Wiadomości Adwokatury 1 kwietnia 2021 r.
Życzenia świąteczne Prezesa NRA
W imieniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oraz własnym
życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom
– Adwokatom i Aplikantom Adwokackim zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy.
To kolejne Święta, które spędzimy w mniejszym gronie, czasem z dala od Bliskich.
Być może będą mniej uroczyste, lecz niech pozostaną radosne.
Niech te Święta będą czasem odpoczynku i czasem refleksji.
Czasem zadumy, otuchy i nadziei.
Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom
dużo zdrowia, spokoju i niegasnącej nadziei na lepsze jutro.
Adw. Przemysław Rosati
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

NRA wybrała Prezydium
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Podczas pierwszego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbyło się zdalnie 29
marca 2021 r. wybrano skład Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.
W skład Prezydium weszli:
Adw. Bartosz Tiutiunik - Wiceprezes NRA
Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka - Wiceprezes NRA
Adw. Henryk Stabla - Skarbnik NRA
Adw. Bartosz Grohman - Sekretarz NRA
Adw. Jarosław Szczepaniak - Zastępca Sekretarza NRA
Adw. dr hab. Katarzyna Bilewska - Członek NRA
Adw. Stanisław Estreich - Członek NRA
Wyboru dokonano na podstawie § 9 regulamin działania organów adwokatury i organów izb
adwokackich (obwieszczenie Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 stycznia 2017 roku w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich)
oraz art. 14hb ust. 1 i 2 ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 nr 1842, t.j. z dnia 2020.10.20).
Pierwsze posiedzenie Prezydium NRA zaplanowano na 1 kwietnia br.
Ponadto podczas posiedzenia NRA adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poinformował o udziale
przedstawicieli NRA w pracach parlamentarnych nad zmianą kpc. Prezes NRA poinformował również
o spotkaniu z prof. Andrzejem Matyją, prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej, które odbyło się 25 marca
br.
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Stanowisko Prezydium NRA w sprawie ujawnienia
korespondencji i łamania tajemnicy adwokackiej
Prezydium NRA przyjęło 1 kwietnia br. stanowisko, w którym wyraża sprzeciw wobec
kontrolowania korespondencji adwokata ze swoim klientem, posługiwania się takową
korespondencją w mediach i jej jakiemukolwiek wykorzystywaniu, niezależnie od źródeł
pochodzenia tychże informacji.
Prezydium NRA przypomina, że fundamentem zawodu adwokata jako zawodu zaufania publicznego,
mającego gwarantować klientom ochronę ich praw jest gwarancja nieograniczonego w czasie
przestrzegania tajemnicy zawodowej w relacjach z klientami.
- Ani klient, ani jego obrońca czy reprezentujący go w innym postępowaniu adwokat nie jest
uprawniony do ujawniania treści rozmów czy korespondencji, niezależnie od jakichkolwiek
okoliczności. – czytamy w stanowisku.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej apeluje o powstrzymanie się od łamania tajemnicy
adwokackiej w jakiejkolwiek formule, wskazując zarazem, że mechanizm ochrony tajemnicy
dziennikarskiej jest w swych fundamentach tożsamy z tajemnicą adwokacką i wykorzystywanie przez
media materiałów pozyskanych w wyniku złamania tajemnicy adwokackiej budzi sprzeciw.
czytaj stanowisko Prezydium NRA

