Wiadomości Adwokatury 11 grudnia 2020 r.
Prezes NRA: Zdarzyło się po raz pierwszy (felieton)
Nie gasną dyskusje o działaniach policji wobec protestujących. Policja jest powołana
między innymi do tego, aby dbać o zachowanie porządku publicznego. To znaczy, że
policjanci nie tylko mają pilnować przestrzegania prawa, ale sami muszą prawo
respektować. - napisał adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w felietonie,
który ukazał się 8 grudnia 2020 r. na łamach "Rzeczpospolitej".
W tekście prezes NRA wskazuje, że wydarzenia takie, jak użycie gazu wobec pokojowo
protestujących, mandat karny dla adwokatki udzielającej pomocy prawnej demonstrującym,
zatrzymanie dziennikarki wykonującej swoje obowiązki zawodowe i relacjonującej protesty uliczne,
nacisk na sąd w prestiżowej dla prokuratury sprawie, nierespektowanie prawa do poselskiej
interwencji – dzieją się w czasie, gdy przedstawiciele polskiego rządu starają się przekonać Komisję
Europejską, że praworządność w Polsce jest przestrzegana, i grożą wetem wobec budżetu unijnego
na kolejne siedem lat.
(czytaj felieton)

Sekretarz NRA: pracujemy nad zdalnym trybem
obrad organów adwokatury
Pracujemy nad zdalnym trybem obrad organów palestry – informuje adw. Rafał Dębowski,
sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej. Wywiad, który przeprowadził red. Paweł
Rochowicz, ukazał się 9 grudnia 2020 r. na łamach "Rzeczpospolitej".
Na 19 grudnia NRA zwołała Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury. Ma się on zająć regulaminami
zgromadzeń izbowych w czasie utrudnień pandemicznych. O szczegółach mówi adw. Rafał Dębowski,
sekretarz NRA.
(czytaj wywiad)

CCBE o sytuacji zawodów prawniczych w Turcji
W dniu obchodzonym jako Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, 10 grudnia 2020 roku,
CCBE wydało oświadczenie, w którym potępia trwające prześladowania prawników w
Turcji.
Niedawno świat opłakiwał stratę Ebru Timtik, tureckiej prawniczki, obrończyni praw człowieka, która
zmarła w więzieniu po 238 dniach strajku głodowego, w czasie którego domagała się uczciwego
procesu. Około 55 adwokatów i aplikantów zostało aresztowanych w Ankarze 11 września 2020 roku
pod zarzutem przynależności do organizacji terrorystycznej w związku z reprezentacją swoich
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klientów. Chociaż stan wyjątkowy w Turcji został zniesiony w lipcu 2018 roku, nadal trwają
prześladowania prawników, w tym masowe aresztowania, niesprawiedliwe procesy i surowe wyroki.
Zgodnie z najnowszymi dostępnymi informacjami, od lipca 2016 roku:
- ponad 1500 prawników było ściganych;
- ponad 600 prawników zostało aresztowanych;
- ponad 400 prawników zostało skazanych na karę długoletniego więzienia - średnia długość kary
więzienia wynosi 7 lat.
CCBE w oświadczeniu po raz kolejny podkreśla, że niezależność zawodu prawnika jest istotnym
elementem utrzymania praworządności w wolnym społeczeństwie. Prawnicy odgrywają zasadniczą
rolę w zapewnianiu ochrony praw człowieka i podstawowych wolności.
CCBE wzywa władze tureckie do utrzymania praworządności poprzez zaprzestanie prześladowania
prawników i powstrzymanie się od podejmowania jakichkolwiek środków, które mogłyby stanowić
przeszkodę dla niezależności, uczciwości i wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów
prawniczych w Turcji. Wszyscy prawnicy, którzy zostali bezzasadnie zatrzymani za prowadzenie
działalności zawodowej, powinni zostać natychmiast zwolnieni.
(czytaj oświadczenie CCBE)
10 grudnia 1948 roku, państwa ONZ przyjęły Powszechną Deklarację Praw Człowieka. W rocznicę
uchwalenia Deklaracji obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
Dla obywateli europejskich prawa te są określone w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Wśród praw podstawowych jest prawo do życia, prawa do wolności i bezpieczeństwa, prawo do sądu
oraz do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Konwencja zakazuje również wielu
niesprawiedliwych praktyk, takich jak dyskryminacja czy tortury.
Rządy 47 państw członkowskich Rady Europy są zobowiązane do respektowania tych praw, a
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nadzoruje ich wdrażanie.

Adwokacka Akademia Przedsiębiorczości 17
grudnia: „Jak poradzić sobie ze stresem?”
W ramach Adwokackiej Akademii Przedsiębiorczości, Naczelna Rada Adwokacka zaprasza
wszystkich adwokatów na bezpłatne szkolenie online z Andrzejem Burzyńskim. Tematem
będzie „Jak poradzić sobie ze stresem?”. Szkolenie odbędzie się 17 grudnia, w godzinach
16.00-19.00 na platformie ZOOM.
Celem szkolenia jest nauka rozróżniania etapów stresu, technik panowania nad nim, a także
zapobiegania stresowi i przygotowania się na niego.
Szkolenie będzie trwać 3 godziny, za udział przysługują 3 punkty szkoleniowe.
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
do dnia 15 grudnia 2020r. i odesłanie go na adres: dzial.osobowy@nra.pl
(Pobierz formularz zgłoszeniowy)
Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

