Wiadomości Adwokatury 27 listopada 2020
Prezes NRA: Adwokatura apolityczna (felieton)
Adwokatura nie wchodzi do polityki. To polityka wkracza do wymiaru sprawiedliwości. A
prawa i wolności obywatelskie nie mają żadnych barw. - napisał adw. Jacek Trela, prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej, w felietonie, który ukazał się 24 listopada 2020 r. na łamach
"Rzeczpospolitej".
Adwokatura apolityczna, to nie znaczy obojętna na sprawy społeczne. Apolityczność adwokatury nie
może oznaczać bierności w sferze praw jednostki wszędzie tam, gdzie te prawa są zagrożone albo
wręcz naruszane. - czytamy w feleitonie.
(czytaj na stronie rp.pl)
(czytaj felieton)

W Senacie o pełnej realizacji prawa do obrony
aresztowanego
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie art. 215 Kodeksu Karnego Wykonawczego
zgłoszonego przez Naczelną Radę Adwokacką w Senacie RP.
Na 89. posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz 62. posiedzeniu Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji Senatu RP 24 listopada 2020 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy kodeks karny wykonawczy – odnoszącego się do zmiany art. 215 k.k.w.
Projekt przedłożony wraz z petycją NRA został przygotowany przez adw. Przemysława Rosati, członka
Naczelnej Rady Adwokackiej i adw. Jerzego Lachowicza, wicedziekana ORA w Wałbrzychu.
Pierwotnie projekt został złożony jako załącznik do petycji Naczelnej Rady Adwokackiej (uchwała NRA
nr 80/2020 z dnia 18 stycznia 2020 r.) Wobec zakończenia prac nad petycją został następnie objęty
inicjatywą ustawodawczą senatora Aleksandra Pocieja i grupy senatorów Senatu RP (nr druku 227).
Celem zmiany art. 215 k.k.w. jest zapewnienie osobie tymczasowo aresztowanej pełnej realizacji
prawa do obrony, w tym zniesienie barier o charakterze techniczno-organizacyjnym, w aspekcie
realizacji prawa do porozumiewania się z obrońcą podczas nieobecności innych osób. Różnica
pomiędzy dotychczasowym stanem prawnym, a postulowanym stanem prawnym polega na tym, że
nowoprojektowany stan prawny po pierwsze: w pełni pozwoli na realizację konstytucyjnokonwencyjnego prawa osoby tymczasowo aresztowanej do kontaktu z obrońcą, po drugie uprości
czynności techniczno-organizacyjne organu procesowego, odciążając organ procesowy od
wykonywania dodatkowych czynności organizacyjnych, po trzecie usprawni realizację kontaktu
tymczasowo aresztowanego z jego obrońcą. Przyjęcie postulowanego przez NRA rozwiązania będzie
także skutkowało tym, że raz udzielona zgoda na widzenie obrońcy z tymczasowo aresztowanym
będzie aktualna także w przypadku zmiany organu procesowego, do dyspozycji którego pozostaje
tymczasowo aresztowany.
Za przyjęciem projektem ustawy opowiedziało się 14 senatorów, przeciwko było 7, wstrzymało się 3.
Projekt został przyjęty. Sprawozdawcą komisji na dalszym etapie prac legislacyjnych w Senacie RP
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będzie senator Aleksander Pociej.

Raport o sytuacji więziennictwa polskiego
Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego opracował raport na temat
aktualnej sytuacji więziennictwa polskiego.
Dokument powstał na podstawie ustaleń z konferencji „30 lat Służby Więziennej w Polsce”, która
odbyła się na początku tego roku w Sejmie RP.
czytaj raport

