Wiadomości Adwokatury 9 kwietnia 2021 r.
11. rocznica katastrofy smoleńskiej
10 kwietnia mija 11. rocznica katastrofy
samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.
Wśród ofiar byli adwokaci: Joanna AgackaIndecka, prezes NRA, Jolanta SzymanekDeresz, posłanka na Sejm RP, Stanisław
Mikke, redaktor naczelny „Palestry” oraz
Stanisław Zając, senator RP.
Kwiaty i znicze w miejscach upamiętniających
ofiary katastrofy złożą adw. Przemysław Rosati,
prezes NRA, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes
NRA, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA oraz
adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza
NRA. Znicze na grobach adwokatów zapalą
również przedstawciele ORA w Warszawie, Łodzi,
Płocku i Rzeszowie, gdzie wykonywali zawód
zmarli adwokaci.
Przypominamy sylwetki adwokatów, którzy zginęli
w katastrofie samolotu prezydenckiego pod
Smoleńskiem:
Adw. Joanna Agacka-Indecka (1964-2010),
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w latach
2007-2010.
W 1988 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W
latach 1988-2001 była asystentem w Katedrze
Postępowania
Karnego
Wydziału
Prawa
i
Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach
1992-1993
pracowała
w
kancelariach
adwokackich w USA i Wielkiej Brytanii.
W Stanach Zjednoczonych pracowała w Biurze
Obrońców z Urzędu oraz w Instytucie Prawa
Karnego Międzynarodowego De Paul University w
Chicago. W latach 2003-2004 odbyła szkolenia
pełnomocnika
Międzynarodowego
Trybunału
Karnego w Akademii Prawa Europejskiego w
Trewirze.
W latach 1991-1995 odbyła aplikację adwokacką,
a w styczniu 1996 r. zdała egzamin adwokacki i
została wpisana na listę adwokatów Okręgowej
Rady Adwokackiej w Łodzi.
Od roku 2004 była członkiem Komisji Praw
Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej,
w latach 2001-2004 członkiem Okręgowej Rady
Adwokackiej w Łodzi – gdzie zapoczątkowała
prace Komisji Prawnej oraz cykl Ogólnopolskich
Konferencji Komisji Prawnych okręgowych rad
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adwokackich. Od maja do grudnia 2004 roku
sprawowała funkcję wicedziekana ORA w Łodzi.
Od
2003
r.
uczestniczyła
w
pracach
parlamentarnych – najpierw jako ekspert, później
jako przedstawiciel samorządu adwokackiego.
W latach 2004-2007 pełniła funkcję wiceprezesa
NRA. Od 2006 r. przewodniczyła Komisji ds. Prac
Parlamentarnych przy NRA. 24 listopada 2007 r.
na Krajowym Zjeździe Adwokatury została
wybrana prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej.
15 lutego 2010 r. została powołana w skład
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy
Ministerstwie Sprawiedliwości.
Została
uhonorowana
Wielką
Odznaką
Adwokatura Zasłużonym, a także Krzyżem
Kawalerskim
Orderu
Odrodzenia
Polski.
Pośmiertnie odznaczona Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Adw. Stanisław Mikke (1947-2010)
adwokat, redaktor naczelny „Palestry”, członek
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Ukończył
Wydział
Prawa
i
Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego. Na listę adwokatów
Izby Adwokackiej w Warszawie został wpisany
1985 roku.
Był
doskonałym
adwokatem,
mocno
zaangażowanym
w
działalność
samorządu
zawodowego. W latach 1989-1993 był zastępcą
redaktora naczelnego „Palestry”, a od 1993 roku
jej redaktorem naczelnym. Pełnił również funkcję
przewodniczącego Komisji Etyki przy Naczelnej
Radzie Adwokackiej. W latach 1989-1992 był
sędzią Sądu Dyscyplinarnego, członkiem Komisji
Informacyjno-Prasowej i rzecznikiem prasowym
NRA,
zastępcą
przewodniczącego
Komisji
Prasowej ds. „Biuletynu ORA” (1992-1995), w
latach 1992-1998 był przewodniczącym Komisji
ds. Etyki i Wykonywania Zawodu ORA w
Warszawie; członkiem Rady Naukowej Ośrodka
Badawczego Adwokatury im. Witolda Bayera. Za
swoją wybitną działalność dla Adwokatury w 1995
roku
odznaczony
odznaką
Adwokatura
Zasłużonym.
Z rekomendacji AWS wybrany sędzią Trybunału
Stanu.
Pełnił
również
funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa oraz członka Komisji
Bioetycznej przy Instytucie Kardiologii w Aninie.
Stanisław Mikke był wybitnym publicystą, jak
również doskonałym mówcą. Prowadził wykłady w
ramach szkolenia zawodowego adwokatów oraz w
ramach
szkolenia
aplikantów
adwokackich.
Wchodził w skład wielu komisji egzaminacyjnych i
sądów konkursowych.
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Mocno związany ze sprawami wyjaśniania zbrodni
katyńskiej. Brał udział w pracach ekshumacyjnych
w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Autor wielu
artykułów o tematyce prawno-historycznej oraz
książki „Śpij mężny w Katyniu, Charkowie,
Miednoje”.
