Wiadomości Adwokatury 4 grudnia 2020 r.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury 19
grudnia br.
Podczas Nadzwyczajnego Posiedzenia Plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej podjęto
uchwałę o zwołaniu na 19 grudnia br. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury.
Zjazd ma przyjąć zmiany w regulaminie odbywania zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu
Adwokatury. Zmiany te mają dotyczyć określenia zasad zwoływania, organizacji i przebiegu obrad
zgromadzeń izb adwokackich oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury, a także trybu wyborów do
organów izb adwokackich i organów adwokatury w stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie
epidemii.
Projekt regulaminu został przygotowany przez zespół w składzie: adw. Rafał Dębowski, sekretarz
NRA – przewodniczący zespołu, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Sylwia
Grzybowska, adw. Aleksander Gut, adw. Artur Kmieciak, adw. Grzegorz Kopeć, adw. Tomasz
Korczyński, adw. Aleksander Krysztofowicz, adw. Aneta Sołtysiak-Radzik, adw. Jerzy Zięba. Dokument
został przedstawiony przez adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA, a następnie omówiony i
rekomendowany przez NRA do przyjęcia przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury.
Grudniowy Zjazd odbędzie się w trybie zdalnym.

Adwokaci Gutowski i Kardas o potrzebie
transparentności władzy
Bez transparentności władzy nie ma jej kontroli społecznej - napisali adw. prof. dr hab.
Maciej Gutowski i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas we wspólnym felietonie o działaniach
policji podczas strajku kobiet. Tekst ukazał się 2 grudnia 2020 r. na łamach
"Rzeczpospolitej".
Zasadą jest, że policja działa jawnie, a nie anonimowo. Jeśli nie miał plakietki z nazwiskiem, to
zidentyfikowanie go nie powinno naruszać jego dóbr. - czytamy w tekście.

(czytaj cały felieton)

Postanowienie Izby Kontroli pozytywnie zaskakuje
- felieton
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Kształtowanie się właściwych relacji między sądami państwa członkowskiego a sądami UE
to skomplikowany i długotrwały proces. Wymaga czasu i odpowiedniej elastyczności w
określeniu relacji między suwerennością państwa w zakresie wymiaru sprawiedliwości a
zasadą lojalnej współpracy organów państw unijnych (art. 4 ust. 3 Traktatu UE). - napisali
adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas w tekście, który
ukazał się 1 grudnia na łamach "Dziennika Gazety Prawnej".
Spory dotyczące statusu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (ID SN) prowadzone w kontekście
ochrony standardu niezależności i bezstronności sądu, gwarantowanego zarówno przez prawo UE
(art. 47 karty praw podstawowych), jak i polską konstytucję (art. 45 ust. 1), mają tu charakter
szczególny.- czytamy w opinii.

(czytaj tekst na DGP)

List CCBE do Prezydenta RP dot. zatrzymania adw.
Giertycha
Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) wystosowała list do
prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie zatrzymania adw. Romana Giertycha.
CCBE wyraziła poważne zaniepokojenie zatrzymaniem i ściganiem adw. Romana Giertycha. W liście
czytamy m.in., że Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy, która reprezentuje
adwokatury i stowarzyszenia prawnicze z 45 krajów, a za ich pośrednictwem ponad milion
europejskich prawników, kładzie ogromny nacisk na poszanowanie praw człowieka i praworządności i
jest szczególnie zaniepokojona sytuacją obrońców praw człowieka na całym świecie.
CCBE apeluje do prezydenta Dudy o dołożenie wszelkich starań, aby śledztwo w sprawie Romana
Giertycha było prowadzone w pełnej zgodności z uznanymi standardami międzynarodowymi i prosi o
podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zagwarantowania, że wszyscy prawnicy w Polsce
będą mogli wykonywać swoje obowiązki zawodowe bez obawy o odwet, utrudnianie, zastraszanie lub
nękanie w celu zachowania niezależności i integralności wymiaru sprawiedliwości i praworządności.
(czytaj list CCBE)