Zaproszenie na otwarte spotkanie z dr. Sylwią
Spurek
Naczelna Rada Adwokacka i Zespół ds. Kobiet przy NRA zapraszają na otwarte spotkanie
online z europosłanką, ekspertką praw człowieka, doktorką Sylwią Spurek. Wydarzenie
odbędzie się 2 grudnia, w godzinach 17.00-18.30 i będzie transmitowane na
facebookowym fanpage’u Zespołu ds. Kobiet przy NRA.
Przyczynkiem do spotkania są rozpoczynające się 25 listopada, 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy
Wobec Kobiet.
Sylwia Spurek - doktorka nauk prawnych, radczyni prawna, posłanka do Parlamentu Europejskiego
(od 2019) i Wiceprzewodnicząca Komisji FEMM, w latach 2015-2019 Zastępczyni Rzecznika Praw
Obywatelskich. Autorka pierwszego projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (2003).
Jako wicedyrektorka Biura Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania koordynowała proces
ratyfikacji Konwencji Stambulskiej (2014). Akademiczka i autorka kilkudziesięciu publikacji dot.
równego traktowania. Feministka i weganka.
Zdjęcie dr. Spurek autorstwa Karoliny Harz.

Wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom – kurs
HELP Rady Europy
Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Izba Radców Prawnych wraz z Sekretariatem
Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy zaprasza
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do udziału w kursie „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom”. Kurs online potrwa od
3 grudnia do 31 marca. Potwierdzenie zakwalifikowania na kurs do 30 listopada.
Poniżej publikujemy szczegółowe informacje.

Termin spotkania wstępnego online: 3 grudnia 2020 r., godz. 10:00 – 13:00
Czas trwania kursu online: 3 grudnia 2020 r. – 31 marca 2020 r.
Uczestnicy: adwokatki i adwokaci, radcowie i radczynie prawne
Liczba uczestników: 38 osób
Termin zgłoszeń: 29 listopada 2020 r.
Potwierdzenie zakwalifikowania na kurs: 30 listopada 2020 r.
Język roboczy: polski
Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Izba Radców Prawnych wraz z Sekretariatem Programu HELP
(Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy zaprasza do udziału w kursie „Wymiar
sprawiedliwości przyjazny dzieciom”.
O kursach HELP
Na kurs HELP składa się spotkanie wstępne, podczas którego uczestnicy kursu zostają
wprowadzeni do tematu kursu, zapoznają się z metodologią szkolenia, platformą internetową HELP,
podsumowują swoje dotychczasowe doświadczenia i zgłaszają oczekiwania wobec tutora.
Zasadnicza część kursu odbywa się online, na platformie internetowej HELP – kurs jest
interaktywny, zawiera prezentacje, filmy, testy, kazusy, wymaga od uczestników podejmowania
dyskusji na forum i wspólnego rozwiązywania zadań. Każde szkolenie adaptowane jest do kontekstu
krajowego – przetłumaczone na język polski, uwzględnia przepisy prawa krajowego oraz
orzecznictwo. Szkolenia HELP prowadzone są przez przeszkolonych przez Radę Europy i
certyfikowanych trenerów. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu
HELP.
Kurs „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom”
Kurs koncentruje się na przepisach prawa międzynarodowego dotyczącego ochrony praw dziecka w
postępowaniach sądowych i administracyjnych, dotyczących spraw rodzinnych, migranckich,
karnych, a także na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Polska adaptacja
zawiera odniesienia do prawa i orzecznictwa krajowego. Kurs składa się z m.in. z modułów:
postępowania sądowe i inne, największe wyzwania związane z interakcją z dziećmi w wymiarze
sprawiedliwości, interdyscyplinarność, pozbawienie wolności, przemoc wobec dzieci, migracja i azyl.
Koszt kursu pokrywa w całości Rada Europy. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.
Tutorkami kursu są:
Adw. Monika Horna-Cieślak – specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej dzieciom
doświadczającym przemocy, w tym przemocy seksualnej. Przez wiele lat współpracowniczka Fundacji
Dajemy Dzieciom Siłę, koordynatorka programu „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku”.
Laureatka plebiscytu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2019.
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Adw. Anna Mazurczak – certyfikowana tutorka programu HELP Rady Europy, info-point programu
HELP Naczelnej Rady Adwokackiej. Członkini Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie
Adwokackiej, Wiceprzewodnicząca Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w
Warszawie. Specjalizuje się w prawie antydyskryminacyjnej i ochronie praw osób LGBT.
Zgłoszenia adwokatów i adwokatek – zgłoszenia należy przesłać w terminie do 29 listopada
2020 r. adw. Annie Mazurczak, która pełni funkcję info-point programu HELP na adres
mazurczak.a@gmail.com. W zgłoszeniu proszę podać:
Imię i nazwisko,
kontakt mailowy i telefoniczny,
doświadczenie w sprawach ochrony praw dziecka,
możliwość przekazywania wiedzy zdobytej podczas kursu innym osobom wykonującym
zawody prawnicze,
oczekiwania wobec kursu.
Liczba miejsc ograniczona – w kursie może wziąć udział 38 osób.
Kryteria doboru uczestników:
Obowiązkowy jest udział w spotkaniu wstępnym 3 grudnia 2020 r.
Wymagana jest minimalna znajomość języka angielskiego – tak, żeby zrozumieć prezentację
po angielsku.
Jeśli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsca, pierwszeństwo będzie udzielane
osobom, które zawodowo związane są z tematem kursu lub mają możliwość przekazania
zdobytej podczas kursu wiedzy (np. podczas zajęć z aplikantami).
Pytania – proszę kierować do adw. Anny Mazurczak, mazurczak.a@gmail.com.
O programie HELP
Program HELP Rady Europy wspiera państwa członkowskie Rady Europy we wdrażaniu Konwencji o
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie krajowym. Szkolenia w ramach
programu HELP skierowane są do profesjonalistów – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców
prawnych. Mają na celu zwiększenie ich kompetencji w stosowaniu Konwencji i orzecznictwa
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w prowadzonych sprawach na poziomie krajowym.
Szkolenia uwzględniają także odniesienie do prawa europejskiego, w tym Karty Praw Podstawowych
Unii Europejskiej, a także innych konwencji Rady Europy.

