Wiadomości Adwokatury 6 listopada 2020
Komunikat Krajowego Mechanizmu Prewencji
Tortur po manifestacji 30 października w
Warszawie
Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur rozmawiali z 26 osobami
zatrzymanymi podczas manifestacji, która odbyła się w Warszawie 30 października 2020
r. Przeprowadzili wizytacje ad hoc w sześciu pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
Komunikat podsumowujący opublikowano na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.
Wizytacje ad hoc miały miejsce w sześciu pomieszczeniach dla osób zatrzymanych (PdOZ) w
Warszawie (przy ul.: Żytniej, Umińskiego, Nowolipie, Janowskiego i Jagiellońskiej) oraz w Piasecznie.
Pracownicy KMPT dotarli do 36 spośród 37 osób zatrzymanych. 10 osób nie wyraziło chęci rozmowy z
przedstawicielami Biura RPO.
Celem wizytacji było zbadanie sytuacji osób zatrzymanych przez policję, warunków ich osadzenia w
kontekście realizacji tzw. minimalnych gwarancji antytorturowych.
Zdecydowana większość zatrzymanych to pseudokibice. Zarzucono im m.in. popełnienie czynu z art.
254, 226 Kodeksu karnego, (odpowiednio: udział w zbiegowisku ze świadomością, że jego uczestnicy
wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie; znieważenie
funkcjonariusza publicznego lub organu konstytucyjnego RP).
W trakcie zatrzymań wobec części osób użyto gazu i pałek. Zatrzymania uwidoczniły braki
systemowe sygnalizowane w ostatnich dniach przez Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom
oraz Nieludzkiemu i Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu. Nieprawidłowości dotyczą m.in.
przeprowadzania badań lekarskich i dokumentowania obrażeń, dostępu do pomocy prawnej od
pierwszych chwil zatrzymania, prawa do poinformowaniu o zatrzymaniu osoby bliskiej.
(cały raport na stronie RPO)
Konwencja ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub
poniżającego traktowania albo karania wraz z Protokołem Fakultatywnym (dalej: OPCAT), dały
podstawy do utworzenia w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. To organ wizytujący
miejsca, w których przebywają osoby pozbawione wolności.
Celem KMPT jest podejmowanie działań zmierzających do eliminowania ryzyka zaistnienia tortur lub
nieludzkiego albo poniżającego traktowania.
KMPT tworzą specjaliści, którzy monitorują sytuację w miejscach odosobnienia, gdzie ludzie
przebywają niezależnie od swojej woli. Takich miejsc jest w Polsce jest ponad 3 000. W skład zespołu
wchodzą m.in. prawnicy, psycholodzy, socjolodzy, politolodzy. W wizytacjach wspierają ich także
eksperci zewnętrzni m.in. lekarze, psychiatrzy, psycholodzy.
18 stycznia 2008 r. zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji powierzono Rzecznikowi Praw
Obywatelskich.
W ciągu 10 lat działalności przedstawiciele KMPT przeprowadzili ponad 1 000 wizytacji.
(czytaj o KMPT)

1/5

Adwokaci Gutowski i Kardas: Opłakane skutki
„reform” sądownictwa
Rozlewające się po ulicach polskich miast protesty są najlepszym dowodem niszczącej
siły rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Obwieszczając
urzędowo co jest zgodne z prawem, a co nie, co moralne a co z moralnością sprzeczne, TK
odebrał kobietom prawo decyzji w sprawach związanych z dramatami osobistymi.napisali adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas w felietonie,
który ukazał się 4 listopada 2020 r. na łamach "Rzeczpospolitej".
W zdewastowanej werdyktem TK rzeczywistości masowe przejawy oburzenia są w pełni zrozumiałe,
podobnie jak spontaniczny ruch adwokatów, gotowych bronić manifestujących przed
konsekwencjami błędów i nadużyć władzy. Błędów nowo ukształtowanej władzy sądowniczej. podkreslają autorzy tekstu.

(czytaj felieton na stornie Rzeczpospolitej)

Regulacje prawne dotyczące mikropojazdów publikacja
„Hulajnogi elektryczne i inne mikropojazdy.
Regulacje
prawne
i
rozwiązania
samorządowe”,
to pierwsza na rynku
polskim publikacja poświęcona tematyce
mikromobilności. Autorami książki są adw.
Michał Burtowy oraz Wojciech Kotowski,
ekspert z zakresu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
Publikacja stanowi kompendium rozwiązań dla
miast, które stają przed wyzwaniem uregulowania
ruchu
użytkowników
indywidualnych
oraz
działalności operatorów Urządzeń Transportu
Osobistego. Omówiono w niej globalny rozwój
tego zjawiska, jego formy - różne rodzaje
pojazdów i konkretne rozwiązania systemowe, a
także odbiór społeczny. Znajdziemy tu również
aspekt drogowy, karny odszkodowawczy i
ubezpieczeniowy, wynikający z obecności UTO w
przestrzeni faktycznej i prawnej. Przedstawiono
krytyczne uwagi do braku kompleksowych
rozwiązań oraz dyskusję dotyczącą problematyki
uregulowania mikropojazdów w Polsce. Zawarte w
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książce rozważania poświęcone są również
zagadnieniom ochrony środowiska a także
przetwarzania
danych
osobowych
(w
tym
cyberprzestępczości).
Książka ukazała
Wolters Kluwer.