Relacja z posiedzenia Prezydium NRA
1 kwietnia 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium NRA w nowej kadencji.
Prezydium NRA przyjęło podział kompetencji członków Prezydium NRA.
Wobec rezygnacji redaktora naczelnego „Palestry” adw. prof. dr. hab. Macieja Gutowskiego,
Prezydium NRA powołało na pełniącą obowiązki redaktora naczelnego adw. Ewę Stawicką.
Podczas posiedzenia dyskutowano nad dalszym kierunkiem działalności Ośrodka Badawczego
Adwokatury.
Prezydium NRA powołało również komisje (czytaj uchwałę nr 2/2021), koordynatorów NRA (czytaj
uchwałę nr 3/2021) i instytuty (czytaj uchwałę nr 4/2021).
Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poruszył temat kontunuowania lub zawieszenia realizacji
praktyk aplikantów adwokackich w sądach i jednostkach prokuratury. Prezydium NRA rekomenduje,
aby decyzje zapadały na szczeblu lokalnym, pomiędzy dziekanami okręgowych rad adwokackich,
prezesami sądów apelacyjnych i okręgowych oraz prokuratorami okręgowymi z zachowaniem
najwyższych standardów ochrony sanitarnej aplikantów.
Adw. Przemysław Rosati poinformował, że odbył rozmowę z min. Anną Goławską, podsekretarz stanu
Ministerstwa Zdrowia, na temat planów szczepień obejmujących adwokatów. Ponieważ rząd wycofał
się ze szczepień branżowych, prezes NRA zwrócił się do adw. Michała Szpakowskiego o sprawdzenie
możliwości organizacji grupowych szczepień dla adwokatów i aplikantów adwokackich. Prezydium
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NRA podjęło decyzję o przeprowadzeniu w najbliższych dniach sondy wśród adwokatów i aplikantów,
mającej na celu uzyskanie informacji czy jest zainteresowanie na przeprowadzenie zorganizowanych
dla środowiska szczepień.
Prezydium NRA wyznaczyło adw. Marcina Derlacza i adw. Jerzego Ziębę do reprezentowania NRA w
rozmowach z ministerstwem sprawiedliwości na temat ustalenia wytycznych epidemiologicznych na
egzaminie adwokackim.
Prezydium NRA omówiło też temat obowiązku zakupu kas fiskalnych przez adwokatów. Prezydium
upoważniło komisję ds. etyki, praktyki adwokackiej i wykonywania zawodu przy NRA do zebrania
ofert grupowego zakupu kas wraz z ofertą na szkolenia z obsługi.
Ponadto Prezydium NRA omówiło temat składania sprawozdań z działalności Adwokatury dla
Prezydenta RP, elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz przygotowań organizacyjnych do
obchodów 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej.
Adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, poinformował, że 30 marca br.
odbyło się posiedzenie WKR, na którym wybrano zastępcę przewodniczącego, został nim adw.
Bartosz Łuć. Komisja podzieliła pracę na dwa zespoły – nadzorujący dział finansowo-gospodarczy
oraz nadzorujący wykonywanie uchwał zjazdowych.
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe.
Prezydium NRA przyjęło też stanowisko w przedmiocie ujawniania korespondencji i łamania
tajemnicy adwokackiej. (czytaj więcej)
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Spotkanie prezesa NRA i Rzecznika Praw
Obywatelskich
Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, spotkał się 30 marca br. z
Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Adamem Bodnarem.
Rozmowa dotyczyła roli Adwokatury w przestrzeni publicznej i działań wspierających obywateli w
ramach zadań Adwokatury i jej samorządu.
Dr. hab. Adam Bodnar, RPO, wystosował list gratulacyjny z okazji wyboru adw. Przemysława
Rosatiego na prezesa NRA. "Z wielkim uznaniem przyjmuję ten wybór, biorąc pod uwagę Pana
dotychczasowy dorobek, jak i niezwykle wysokie kompetencje. Bardzo się cieszę, że Pana misja
budowania nowoczesnego i otwartego na potrzeby społeczne samorządu adwokackiego zyskała
akceptację środowiska. Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, uważam, że istnieje dzisiaj szczególna
potrzeba integracji środowiska prawniczego, które odgrywa niezwykle istotną rolę w ochronie
praworządności i praw obywatelskich." - czytamy w liście.
(czytaj list gratulacyjny RPO dla prezesa NRA adw. Przemysława Rosatiego)

Szczepienia adwokatów i aplikantów adwokackich
Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, 30 marca br. odbył
rozmowę z min. Anną Goławską, podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia, na temat
planów szczepień obejmujących adwokatów. Była to już kolejna rozmowa, dotycząca tej
istotnej dla środowiska adwokackiego kwestii.
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Według deklaracji przedstawiciela ministerstwa, z uwagi na coraz większą ilość dostarczanych
szczepionek, adwokaci będą mogli zaszczepić się w perspektywie najbliższych tygodni, w ramach
realizacji planu rozszerzenia dostępu do szczepień. Przy czym ministerstwo nie przewiduje włączenia
adwokatów jako grupy zawodowej do tego planu.