NRA zaprasza do składania ofert na usługę
szkoleniową
Naczelna Rada Adwokacka zaprasza do składania ofert na przygotowanie i
przeprowadzenie wykładu dla adwokatów z psychologicznych aspektów udziału dziecka w
procedurach karnych z perspektywy właściwej realizacji roli kuratora reprezentującego
dziecko, o którym mowa w art. 99-99(3) Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w zw. z art.
art. 51 § 2 k.p.k.
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Wykład zostanie zarejestrowany w formie audiowizualnej i trwać będzie 90 minut zegarowych.
Termin składania ofert (za pomocą formularza ofertowego) mija: 2 grudnia 2020 roku o godz. 13:00.
Należy przesyłać je mailowo na adres: monika.horna-cieslak@adwokatura.pl
Formularz ofertowy i oświadczenie do pobrania poniżej.
Opis zamówienia znajduje się w załączniku "Zapytanie ofertowe":
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
3) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Rola dwuizbowości w ustroju demokratycznym konferencja 12 grudnia
Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej
WPiA
UW
zaprasza
na
ogólnopolską
konferencję naukową „Rola dwuizbowości w
ustroju demokratycznym”, która odbędzie
się 12 grudnia 2020 r. w formie zdalnej
przez platformę Zoom.
Patronat nad konferencją objął Prezes Naczelnej
Rady Adwokackiej, adw. Jacek Trela.
Sejm i Senat w Polsce, Izba Gmin i Izba Lordów w
Wielkiej Brytanii czy Zgromadzenie Narodowe i
Senat we Francji - większość systemów
demokratycznych zbudowanych jest wokół zasady
dwuizbowości parlamentu. Izby te, mimo że obie
zazwyczaj
wyposażone
w
kompetencje
prawotwórcze, różnią się jednak od siebie i
wzajemnie na siebie oddziałują.
Jakie są podstawy aksjologiczne dwuizbowości?
Jak wpływa ona na proces legislacji? W jaki sposób
ciała
parlamentarne
powinny
na
siebie
oddziaływać? Czy dwuizbowość sprawdza się w
praktyce? Powyższe pytania otwierają drogę do
rozważań poświęconych istocie bikameralizmu.
12 grudnia 2020 r. (sobota) odbędą się panele
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eksperckie z udziałem wybitnych naukowców,
specjalistów z zakresu tematyki Konferencji,
takich jak prof. Hanna Suchocka, prof. Ryszard
Piotrowski, prof. Władysław Kulesza, prof. Maria
Kruk-Jarosz, prof. Jarosław Kuisz i prof. Ewa
Łętowska.
Bezpośrednio po panelach eksperckich odbędą się
panele
studencko-doktoranckie.
Zachęcamy
zarówno do czynnego jak i biernego udziału.
Wystąpienia rozpoczną się około godziny 12:30.
Zgłoszenie wraz z abstraktem należy nadesłać
przez
formularz
dostępny
pod
adresem https://forms.gle/mLdDes5BvLAk4STL7
Link
dla
uczestników
biernych
zostanie
opublikowany
na
stronie
wydarzenia
na
Facebooku oraz na stronie internetowej Koła.
Proponowane obszary tematyczne referatów:
1. Funkcjonowanie dwuizbowości w wybranym
ustroju.
2. Wpływ dwuizbowości na funkcjonowanie
państwa demokratycznego.
3. Kształtowanie się systemu parlamentarnego w
państwach demokratycznych.
Więcej informacji uzyskać można na stronie
wydarzenia
na
Facebooku,
tutaj:
https://www.facebook.com/events/796657090906
487/,
lub
na
stronie
KN
Komparatystki
Prawniczej:http://knkp.edu.pl/pl/knkp/.