Instytut Praw Człowieka IBA w obronie sędziego
Tulei
Instytut Praw Człowieka IBA (IBAHRI) wydał komunikat, w którym potępia nękanie
sędziego Igora Tulei i apeluje do polskich władz o zaprzestanie arbitralnego
postępowania przeciwko niemu.
W komunikacie czytamy m.in., że Instytut jest głęboko zaniepokojony odebraniem immunitetu

2/6

sędziemu Igorowi Tulei przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego 18 listopada 2020 roku. Zdaniem
IBAHRI, decyzja ta narusza międzynarodowe standardy chroniące i podtrzymujące niezawisłość
wymiaru sprawiedliwości oraz stanowi nękanie sądowe.
Pełna treść komunikatu jest dostępna na stronie IBA (czytaj treść komunikatu)

Nagroda Praw Człowieka CCBE dla siedmiorga
egipskich prawników
Rada
Adwokatów
i
Stowarzyszeń
Prawniczych Europy (CCBE) w tym roku
przyznała Nagrodę Praw Człowieka CCBE
(CCBE Human Rights Award) siedmiorgu
egipskim prawnikom.
Nagroda
została
przyznana:
Haythamowi
Mohammadeinowi,
Hodzie
Abdelmoniem,
Ibrahimowi Metwally Hegazy, Mahienour ElMassry, Mohamedowi El-Baqerowi, Mohamedowi
Ramadanowi i Zyad El-Eleimy za ich odwagę,
determinację i zaangażowanie w obronę praw
człowieka w Egipcie.
Wyjatkowo CCBE przyznała pośmiertną Nagrodę
Praw Człowieka tureckiej prawniczce Ebru Timtik,
która, oskarżona o członkostwo w organizacji
terrorystycznej, bez sprawiedliwego procesu
została skazana na 13 lat i 6 miesięcy więzienia.
Razem z innym uwięzionym tureckim prawnikiem
Aytaç Ünsalem rozpoczęli w styczniu 2020 roku
strajk głodowy, jako wyraz walki o obronę prawa
do rzetelnego procesu w Turcji. Ebru Timtik
zmarła 27 sierpnia 2020 roku.
Wirtualna ceremonia wręczenia nagród odbyła się
podczas Sesji Plenarnej CCBE 27 listopada 2020
roku. Mowę przewodnią wygłosił Specjalny
Sprawozdawcy ONZ ds. Niezależności Sędziów i
Prawników Diego García-Sayána.
CCBE przyznaje Nagrodę Praw Człowieka od 2007
roku. Jej celem jest wyróżnienie wybitnych
prawników i organizacji prawniczych za wyjątkowe
zaangażowanie i poświęcenie dla podtrzymania
wartości ochrony praw i wolności obywatelskich.
Nagroda
ta
ma
również
przypominać
o
podstawowych wartościach zawodu prawnika.
Komunikat Prasowy CCBE
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O Nagrodzie Praw Człowieka CCBE

Tydzień Konstytucyjny – tym razem zdalnie
Pomimo trwającej epidemii i ograniczeń, które są z nią związane, Stowarzyszenie im.
prof.
Zbigniewa
Hołdy
postanowiło
zorganizować
VIII
edycję
Tygodnia
Konstytucyjnego. Tym razem w formie zdalnej.
Wydarzenie odbędzie się w dniach 10-17 grudnia br., a zajęcia będą prowadzone za pośrednictwem
wybranej platformy online (link do zajęć będzie generowany przez szkołę). Prawnicy, którzy wezmą
udział w akcji zostaną wyposażeni w materiały z poprzednich edycji oraz w instrukcję – w jaki sposób
od strony technicznej przeprowadzić zajęcia zdalnie.
Z okazji światowego Dnia Praw Człowieka (Human Rights Day) przypadającego w dniu 10 grudnia
2020 r. głównym obszarem tematycznym tegorocznej edycji będą właśnie zagadnienia praw
człowieka.
Stowarzyszenie zachęca adwokatów do wzięcia udziału w Tygodniu Konstytucyjnym - co w tym roku
jest to o tyle łatwiejsze, że bez wychodzenia z domu można „spotkać się” z uczniami z drugiego
końca Polski.
Formularz zgłoszeniowy: https://cutt.ly/khiDFTX
Link do wydarzenia na Facebook’u: https://fb.me/e/VpOsCQSW

NRA objęła patronatem Rynkologię - projekt Koła
Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych UW
Naczelna
patronatem
Naukowego
UW.

