Wiadomości Adwokatury 15 stycznia 2021 r.
Prezydium NRA przeciwko zmianom w
postępowaniu mandatowym
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podczas posiedzenia 12 stycznia 2021 r. przyjęło
uchwałę, w której sprzeciwia się zmianom w Kodeksie postępowania w sprawach o
wykroczenia.
Zdaniem Prezydium NRA, proponowana w tym projekcie zmiana modelu postępowania mandatowego
stanowi zaprzeczenie podstawowych, konstytucyjnie chronionych wartości jakie powinny
obowiązywać w demokratycznym państwie prawa. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości należy do
władzy sądowniczej, a nie Policji. Dlatego podstawowym prawem każdego obywatela jest prawo do
odmowy przyjęcia mandatu, zaś mandat nie może stanowić namiastki wyroku w postępowaniu
represyjnym jakim jest postępowanie w sprawach o wykroczenia.
- Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej apeluje o nieuchwalenie propozycji legislacyjnej zawartej w
druku sejmowym nr 866. Najwłaściwszą formą oceny tego projektu byłoby jego odrzucenie w
pierwszym czytaniu. - zaznaczają członkowie Prezydium.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
(czytaj uchwałę Prezydum NRA)

Rusza kolejna edycja konkursu Adwokatka Roku
Naczelna Rada Adwokacka wraz z Zespołem
ds. Kobiet przy NRA zapraszają na czwartą
edycję
konkursu
"Adwokatka
Roku".
Zgłoszenia należy przesyłać od 15 stycznia
do 15 lutego 2021 r.
Do nagrody można zgłaszać Panie Mecenas, które
w danym roku kalendarzowym wykazały się
osiągnięciami w ramach prowadzonej przez siebie
działalności
zawodowej,
widocznym
zaangażowaniem
w
prace
samorządu
adwokackiego, a także inną aktywnością, w tym
społeczną lub naukową.
Zgłoszenia do 15 lutego 2019 r. mogą składać
same kandydatki, a także inne osoby fizyczne,
osoby
prawne,
jednostki
organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, w tym
między
innymi
organizacje
społeczne
nieposiadające osobowości prawnej i wszelkie
inne, jak nieformalne ruchy społeczne czy grupy
osób fizycznych. Zwyciężczynię wybierze Kapituła
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konkursu.
Przyznanie nagrody jest wyrazem docenienia i
wyróżnienia
pracy
adwokatek,
co
winno
przyczynić się do ich aktywizacji w ramach
prowadzonych przez nie zarówno praktyk
zawodowych, jak i pracy naukowej, a także
zgodnie z treścią uchwały nr 24/2016 Krajowego
Zjazdu Adwokatury z 26 listopada 2016r., stanowi
realizację
nałożonego
na
Naczelną
Radę
Adwokacką
zalecenia
podjęcia
działań
zmierzających do zwiększenia udziału kobiet
adwokatów w działalności samorządowej.

Pomysłodawcą i organizatorem
Zespół ds. Kobiet przy NRA.

nagrody

jest

Dotychczasowymi laureatkami nagrody są: adw.
Paulina Kieszkowska-Knapik (2017), adw. Anna
Mazurczak (2018) i adw. Krystyna Burska (2019).
Kandydatury za pomocą formularza zgłoszeń,
prosimy
nadsyłać
na
adres
mailowy
dzial.osobowy@nra.pl. Do dokumentów należy
załączyć zdjęcie kandydatki w osobnym pliku w
formacie
jpg
oraz
zgodę
kandydatki
na
przetwarzanie danych.
(pobierz formularz zgłoszeniowy)
(pobierz
danych)

zgodę

kandydatki

na

przetwarzanie

(zobacz regulamin Nagrody)