Seminarium UIA online „70. Rocznica Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka”
Seminarium internetowe UIA „70. Rocznica Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”
odbędzie się 17 grudnia 2020 roku w godz. 17:00 – 18:00.
Europejska Konwencja Praw Człowieka została podpisana w Rzymie 4 listopada 1950 roku, stając się
pierwszym instrumentem prawnym, który nadał wiążący skutek prawom człowieka określonym w
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Seminarium będzie okazją do podróży po 70 latach istnienia
Konwencji oraz do zastanowienia się nad przyszłymi wyzwaniami, szczególnie związanymi z
wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE.
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Udział w seminarium jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
Rejestracja: (zobacz link)
Program: (zobacz link)

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
24 listopada odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium NRA online. Omówiono bieżące
sprawy samorządowe.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, zreferował wyniki prac Zespołu do opracowania projektu
regulaminu odbywania zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w czasie
obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego COVID 19. Prezydium przyjęło projekt, który
zostanie następnie omówiony na nadzwyczajnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej online,
zaplanowanym na 3 grudnia br. Następnie NRA ma przyjąć projekt regulaminu jako rekomendacje
dla nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury.
Adw. Jacek Trela, prezes NRA, podziękował adw. Rafałowi Dębowskiemu i całemu Zespołowi, za
prace nad zmianą Regulaminu.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA przedstawiła negatywną opinię do
projektowanych zmian ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej, przygotowaną wspólnie z adw. Aleksandrem Krysztofowiczem,
członkiem Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz
Edukacji Prawnej. Projektowana zmiana zakłada rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do
świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy. Prezydium NRA upoważniło adw. Krysztofowicza
do przedstawienia tej opinii Radzie.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła wniosek Zespołu ds. Kobiet przy
NRA o wybicie medali okolicznościowych, upamiętniających polskie adwokatki - Helenę Wiewiórską,
Marię Budzanowską, Joannę Agacką -Indecką. Prezydium NRA zaakceptowało wniosek.
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił projekt Komisji Praw Człowieka przy NRA, by rozpisać
zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie wykładu dla adwokatów z psychologicznych
aspektów udziału dziecka w procedurach karnych. Prezydium wyraziło zgodę. (czytaj o zapytaniu
ofertowym)
Prezydium podjęło uchwałę o przyznaniu odznaczenia „Adwokatura Zasłużonym” dla adwokatów z
izby warszawskiej: adw. Jacka Kondrackiego i adw. Stefana Jaworskiego.
Adw. Henryk Stabla przedstawił sprawy finansowe.
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