Był
autorem
książek
oraz
konsultantem do filmów Krzysztofa Kieślowskiego:
„Dekalog 5”, „Krótki film o zabijaniu” oraz „Bez
końca”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz złotym medalem Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej.
Współorganizator wystaw plenerowych na ulicach
m.in. Warszawy: w roku 2008 „Adwokaci Polscy
Ojczyźnie” oraz w roku 2010 „Adwokaci ofiary
Katynia”.
Pośmiertnie
uhonorowany
Wielką
Odznaką Adwokatura Zasłużonym.
Jolanta Szymanek-Deresz (1954-2010)
Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim.
Po ukończeniu aplikacji sądowej pracowała w
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy., następnie
po zdaniu egzaminu adwokackiego, prowadziła
kancelarię adwokacką w Warszawie (od 1987 r.)
W latach 2000-2005 była szefem Kancelarii
Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W 2002
roku została odznaczona estońskim Orderem
Białej Gwiazdy I klasy. Była posłanką na Sejm V i
VI kadencji – najpierw z listy SLD a potem z listy
koalicji Lewica i Demokraci. Od 22 kwietnia 2008
zasiadała w klubie poselskim Lewica. 1 czerwca
2008 została wiceprzewodniczącą SLD. W 2009
bez powodzenia kandydowała do Parlamentu
Europejskiego. Zginęła w katastrofie samolotu
prezydenckiego pod Smoleńskiem 10 kwietnia
2010 roku. 16 kwietnia 2010 została pośmiertnie
odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski
Stanisław Zając (1949-2010)
Stanisław Zając był absolwentem Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Jego kariera zawodowa obejmuje
pracę sędziego i adwokata – prowadził praktykę w
Jaśle. W ostatnich latach nie wykonywał zawodu,
poświęcając się karierze politycznej. W latach
1991–1993, 1997–2001 i 2005–2008 był posłem
na Sejm RP I, III, V i VI Kadencji. Był także radnym
Sejmiku Województwa Podkarpackiego (wybrany
w 2002).
W
2008
r.
wystartował
w
wyborach
uzupełniających do Senatu i został wybrany
senatorem VII kadencji w okręgu krośnieńsko przemyskim. Pełnił funkcję Przewodniczącego
Komisji Obrony Narodowej, był członkiem Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą.
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Od 2006 r. był członkiem Prawa i Sprawiedliwości,
wybrany w skład Komitetu Politycznego i Rady
Politycznej tej partii. Od chwili wyboru na senatora
pełnił
funkcję
wiceprzewodniczącego
Klubu
Parlamentarnego PiS i jednocześnie funkcję
przewodniczącego Klubu w Senacie RP. Był
szanowanym i uznanym politykiem, serdecznie
przyjmowanym przez polonię w wielu krajach
świata m.in. Australii, Brazylii, Peru, Stanach
Zjednoczonych. Był autorem wielu ustaw, uchwał i
interpelacji podejmujących ważne zagadnienia
społeczne i gospodarcze.
Wśród wielu przyznanych mu odznaczeń są m.in.
Krzyż Wielki Oficera Orderu „Pro Merito Melitensi”
Zakonu Maltańskiego oraz pośmiertnie Krzyż
Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Posiedzenie Prezydium NRA 8 kwietnia 2021 r.
Posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 8 kwietnia br. w formie
hybrydowej.
Prezydium podjęło szereg uchwał, powołujących na funkcje samorządowe.
Adw. Mirosława Pietkiewicz została powołana na funkcję przewodniczącej Centralnego Zespołu
Wizytatorów.
Na funkcje sekretarzy prawniczych Prezydium NRA powołało: adw. Tadeusza Wiatrzyka i adw.
Agnieszkę Winiarską.
Na funkcję koordynatora Referatu Skarg NRA Prezydium powołało adw. Andrzeja Siemińskiego. W
skład osobowy Referatu Skarg weszli: adw. Maciej Bieńkowski, adw. Renata Błuszkowska, adw. Marta
Gietka-Mielcarek, adw. Weronika Janczewska-Mroczek, adw. Anna Paśniewska, adw. Joanna
Ziółkowska.
Prezydium NRA powołało Komisję współpracy zawodów zaufania publicznego przy NRA, na której
przewodniczącą została powołana adw. Magdalena Koczur-Miedziejko.
Na funkcję koordynatora ds. izbowych został powołany adw. Andrzej Grabiński.
Prezydium NRA wyodrębniło z Ośrodka Badawczego Adwokatury działalność wydawniczą,
ustanawiając w tym celu „Bibliotekę Palestry”. W prezentacji zdalnej adw. Andrzej Zwara przedstawił
koncepcje wydawnicze, ujęte w serie: historii Adwokatury, horyzontów filozofii prawa, skryptów
edukacyjnych oraz varia (mieści się tu np. twórczość adwokatów, tomiki poezji czy wspomnienia). Po
wysłuchaniu prezentacji, Prezydium powołało na prezesa „Biblioteki Palestry” adw. Andrzeja Zwarę.
