adwokackiej
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" przyjął 16 października br. uchwałę w
sprawie niezależności adwokatury i tajemnicy adwokackiej w nawiązaniu do zatrzymania
adw. Romana Giertycha przez CBA, które miało miejsce 15 października.
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w związku z zatrzymaniem adwokata Romana
Giertycha w przeddzień posiedzenia, podczas którego miał występować jako obrońca, przypomina,
że zapewnienie poszanowania tajemnicy adwokackiej i prawa do obrony jest obowiązkiem wszystkich
organów państwa.
Jako polscy sędziowie uważamy, że w demokratycznym państwie prawnym prawo do sprawiedliwego
rozpatrzenia sprawy przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd może być rzeczywiście
realizowane tylko przy zachowaniu niezależności adwokatury.
Wszelkie działania uderzające w niezależność adwokatów godzą w rzetelność procesu, a przez to w
prawa obywatelskie. Tajemnica adwokacka stanowi jeden z fundamentów prawa do obrony, które
jest podstawowym prawem każdego człowieka.

(czytaj uchwałę na stronie IUSTITII)

RPO interweniuje w sprawie zatrzymania adw.
Romana Giertycha
Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej o
podjętych działaniach w sprawie zatrzymania adw. Romana Giertycha.
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Rzecznik wystosował 16 października pismo do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z prośbą o
przedstawienie informacji dotyczących podstaw faktycznych i prawnych zatrzymania adw. Romana
Giertycha oraz przebiegu zatrzymania z uwzględnieniem, czy były stosowane i ewentualnie jakie,
środki przymusu bezpośredniego.
Ponadto, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o wskazanie, czy w trakcie przeszukania
pomieszczeń należących do mecenasa dochowano rygorów wynikających z procedury karnej,
dotyczących postępowania z dokumentami zawierającymi informacje stanowiące tajemnicę
adwokacką oraz z dokumentami obejmującymi okoliczności związane z wykonywaniem funkcji
obrońcy.
czytaj list RPO do Prezesa NRA

Podatek od profesjonalizmu - felieton prezesa NRA
"Podatek od profesjonalizmu" - kolejny felieton adw. Jacka Treli, prezesa Naczelnej Rady
Adwokackiej, ukazał się 13 października 2020 r. na łamach "Rzeczpospolitej".
Jakość świadczonej pomocy prawnej powinna być ważna dla państwa. Dlaczego ktoś, kto nawet nie
musiał kończyć studiów prawniczych, ma być faworyzowany niższą stawką daniny? - czytamy w
felietonie.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, który jest obecnie
procedowany w Sejmie, zakłada, że adwokaci i radcy prawni, którzy wybiorą ryczałtowe rozliczenie
podatku, mają go płacić w wysokości 17 proc. przychodów. Natomiast usługi prawne świadczone
przez inne osoby (w Polsce można je świadczyć nawet bez wykształcenia prawniczego) miałyby być
objęte 15-proc. stawką zryczałtowanego podatku.
(czytaj cały felieton)

Adw. Wojciech Troszkiewicz został dziekanem ORA
w Siedlcach
Podczas Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Siedlcach, 9 października 2020 r., wybrano
nowe władze izbowe.
Dziekanem został adw. Wojciech Troszkiewicz, rzecznikiem dyscyplinarnym - adw. Stanisław Gerlach,
prezesem Sądu Dyscyplinarnego został adw. Tadeusz Winiarek, a przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej adw. Bolesław Maniszewski.
Zgromadzenie wybrało również delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury:
Adw. Wojciech Troszkiewicz
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Adw. Janusz Steć
Adw. Andrzej Murek
Adw. Stanisław Gerlach
Adw. Błażej Więcław
Adw. Bolesław Maniszewski

Ewa Łętowska i Jerzy Zajadło: O wygaszaniu
państwa prawa
Publikujemy tekst wywiadu zamieszczonego w książce prof. Ewy Łętowskiej i prof.
Jerzego Zajadły pt. „O wygaszaniu państwa prawa”, która ukaże się nakładem Naczelnej
Rady Adwokackiej i Wydawnictwa Arche na początku listopada br. Rozmowę
przeprowadził Rafał Kalukin.
Rafał Kalukin: Spotykamy się na początku września 2020 r. Prezydent Duda właśnie zaczął drugą
kadencję, przed nami co najmniej trzy lata rządów PiS. Poproszę więc o wstępną diagnozę. Czy
państwo prawa już nam wygasło?
Prof. Ewa Łętowska: Ono od czasu do czasu jeszcze się pojawia. Choć niewiele to oznacza, gdyż
państwo prawa powinno charakteryzować się stabilnością i powtarzalnością stosowania prawa.
Reagować tak samo w podobnych sytuacjach. A my mamy teraz interesowną wybiórczość. Na
postawione przez pana pytanie należałoby zatem odpowiedzieć twierdząco. Tak, państwo prawa już
wygasło.
(czytaj cały wywiad)