Adwokaci wśród nowych członków Stowarzyszenia
im. prof. Hołdy
Adw. Jacek Trela, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, został przyjęty 30 marca do
grona Członków Honorowych Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Tytuł Członka
Honorowego otrzymał także adw. Tomasz Przeciechowski.
Z kolei członkiniami i członkami zwykłymi Stowarzyszenia zostali m.in.: adw. Anisa Gnacikowska,
adw. Jacek Barcik, adw. Krzysztof Zakrzewski, adw. Joanna Jakubowska Siwko, adw. Marta
Tomkiewicz, adw. Radosław Skiba, adw. Marcjanna Dębska, adw. Karolina Kędziora, adw. Ewa
Rutkowska, dr hab. Maciej Taborowski i apl. adw. Sara Wilk.
Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, składa gratulacje adw. Jackowi Treli i
adw. Tomaszowi Przeciechowskiemu oraz adwokatkom i adwokatom, a także aplikantce adwokackiej,
którzy zostali przyjęci do zacnego grona członków Stowarzyszenia im. prof. Hołdy. W ten sposób
doceniono ich pracę na rzecz praworządności, obrony praw człowieka, promowania edukacji prawnej
i pomocy prawnej pro bono - głównych celów Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy powstało w maju 2010 r., w pierwszą rocznicę śmierci
profesora. Stawia sobie za cel promowanie dorobku naukowego oraz zawodowego Prof. Zbigniewa
Hołdy. W ramach działalności Stowarzyszenia prowadzone są akcje edukacji prawnej pod tytułem
"Tydzień Konstytucyjny", przyznawana jest nagroda im. prof. Zbigniewa Hołdy.
Dotychczasowu członkowie honorowi Stowarzyszenia:

Profesor Andrzej Jakubecki
Profesor Ewa Łętowska
Adwokat Jacek Taylor
Profesor Mirosław Wyrzykowski
Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Stanisław Zabłocki

Wywiady z prezesem NRA adw. Przemysławem
Rosatim
Publikujemy wywiady, które ukazały się po wyborze nowego prezesa Naczelnej Rady
Adwokackiej, adw. Przemysława Rosatiego.
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Rzeczpospolita, 23 marca 2021 r.
Zależy mi na unowocześnieniu działania i pracy Naczelnej Rady Adwokackiej i większej jej aktywności
w obszarze legislacji. Chcę powrotu do prac nad regulacją rynku pomocy prawnej – mówi Przemysław
Rosati, nowy prezes NRA.
(czytaj na stronie Rzeczpospolitej)

Dziennik Gazeta Prawna, 23 marca 2021 r.
Ewolucyjnie będziemy zmieniać sposób funkcjonowania samorządu i przestawiać go na tory
aktywnego, merytorycznego i profesjonalnego działania w interesie adwokatury - mówi w rozmowie z
DGP Przemysław Rosati, nowy prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
(czytaj wywiad na stronei gazety prawnej)

Express Bydgoski 24 marca 2021 r.
Adw. Przemysław Rosati: - "Adwokatura wielokrotnie zabierała, zabiera i będzie zabierać głos w
sprawach publicznych"
(czytaj na stronie Expressu Bydgoskiego)

Portal prawo.pl, 29 marca 2021 r.:
Nie zamierzam marnować czasu do drugiej części Krajowego Zjazdu Adwokatury. Dyskusja o
zmianach w zasadach etyki powinna toczyć się nadal, a naturalnym kierunkiem, w którym
powinniśmy teraz ją rozwinąć, jest pion dyscyplinarny samorządu adwokackiego - mówi adwokat
Przemysław Rosati, prezes NRA. Wśród pilnych priorytetów wymienia też określenie zasad
świadczenia pomocy prawnej.
(czytaj wywiad na prawo.pl)