2/4

Szkolenie to zostanie zarejestrowane, a następnie udostępnione na stronach internetowych
samorządu adwokackiego. Z uwagi na przepisy RODO prosimy uwzględnić to przy podejmowaniu
decyzji o udziale online w szkoleniu.
Trener: Andrzej Burzyński - założyciel Akademii Rozwoju Przedsiębiorcy (od 2006 roku). Był
dziennikarzem radiowym w „Kontestacja.com” w latach 2011 – 2016. Prowadził programy na temat
przedsiębiorczości w telewizji TBN POLSKA (czerwiec – wrzesień 2017). Trener biznesu, mówca
konferencyjny, wykładowca uczelniany ( MBA Uczelnia Łazarskiego; Uniwersytet Ekonomiczny w
Poznaniu; Akademia Leona Koźmińskiego; ASBIRO ). Autor książek: „Produktywny przedsiębiorca™”,
„Od pasji do biznesu™”, „Życie pełne pasji”, „Przebacz i uwolnij siebie™”. Prowadzi vloga
AndrzejBurzynski.pl
Nagrania poprzednich szkoleń Adwokackiej Akademii Przedsiębiorczości dostępne są na platformie
ePalestry (zobacz link do ePalestry)

Adw. prof. Piotr Kardas: "Dyscyplinowanie
sędziów" (książka)
Jak działania rzeczników dyscyplinarnych zagrażają niezawisłości sędziowskiej? - rozważa
adw. prof. dr hab. Piotr Kardas w swojej najnowszej publikacji pt. "Dyscyplinowanie
sędziów". Książka rekomendowana jest przez Adwokaturę Polską i Bibliotekę Palestry.
Przegląd mankamentów aktualnego modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce
prowadzi autora do ogólnych refleksji na temat stanu praworządności w wymiarze sprawiedliwości.
Autor analizuje także podstawy odpowiedzialności rzeczników dyscyplinarnych za godzenie przez
nich w niezawisłość sędziowską. - czytamy w rekomendacji wydawcy, którym jest Krakowski Instytut
Prawa Karnego Fundacja.
(zobacz link do strony)
"Sięgnijmy do słownikowego znaczenia terminu «dyscyplinować», który oznacza przecież – ni mniej
ni więcej – tyle co trzymać kogoś krótko, żelazną ręką, brać w cugle (karby, ryzy), subordynować,
podporządkowywać. Retorycznie zabrzmi w tym kontekście pytanie, czy w przypadku sędziów –
przedstawicieli trzeciej władzy – chodzi nam rzeczywiście o osiągnięcie takiego właśnie efektu?
Wszak byłoby to zaprzeczenie niezawisłości, będącej niezbywalnym atrybutem każdego sędziego.
Recenzowana monografia powinna znaleźć się więc w kręgu zainteresowań każdego, kto ma lub w
dającej się przewidzieć perspektywie może mieć kontakt z wymiarem sprawiedliwości i to nie tylko
jako jego uczestnik, ale także bierny obserwator." - napisał adw. prof. dr hab. Jacek Giezek.
Prof. dr hab. Piotr Kardas - Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu
Jagiellońskiego, stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta, wiceprezes Naczelnej Rady
Adwokackiej, prezes European Lawyers Foundation Advisory Board, członek Komisji Nauk Prawych
Polskiej Akademii Umiejętności, członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, przewodniczący
Prezydium Komitetu Redakcyjnego „Palestry”, członek Komitetu Nauk Prawnych Krakowskiego
Oddziału Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący polskiej delegacji w CCBE, autor i współautor
kilkuset publikacji naukowych i tekstów publicystycznych.
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Ukazała się publikacja „ETPCz -pytania i
odpowiedzi dla prawników”
Zapraszamy do zapoznania się z uaktualnioną publikacją Rady Adwokatur i Stowarzyszeń
Prawniczych Europy CCBE pt. „Europejski Trybunał Praw Człowieka. Pytania i odpowiedzi
dla prawników”.
Poradnik dostępny jest w językach angielskim i francuskim.
(czytaj w języku angielskim)
(czytaj w języku francuskim)

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
8 grudnia, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium NRA online.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA omówił sprawy dotyczące organizacji nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Adwokatury, zaplanowanego na 19 grudnia br. KZA ma przyjąć rekomendowany
przez NRA projekt zmian Regulaminu odbywania zgromadzeń izb adwokackich oraz KZA
umożliwiający przeprowadzenie zgromadzeń i KZA w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID
19. Przedstawił też stan prac legislacyjnych w Parlamencie, dotyczących upoważnienia NRA do
określenia zasad przeprowadzenia wyborów w czasie obowiązywania stanu epidemii.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, omówiła sprawy osobowe. Adw. Henryk Stabla,
skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe.
10 grudnia, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w spotkaniu online Komisji Kształcenia
Aplikantów Adwokackich przy NRA z przedstawicielami samorządu aplikantów adwokackich.
Spotkanie prowadził adw. Marcin Derlacz, p.o Przewodniczącego Komisji. Celem spotkania było
omówienie aktualnej sytuacji związanej ze szkoleniem i całościowym przebiegiem aplikacji oraz
planów pracy Komisji na 2021 rok.
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