IX Ogólnopolska Konferencja Mediacyjna online 22
października
IX Ogólnopolska Konferencja Mediacyjna w
Oławie odbędzie się 22 października 2020 r.
Konferencja pod hasłem "Relacje i mediacje
w czasie kryzysu" będzie dostępna poprzez
transmisję online.
Uczestnictwo jest bezpłatne.
Program spotkania zawiera zagadnienia z zakresu
mediacji rodzinnych, mediacji w pracy i biznesie,
wyzwań w pracy mediatora, mediacji on line,
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błędów w ugodach mediacyjnych.
(czytaj program konferencji)
Udział w konferencji będzie możliwy poprzez
kliknięcie w poniższy link:
https://www.facebook.com/events/318591222733
589

Link do wydarzenia na FB

https://www.facebook.com/events/318591222733
589

Link na komputer:
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.b
e&v=C6_19nzj-cM&app=desktop

Link na urządzenia mobilne:
https://www.youtube.com/watch?v=C6_19nzj-cM

(zobacz plakat)

W listopadzie szkolenie podstawowe z mediacji
Z uwagi na duże zainteresowanie, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
postanowiło ponownie zorganizować szkolenie, które pozwoli adwokatom na uzyskanie
tytułu mediatora.
W dniach 21-22 oraz 28-29 listopada 2020 roku Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
organizuje „Podstawowe szkolenie z mediacji”, skierowane do adwokatów chcących uzyskać
uprawnienia mediatora.
Szkolenie zostanie zrealizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych, obejmujących
łącznie 40 godzin, zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w pełnieniu
roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia Mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę
ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
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Odbycie szkolenia z wynikiem pozytywnym, w tym aktywne uczestnictwo w każdym z czterech dni
szkoleniowych, uprawnia do uzyskania numerowanego certyfikatu mediatora, a następnie wpisu na
listę stałych mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz listy sądowe przy
prezesach sądów okręgowych. Udział w szkoleniu będzie uprawniał do uzyskania 24 punktów
szkoleniowych.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie NRA w Warszawie, ul. Świętojerska 16.
Koszt szkolenia wynosi 1000 zł brutto. Państwa zgłoszenie będzie brane pod uwagę w momencie
otrzymania zapłaty przez organizatora.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego
centrum.mediacji@adwokatura.pl do dnia 23 października 2020 roku.

na

adres:

Grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie 24 osoby. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy.
pobierz formularz zgłoszeniowy

MSZ przyjmuje zgłoszenia na urząd sędziego
ETPCz
Ministerstwo Spraw Zagranicznych koordynuje proces wyłonienia trzech kandydatów na
urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski na kadencję
2021-2030. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swe kandydatury do MSZ do 6 listopada
2020 r. (decyduje data wpływu do MSZ).

Konieczność wyboru wynika z faktu, że kadencja obecnego sędziego, prof. dr hab. Krzysztofa
Wojtyczka, upływa w dniu 31 października 2021 r. Sekretarz Generalny Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy zwrócił się do władz polskich o przedłożenie listy trzech kandydatów
najpóźniej do 8 marca 2021 r. Z listy tej Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy dokona wyboru
nowego sędziego.