Onet.pl, 29 marca 2021 r.
Najpilniejszym zadaniem jest uregulowanie rynku pomocy prawnej. Bo dziś mamy "wolną
amerykankę", tzw. pomoc prawną zaoferować może każdy, choćby stolarz czy fryzjer. To tak, jakby
każdemu pozwolić nas leczyć - mówi Onetowi nowy prezes Naczelnej Rady Adwokackiej mec.
Przemysław Rosati. Wskazuje, że ma świadomość tego, że przed nim niełatwa kadencja, ale pewien
jest, że adwokatura zachowa niezależność.
(czytaj wywiad na onet.pl)
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Rozmowa z adw. Ewą Krasowską, Rzecznikiem
Dyscyplinarnym Adwokatury
Rzecznicy działają krótko na podstawie tego nowego regulaminu i to jeszcze w czasie
pandemii, więc musimy poczekać na jego rzetelną ocenę - mówi w rozmowie z red.
Szymonem Cydzikiem adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury. Wywiad
ukazał się 30 marca 2021 r. na łamach Dziennika Gazety Prawnej.
- Postępowanie dyscyplinarne jest jednym z podstawowych filarów gwarancji niezależności
adwokatury i wolności wykonywania zawodu, dlatego też moim głównym celem jest dalsza
kontynuacja prac nad sprawnie i rzetelnie działającym pionem dyscyplinarnym - przy udziale i
wsparciu wszystkich organów samorządu. - mówi Pani Rzecznik.
(czytaj wywiad na stronie DGP)

Wywiad z adw. Jackiem Ziobrowskim, prezesem
WSD
Adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, udzielił
wywiadu Dziennikowi Gazecie Prawnej. "Moje stanowisko jest jasne – jeśli sprawa trafia
do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, w dalszym ciągu jest w toku, nie jest
rozstrzygnięta" - powiedział.
"Mamy uchwałę trzech połączonych izb SN, mamy postanowienia TSUE zamrażające działalność Izby
Dyscyplinarnej SN. To dla mnie przesłanki do tego, by kierować kasacje do Izby Karnej SN. Niektóre
zresztą tam trafiają, są wyznaczane terminy i rozpoznawane sprawy." - powiedział prezes WSD.
(czytaj wywiad na stronei DGP)

Szkolenia NETPRALAT dla obrońców w sprawach
karnych
W związku z zaangażowaniem Naczelnej Rady Adwokackiej w projekt Netpralat, w dniach
5-7 marca oraz 12-14 marca 2021 r. odbyły się dwa szkolenia dla obrońców pt.: „Ochrona
praw osób podejrzanych w związku z tymczasowym aresztowaniem i przesłuchaniem:
Praktyczne szkolenia dla obrońców”.
Przeszkolono 24 adwokatki i adwokatów z 13 izb adwokackich w Polsce. Mapa miast, w których
wykonują zawód przeszkolone osoby dostępna tutaj.
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Celem szkoleń było pogłębienie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności praktycznych
obrońców, które są niezbędne do skutecznego wykonywania ich roli zawodowej na wszystkich
etapach postępowania przygotowawczego, a w szczególności w zakresie udzielania porad prawnych
dla klientów i ochrony ich praw na etapie zatrzymania i przesłuchania.
Szkolenie Netpralat składało się z dwóch części:
I . e-learningu - jako części teoretycznej
II. warsztatów online — jako części praktycznej
E-learning obejmował następujące tematy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Europejskie przepisy dotyczące gwarancji procesowych osób zatrzymanych i podejrzanych;
Rola obrońcy na etapie postępowania przygotowawczego;
Konsultacje obrońca klient na posterunku policji;
Pomoc prawna podczas przesłuchania podejrzanego;
Umiejętności komunikacyjne;
Podejście psychospołeczne;
Praca z tłumaczami ustnymi.

Osoby uczestniczące w szkoleniu, podkreśliły, że warto wziąć udział w szkoleniu NETPRALAT,
ponieważ:
…przedstawia problemy, z jakimi się stykamy z zupełnie innej perspektywy, która jest równie
potrzebna,
...jak mało które jest bardzo warsztatowe i interaktywne oraz wykorzystuje różne rodzaje form
pozyskiwania wiedzy,
...pozwala nauczyć się tego, czego zabrakło na studiach czy w czasie aplikacji i tym samym można
uniknąć uczenia się na własnych błędach,
…daje możliwość praktycznego zweryfikowania swoich umiejętności obrończych i jednoczenie ich
podniesienia,
...skupia się na umiejętności w relacji klient - obrońca, z naciskiem na budowę tej relacji na etapie
zatrzymania, jednak nabyte umiejętności można wykorzystać także na dalszych etapach,
...jest zupełnie inne od tych, jakie zwykle są organizowane dla adwokatów,
...to doskonała platforma wymiany doświadczeń, pozwalająca spojrzeć na naszą własną pracę nieco z
boku, z pozycji obserwatora,
...polega nie na wykładzie, a na aktywnym uczestnictwie w pracy nie tylko z prawnikami,
...zawsze warto się uczyć, ale też skonfrontować ze swoją rutyną,
…to świetna okazja do refleksji nad rolą adwokata i tym, jak kształtujemy relacje z klientem.
Projekt NETPRALAT dobiega końca w marcu 2021 r., jednak stworzone w jego ramach materiały
edukacyjne, w tym moduły e-learningowe, zostaną udostępnione na platformie e-Palestra.
Izby adwokackie zainteresowane przeprowadzeniem szkoleń Netpralat dla swoich członków proszone
są o kontakt z koordynatorką projektu - adw. Agatą Stajer lub sekretariatem NRA.
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Więcej o projekcie
wejdź na stronę netpralat.eu