Rada
Adwokacka
objęła
Rynkologię - projekt Koła
Prawa Rynków Kapitałowych

Rynkologia to projekt, podczas którego studenci
poznają podstawowe zagadnienia prawa rynków
kapitałowych, tematyki transakcji M&A czy
funduszy inwestycyjnych w ramach spotkań z
prawnikami warszawskich biur międzynarodowych
kancelarii prawnych.
Projekt składa się z kilkunastu certyfikowanych
warsztatów dotyczącychj wiedzy z zakresu prawa
rynków
kapitałowych,
transakcji
M&A
czy
funduszy inwestycyjnych. Skierowany jest do
studentów wszystkich lat studiów, którzy dopiero
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zaczynają stawiać swoje pierwsze kroki w tej
dziedzinie prawa oraz chcą dołączyć do Koła
Naukowego PRK i zostać w nim na dłużej.
Projekt jest okazją do poznania prawników z
najlepszych kancelarii prawnych, którzy w ramach
cyklu dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Warsztaty odbywają się w formie online, w
godzinach wieczornych, od 3 listopada 2020 r. do
17 grudnia 2020 r.
Podczas finałowego spotkania odbędzie się test
dla chętnych. Na zwycięzców czekają atrakcyjne
nagrody. Każdy uczestnik Rynkologii, który pojawi
się na 75% spotkań otrzyma również certyfikat.
Dodatkowo
nagrodzone
zostaną
osoby
najaktywniejsze podczas warsztatów.
Szczegóły projektu na profilu facebookowym Koła:
(zobacz link do profilu na FB)
Strona internetowa Koła Naukowego Prawa
Rynków Kapitałowych (zobacz stronę)

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
1 grudnia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium NRA online.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, omówił stan prac legislacyjnych w Parlamencie, dotyczących
sposobów przeprowadzenia wyborów w Adwokaturze w reżimie epidemicznym oraz samorządowe
prace nad projektem zmian w Regulaminie odbywania zgromadzeń izb adwokackich oraz KZA w
czasie obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego COVID 19.
Prezydium zaakceptowało poprawki do projektu Regulaminu, który zostanie omówiony na
nadzwyczajnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej 3 grudnia. NRA ma przyjąć projekt jako
rekomendację dla nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury.
Prezydium omówiło także możliwy termin oraz projekt porządku obrad nadzwyczajnego Krajowego
Zjazdu Adwokatury, podczas którego ma zostać przyjęty zmieniony Regulamin.
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił projekt zmiany ustawy Prawo o adwokaturze w
zakresie dotyczącym kosztów szkolenia aplikantów adwokackich. Projekt wprowadza zapis, dzięki
któremu przyznawanie aplikantom ulg w opłatach za szkolenie nie uszczupli zasobów własnych izb
adwokackiej, dopóki budżet funduszu szkolenia nie obniży się do poziomu niższego niż niezbędny do
realizacji programu szkolenia. Prezydium zdecydowało o przesłaniu projektu do Ministerstwa
Sprawiedliwości, z prośbą o skierowanie projektu na ścieżki legislacyjne.
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Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, omówił sprawy finansowe.
2 grudnia, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięła udział w spotkaniu otwartym
online z dr. Sylwią Spurek, europosłanką i ekspertką od praw człowieka. Spotkanie zorganizowane
zostało przez NRA i Zespół ds. Kobiet przy NRA. Moderatorem spotkania była adw. Zuzanna Warso.
3 grudnia, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej online.
Podjęto uchwałę o zwołaniu na 19 grudnia br. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury.
(czytaj więcej)
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