Adwokaci Gutowski i Kardas: Obywatelu, płać, boś
głupi i narwany
Ponieważ policjant nie jest sądem, nie może wymierzać sprawiedliwości na podstawie
ocenianych przez siebie dowodów. Dlatego wystawienie mandatu przez policjanta
wymaga zgody osoby, której mandat ma dotyczyć. Policjant jest bowiem od strzeżenia
porządku prawnego i ścigania jego naruszeń, nie zaś od sprawowania wymiaru
sprawiedliwości. - podkreślają adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski i adw. prof. dr hab.
Piotr Kardas w felietonie opublikowanym 12 stycznia 2021 r. na łamach "Rzeczpospolitej".
"Tymczasem w Sejmie znalazł się druk nr 866, czyli poselski projekt ustawy o zmianie ustawy –
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Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Zapominając, że od 1997 r. mamy wyraźną
regulację konstytucyjną dotyczącą minimalnych gwarancji w postępowaniu represyjnym,
przewidziano w nim zaczerpniętą z międzywojnia i adekwatną do czasów Berezy Kartuskiej
konstrukcję upoważniającą funkcjonariusza policji do nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego,
którego przyjęcia obywatel nie może odmówić. Nie przyswoiwszy zaś domniemania niewinności i
innych podstawowych zasad procesu karnego, uznano, że wystarczy, jeśli obywatel będzie się mógł
od takiego mandatu odwołać, udowadniając jednocześnie, że jest niewinny." - czytamy w artykule.

(czytaj felieton)

Dziekan adw. Roman Kusz ambasadorem kampanii
„COVID ZABIJA – ZASZCZEP SIĘ”
Do propagowania szczepień przeciw COVID-19 w ramach kampanii „COVID ZABIJA –
ZASZCZEP SIĘ” Śląska Izba Lekarska w Katowicach i Śląski Uniwersytet Medyczny w
Katowicach zaprosili Ambasadorów Kampanii, wśród nich znalazł się adw. Roman Kusz,
dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.
Ambasadorami Kampanii są osoby różnych profesji, w różnym wieku, o znanych w regionie twarzach
i nazwiskach, budzących zaufanie i wiarygodność. Ambasadorzy w krótkich wypowiedziach będą
zachęcać do szczepień przeciw COVID-19, dadzą świadectwo swojej społecznej odpowiedzialności.
Wśród ambasadorów, obok dziekana Kusza, w akcji udział biorą m.in. dr hab. Krystyna Doktorowicz Dziekan Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego, Marta Fox - polska poeta, powieściopisarka i eseistka,
prof. Aleksander Sieroń, fotograf Arkadiusz Gola, aktor Krzysztof Hanke, Robert Makłowicz - krytyk
kulinarny i dziennikarz, dziennikarz Marek Czyż, prof. Karolina Sieroń, Mirosław Neinert - Dyrektor
Teatru Korez w Katowicach i wiele innych osób.
https://izba-lekarska.org.pl/o-izbie/aktualnosci/ambasadorzy-kampanii-covid-zabija-zaszczep-sie
https://www.youtube.com/watch?v=htsFAhYRWBY

Adw. Andrzej Malicki członkiem Komisji
Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego we
Wrocławiu
Adw. dr Andrzej Malicki, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, został powołany w skład
Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Pan Mecenas znalazł się w gronie piętnastu autorytetów z dziedziny medycyny, filozofii i
farmacji. (zobacz pełen skład komisji: https://www.umed.wroc.pl/bioetyka-sklad)
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Adw. dr Andrzej Malicki wykonuje zawód adwokata od 1980 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym
i rodzinnym, a także prowadzi sprawy z zakresu prawa gospodarczego, karnego i administracyjnego.
W latach 1973-1982 był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor licznych
publikacji z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego i rodzinnego. Szczególnie
zainteresowany tematyką prawa medycznego.
Od lat osiemdziesiątych zaangażowany w życie samorządu adwokackiego. Był kierownikiem
szkolenia aplikantów adwokackich i doskonalenia zawodowego, wykładowcą szkolenia aplikantów
adwokackich i wielokrotnym egzaminatorem. W latach 2001-2004 był wicedziekanem Okręgowej
Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Był członkiem Komisji Naczelnej Rady Adwokackiej: Kształcenia
Aplikantów Adwokackich, Działalności Publicznej Adwokatury oraz przewodniczącym Komisji
Doskonalenia Zawodowego Adwokatów; członkiem Zespołu ds. opracowania projektu ustawy - Prawo
o Adwokaturze, członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury, a także przez wiele lat
członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Przez dwie kadencje (2007- 2013) pełnił
funkcję dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Obecnie jest członkiem Naczelnej
Rady Adwokackiej oraz zastępcą przewodniczącego Komisji Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Wykładowca prawa medycznego na Podyplomowym Studium Prawa Medycznego i Bioetyki Wydziału
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, z kolei na Uniwersytecie Medycznym
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prowadził zajęcia na temat odpowiedzialności cywilno-prawnej
lekarzy. W 2011 r. został powołany zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego na członka Wojewódzkiej
Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
W 2019 r. mec. Malicki obronił pracę doktorską pt.: „Niezawisłość sędziego a niezależność adwokata
w procesie”.
Adwokat Andrzej Malicki jest również współautorem scenariusza filmu Wiesława Saniewskiego pt.
"Bezmiar Sprawiedliwości". Miłośnik żużla, był prezesem Towarzystwa Miłośników Sportu
Motorowego "SPARTA" Wrocław oraz spikerem zawodów żużlowych. Instruktor i pasjonat żeglarstwa.