Nowy numer "Palestry"
Ukazał się nowy numer "Palestry", datowany
na styczeń-luty 2021 r.
W numerze m.in.:
W artykule prof. dr hab. Jerzego Skorupki poddano
analizie stosowanie tymczasowego aresztowania
przez polskie sądy. Zjawisko to oceniono
krytycznie z dogmatycznego punktu widzenia.
Wskazano najczęstsze mankamenty w postaci
stosowania
tymczasowego
aresztowania
do
realizacji funkcji pozaprocesowych, automatyzm
stosowania tego środka, nierzetelne uzasadnianie
decyzji o areszcie, pomijanie orzecznictwa
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, brak
kontroli
prawidłowości
postępowania
przygotowawczego.
Adw.
dr
Ewa
Plebanek
"Wyłączenie
odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie
w czasie pandemii COVID-19 a klauzula dobrego
Samarytanina."
Artykuł
zawiera
przegląd
instrumentów pozwalających na uwolnienie od
odpowiedzialności karnej osób wykonujących
czynności medyczne w czasie pandemii COVID-19.
W opracowaniu zawarto uwagi dotyczące wpływu
zmian
w
funkcjonowaniu
systemu
opieki
zdrowotnej wywołanych pandemią na możliwość
pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za
niepowodzenie w leczeniu. Szczególną uwagę
poświęcono ratio legis tzw. klauzuli dobrego
Samarytanina.
Monika Paulińska "Prawa pacjenta w Polsce i w
regulacjach prawa międzynarodowego w dobie
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pandemii". Artykuł ma na celu wskazanie regulacji
dotyczących praw pacjenta w prawie polskim na
tle rozwiązań prawnych ujętych w zasadniczych
aktach normatywnych prawa międzynarodowego,
które in genere stanowią wytyczne dla regulacji
krajowych.
Adw.
Marek
Antoni
Nowicki
przygotował
Europejski Trybunał Praw Człowieka – przegląd
orzecznictwa (październik–grudzień 2020 r.)
Pezentowany przegląd orzecznictwa stanowi
omówienie
najistotniejszych
orzeczeń
Europejskiego
Trybunału
Praw
Człowieka
wydanych w czwartym kwartale 2020 r.
dotyczących zakazu tortur, prawa do rzetelnego
procesu sądowego, wolności myśli, sumienia i
wyznania, gwarancji proceduralnych dotyczących
wydalania cudzoziemców, prawa do wolnych
wyborów, zakazu dyskryminacji oraz skargi
międzypaństwowej.
Pełny spis treści (zobacz link)

Praca biura NRA - 2 kwietnia nieczynne
Uprzejmie informujemy, że 2 kwietnia (piątek) biuro Naczelnej Rady Adwokackiej będzie
nieczynne.

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
25 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA spotkał się z prof. Andrzejem Matyją, prezesem
Naczelnej Izby Lekarskiej.

29 marca, pierwsze posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w formie zdalnej. Podczas
posiedzenia wybrano skład Prezydium NRA. (czytaj relację)
30 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich
Adamem Bodnarem. Rozmowa dotyczyła roli Adwokatury w przestrzeni publicznej i działań
wspierających obywateli w ramach zadań Adwokatury i jej samorządu. (czytaj więcej)
30 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, 30 marca br. odbył
rozmowę z min. Anną Goławską, podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia, na temat planów
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szczepień obejmujących adwokatów. (czytaj komunikat ze spotkania)
31 marca, odbyło się posiedzenie Wyższej Komisji Rewizyjnej w formie zdalnej.
1 kwietnia, odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium NRA w nowej kadencji. (czytaj więcej)
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