Informacje i formularze dla osób zainteresowanych kandydowaniem, informacje na temat aktów
prawnych mających zastosowanie w procedurze wyłaniania kandydatów na urząd sędziego ETPC,
istotne dokumenty Rady Europy, a także klauzule dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się
na stronie:
http://www.gov.pl/dyplomacja/wybor-sedziego-etpc.
Będą tam zamieszczane również aktualne informacje na temat przebiegu procesu wyłaniania
kandydatów.
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Kandydat na powyższe stanowisko powinien spełniać następujące wymagania:
- posiadać obywatelstwo polskie,
- korzystać z pełni praw cywilnych i publicznych,
- być osobą o najwyższym poziomie moralnym,
- posiadać kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego albo być prawnikiem o
uznanej kompetencji,
- mieć ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce lub za granicą i uzyskany tytuł magistra lub
równorzędny,
- posiadać znajomość zagadnień związanych z ochroną praw człowieka,
- posiadać rozległą wiedzę prawniczą, w tym zwłaszcza w zakresie prawa polskiego, i doświadczenie
związane z jego praktycznym stosowaniem, lub dorobek naukowy,
- posiadać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Rady Europy oraz przynajmniej bierną
znajomość drugiego języka,
- odznaczać się stanem zdrowia umożliwiającym pełnienie obowiązków sędziego.
Kadencja sędziów Trybunału upływa z chwilą ukończenia przez nich 70 lat.
Zainteresowane osoby proszone są o złożenie życiorysu wraz z następującymi dokumentami:
- kopią dowodu osobistego lub paszportu albo oświadczeniem o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych,
- oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszej
procedury,
- kopią dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
- kopiami dokumentów potwierdzających jednoznacznie doświadczenie zawodowe określone w
wymaganiach,
- oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z
dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd
sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
W przypadku załączenia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na
język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego. Życiorys należy przedłożyć w języku polskim,
angielskim i francuskim według wzoru ustalonego przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.
Można też dołączyć list motywacyjny w języku polskim.
Na stronie internetowej MSZ http://www.gov.pl/dyplomacja/wybor-sedziego-etpc zamieszczono
formularze dla kandydatów i dokumenty Rady Europy precyzujące warunki udziału w procedurze
wyboru na sędziego, a także uregulowania MSZ dotyczące wyłaniania kandydatów, w tym klauzule
informacyjne wymagane przepisami RODO.
W sprawie wyjaśnień odnośnie do zgłaszania kandydatur prosimy o kontakt drogą e-mailową
(dpt.sekretariat@msz.gov.pl) lub telefoniczny (+ 48 22 523 9319).
Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych zgłoszeń w zamkniętych kopertach z
dopiskiem „wybór sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – do rąk własnych” w Biurze
Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub przesłanie ich listem poleconym na adres:
Departament Prawno-Traktatowy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 23, 00-580
Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2020 r. Decyduje data wpływu
zgłoszenia do Ministerstwa.
(czytaj ogłoszenie w pdf)
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XXI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Podatki
jutra” online
Europejskie
Stowarzyszenie
Studentów
Prawa ELSA Poland zaprasza do udziału w
XXI
edycji
Ogólnopolskiej
Konferencji
Podatkowej „Podatki jutra”, która odbędzie
się 21-22 października 2020 r. online. Za
udział przysługują punkty szkoleniowe.
Niesłabnąca popularność projektu sprawia, że
pragniemy powrócić z jego kolejną edycją
skupiając się na kryzysie gospodarczym - jego
skutkach i wieloaspektowym wpływie na system
podatkowy.
Rozmowy
dotyczyć
będą
prawidłowych
reakcji
systemowych
oraz
dalekobieżnych kierunków, jakie można obrać na
przyszłość po podobnych wydarzeniach.
Pierwszego dnia odbędą się prelekcje ekspertów,
a drugiego Ogólnopolska Konferencja Podatkowa
podkreśli swój wszechstronny charakter poprzez
organizację warsztatów online.
(czytaj szczegółowy program)
Ze względu na obecnie panującą sytuację
epidemiologiczną Konferencja odbędzie się w
formie zdalnej.
Udział w Konferencji jest bezpłatny.
Aplikanci adwokaccy otrzymają 4 punkty za udział
w Konferencji. Doradcy podatkowi 1 punkt za
każdą godzinę uczestnictwa.
Link do wydarzenia na Facebooku: (zobacz link)

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
9 października: adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w zgromadzeniu Izby
Adwokackiej w Siedlcach. (czytaj relację)
13-15 października: odbyło się zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej. Wziął w nim udział
m.in. adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA.
16 października: odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium NRA, na którym omówiono
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sytuację związaną z zatrzymaniem 15 października adw. Romana Giertycha przez Centralne Biuro
Antykorupcyjne.
Prezydium NRA podjęło uchwałę, w której wyrażono stanowczy sprzeciw wobec sposobu działania
organów dochodzeniowo-śledczych w stosunku do adwokata Romana Giertycha zatrzymanego w
dniu 15 października 2020 r. (czytaj uchwałę)
Prezydium NRA powołało zespół do bieżącego monitorowania i reagowania na dalszy przebieg
sytuacji.
Prezydium NRA postanowiło również zwrócić się do Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych
Europy (CCBE) z wnioskiem o monitorowanie sytuacji związanej z postępowaniem polskich organów
ścigania wobec adwokata w związku z jego czynnościami zawodowymi.
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