Seminarium online UIA: Informacja i dezinformacja
Seminarium internetowe UIA: „Informacja i dezinformacja” odbędzie się w dniach 18-20
stycznia 2021 roku.
Temat zostanie podzielony na trzy seminaria internetowe z ekspertami:
• SESJA NR 1 - Międzynarodowe przekazywanie danych
Poniedziałek, 18 stycznia – w godzinach od 16:00 do 17:30
• SESJA NR 2 - Egzekwowanie prawa i spory sądowe
Wtorek, 19 stycznia – w godzinach od 16:00 do 17:30
• SESJA NR 3 - Rozpatrywanie i zwalczanie niezgodnych z prawem treści w mediach
społecznościowych
Środa, 20 stycznia – w godzinach od 16:00 do 17:30
Podczas seminarium eksperci rozważą podstawy prawne i regulacyjne, ale przede wszystkim
praktyczne kroki, które można podjąć, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez świat, na który w
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coraz większym stopniu wpływ mają informacja i dezinformacja.
W czasie trzech sesji zostanie omówiony:
• zmieniający się krajobraz międzynarodowych transferów danych osobowych w wyniku decyzji
Schrems II oraz późniejszych środków regulacyjnych i rządowych podejmowanych w celu rozwiązania
tego problemu,
• rosnący poziom egzekwowania prawa przez organy regulacyjne, gdy organizacje nie przestrzegają
obowiązującego prawa o ochronie danych, a także wzrost liczby postępowań sądowych w tym
zakresie,
• oraz nielegalne treści w mediach społecznościowych i innych miejscach w przestrzeni wirtualnej, w
szczególności sposób, w jaki duże firmy zajmujące się nowymi technologiami zapewniają ochronę
danych i od których to firm oczekuje się, że będą nadzorować dezinformację, a same nie będą
wprowadzać w błąd na platformach, które zapewniają i obsługują.
(zobacz program)

(link do rejestracji)

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
12 stycznia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA online. Omówiono bieżące sprawy
samorządowe.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił
projekt uchwały, zawierającej stanowisko
Prezydium NRA wobec projektu zmian w Kodeksie postępowań w sprawach o wykroczenie. Zmiana
dotyczy m.in. zniesienia prawa do odmowy przyjęcia mandatu. Prezydium jednogłośnie przyjęło
uchwałę, w której stanowczo sprzeciwia się tej nowelizacji.
(czytaj uchwałę Prezydium)
Gościem Prezydium była adw. Justyna Mazur, dziekan ORA w Bydgoszczy. Mec. Mazur i adw. Anisa
Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, omówiły kolejne etapy prac nad organizacją Krajowego
Zjazdu Adwokatury, zaplanowanego na 19-21 marca 2021 r.
Prezydium udzieliło pełnomocnictwa adw. Rafałowi Dębowskiemu, sekretarzowi NRA, do działań
przygotowujących adwokatów do zmian wynikających z ustawy o e-doręczeniach.
Sprawy finansowe przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.
Sprawy osobowe omówiła adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA.
Sprawy izbowe zreferowała adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu
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Wizytatorów.
13 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w zdalnym spotkaniu Komisji Kształcenia
Aplikantów Adwokackich z przedstawicielami Samorządu Aplikantów Adwokackich.
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