się

nakładem

wydawnictwa

J. Potulski, M. Skwarcow: Aktywna walka z
korupcją (zapowiedź książki)
Aktywna walka z korupcją. Aspekty procesowe i materialne to tytuł publikacji, której
autorami są Jacek Potulski i Marek Skwarcow. Książkę rekomenduje Biblioteka Palestry.
„Książka stanowi gruntowne opracowanie z zakresu korupcji. Niewątpliwie godnym podkreślenia
osiągnięciem Autorów jest szeroka eksploracja orzeczeń sądowych oraz dotychczasowych poglądów
doktryny na obowiązujące akty prawne i rudymentarne problemy prawne, których wszelako w
omawianych zagadnieniach nie brakuje. Wypada podkreślić, że jest to opracowanie kompleksowe,
wnikliwe i de facto nowatorskie. Obie jego części (materialnoprawna i procesowa) wzajemnie z sobą
konweniują, ukazując złożoność stanu normatywnego związanego ze zjawiskiem korupcji. W książce
można odnaleźć również autorskie pogłębienia niektórych badań i zapatrywań wyrażanych w
doktrynie. (…) Już na pierwszy rzut oka widać, że książka jest napisana «przez praktyków dla
praktyków». Co szczególnie cenne, przyjmuje się tu dwie perspektywy poznawcze – obrońcy w
procesach karnych oraz sędziego orzekającego w tego typu sprawach. Monografia będzie cennym
narzędziem nie tylko dla teoretyków, lecz także (a nawet przede wszystkim) dla praktyków”.
Z recenzji dr. hab. Igora Zgolińskiego, prof. KPSW

Jacek Potulski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Karnego
Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UG, adwokat, autor licznych publikacji z
zakresu prawa karnego, w tym przede wszystkim na temat przestępstw korupcyjnych, karnoprawnej
ochrony dziecka i prawa karnego w sporcie.
Marek Skwarcow – doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, wykładowca
współpracujący z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, autor kilkudziesięciu
publikacji z zakresu procedury karnej, etyki zawodu sędziego, odpowiedzialności dyscyplinarnej
sędziów sądów powszechnych.

Pamiętamy Was dobrze
Dzień Wszystkich Świętych to dzień pamięci. O tych, którzy odeszli. Z którymi żyliśmy,
których kochaliśmy, lubiliśmy, ceniliśmy. Którzy byli dla nas wzorem. Którzy nas
wychowali, którzy się o nas troszczyli. Z którymi pracowaliśmy i z którymi się tylko
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znaliśmy. Którzy nam pomagali, a czasem przeszkadzali. Z którymi się kłóciliśmy i
godziliśmy. Którzy byli i odeszli.
W tym roku Wszystkich Świętych jest świętem szczególnym. Cmentarze zamknięte. Nie pójdę na
groby. Nie zapalę świec. Nie znajdę na grobie taty znicza i kartki, że adwokatura warszawska
pamięta. Kartki, którą od 19 lat zawsze 1 listopada na grobie stawiał nieznany mi aplikant,
sprawiając tym małym gestem, że serce kroiło mi się z żalu.
Co mogę zrobić? Pomyślę. Pomyślę o nich – tych, którzy byli mi bliscy. O rodzicach, teściowej, o
dziadkach … I nie zapomnę o kolegach, którzy odeszli. Którzy przekazali nam pałeczkę w sztafecie
zwanej „adwokatura”. Będę wspominał jak Staszek Mikke pierwszy raz recenzował mój artykuł, gdy z
grafomańską pasją próbowałem napisać coś do Palestry. Nie zapomnę o Krystynie Skoleckiej–Kona, a
raczej o Skolesi, bo tak ją jako aplikanci nazywaliśmy (gdy nie słyszała). Wielkiej damie adwokatury
łódzkiej, która była niezaprzeczalnym dowodem, że nie wystarczy zdać egzamin adwokacki by być
„mecenasem” – na to trzeba sobie jeszcze zasłużyć.
Będę pamiętał o innych koleżankach i kolegach, z którymi miałem zaszczyt spotkać się w mojej
drodze, a którzy odeszli – zawsze za wcześnie.
Nie mogąc pójść na cmentarz pójdę dziś pod siedzibę mojej Rady i tam zapalę znicz. Symbol, że
wszystkich Was pamiętam dobrze.
adwokat Rafał Dębowski

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
26 października, podczas nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium NRA przyjęto uchwałę w reakcji
na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z 22 października dotyczące przepisu zezwalającego
na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego
upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. (czytaj uchwałę)
3 listopada, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, omówił sprawę powołania fundacji adwokatury. Przypomniał, że w
czerwcu tego roku Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę w sprawie powołania fundacji.
Prezydium NRA zwróciło się do adw. Anisy Gnacikowskiej, zastępcy sekretarza NRA, o przygotowanie
proceduralne do zarejestrowania fundacji.
Adw. Henryk Stabla omówił też sprawę projektu ustawy Prawo o adwokaturze. Prezydium NRA
przedyskutowało możliwości skierowania projektu na ścieżkę legislacyjną.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił informacje nt. stanu prac legislacyjnych w sprawie
zmian przepisów dotyczących zgromadzeń Izb Adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury. Pan
Mecenas przekazał, że z uzyskanych informacji wynika, że propozycje ministerstwa sprawiedliwości
nadal analizowane są przez zespół ds. planowania prac Rady Ministrów.
Prezydium NRA omówiło temat zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury w celu
dostosowania przepisów umożliwiających przeprowadzanie zgromadzeń w czasie epidemii. Adw.
Rafał Dębowski poinformował, że w najbliższych dniach zespół przedstawi propozycje zmian
regulaminu odbywania Zgromadzeń Izb Adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury.
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Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, poruszyła temat wykonania uchwały KZA
dotyczącej wypracowania zasad archiwizacji.
Adw. Anisa Gnacikowska przedstawiła sprawy osobowe, a następnie Prezydium przyjęło uchwały
osobowe.
Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca CZW omówiła protokoły izbowe.
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe.
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