Adw. Zwara, w związku z wyborem na prezesa „Biblioteki Palestry”, złożył rezygnację z funkcji
prezesa Ośrodka Badawczego Adwokatury.
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Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zaprosił adw. Pawła Gierasa, który przedstawił członkom
Prezydium plany i wizję kierunków rozwoju OBA. Po prezentacji Prezes NRA zarekomendował na
funkcję prezesa Ośrodka Badawczego Adwokatury adw. Pawła Gierasa.
Prezydium podjęło uchwałę, w której przyjęło rezygnację adw. Zwary i powołało adw. Pawła Gierasa
na prezesa Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera.
Z kolei adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, omówił pokrótce projekty Europejskiego
Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland i opisał ich role dla kształtowania kultury prawnej
wśród studentów prawa i popularyzowania Adwokatury. Prezydium powołało go opiekunem dla ELSA
Poland z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej.
Wszystkim nowo wybranym Koleżankom i Kolegom Prezes NRA życzył owocnej pracy i zadeklarował
pełne wsparcie Prezydium.
Prezydium NRA udzieliło adw. Jarosławowi Szczepaniakowi, zastępcy sekretarza NRA,
pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania w sprawach przed sądami powszechnymi i
administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym.
Prezydium dokonało zmiany Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, zreferowała temat kas fiskalnych dla
adwokatów. Mówiła o zróżnicowanych ofertach cenowych i serwisowych na rynku w skali kraju oraz o
potrzebie szkoleń obsługi kas fiskalnych w każdej izbie. Prezydium postanowiło skonsultować z
dziekanami izb, jakie działania w okręgowych radach adwokackich zostały już podjęte i jakiego
wsparcia ze strony Naczelnej Rady Adwokackiej oczekują.
Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zreferował stan rozmów z przedstawicielami ministerstwa
zdrowia na temat organizowania grupowych szczepień dla adwokatów i aplikantów adwokackich
wzorem zasad grupowego szczepienia w zakładach pracy. Poinformował, że adw. Sławomir Krześ,
dziekan ORA we Wrocławiu, przygotował pilotażowy projekt grupowych szczepień we wrocławskiej
izbie.
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, omówił sprawy finansowe.
W posiedzeniu Prezydium gościnnie udział wzięli: adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny
Adwokatury, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Sławomir Ciemny,
przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej i adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca
Centralnego Zespołu Wizytatorów.
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Prezes NRA spotkał się z Marszałkiem Senatu
Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, spotkał się 8 kwietnia 2021
r. z prof. Tomaszem Grodzkim, marszałkiem Senatu.
Rozmowa dotyczyła współpracy samorządu adwokackiego z parlamentem. Poruszono również temat
zmian w procedurach sądowych, z uwagi na wydłużający się czas rozpoznawania spraw przez sądy
oraz perspektywę zmian zasad świadczenia pomocy prawnej w Polsce w interesie obywateli.
W spotkaniu uczestniczył także adw. Ryszard Kalisz, członek NRA.
Następnie prezes Rosati odbył robocze spotkanie z senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim,
przewodniczącym Komisji Ustawodawczej Senatu RP, dotyczące współpracy na płaszczyźnie inicjatyw
legislacyjnych proponowanych przez Adwokaturę, a służących obywatelom.

Pismo do MEiN ws opieki szkolnej dla dzieci
adwokatów i aplikantów
Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wystosował pismo do ministra edukacji i nauki
Przemysława Czarnka, w sprawie zapewnienia w czasie lockdownu opieki przedszkolnej i
szkolnej małoletnim dzieciom czynnych zawodowo adwokatów i aplikantów adwokackich.
Prezes Rosati, w imieniu Prezydium NRA, zwrócił się do ministra o rozważenie zmiany § 2 ust. 4 pkt 2
Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
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zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 561) poprzez włączenie czynnych zawodowo adwokatów i
aplikantów adwokackich ‒ rodziców małoletnich dzieci - do grona osób, wobec których dyrektorzy
przedszkoli i szkół podstawowych, a także osoby kierujące innymi formami wychowania
przedszkolnego, mają obowiązek zorganizowania zajęć dla dzieci na wniosek rodziców.
Rozporządzenie to w § 2 ust 4 pkt 2 lit. „d” przewiduje obowiązek zapewnienia przez dyrektorów
przedszkoli lub szkół podstawowych opieki nad dziećmi rodziców, którzy „pełnią służbę w
jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny”. Prezes Rosati podkreśla, że z
uwagi na znaczenie wymiaru sprawiedliwości dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego, w zakresie podmiotowym tego przepisu mieszczą się czynni zawodowo sędziowie,
prokuratorzy, asystenci, aplikanci prokuratorscy i sędziowscy, pracownicy sądów oraz prokuratur, ale
także czynni zawodowo adwokaci i aplikanci adwokaccy.
- Bez tych osób wymiar sprawiedliwości nie będzie funkcjonował w sposób należyty, a niemożność
zapewnienia przez państwo opieki nad dziećmi rodziców wykonujących swe obowiązki zawodowe w
wymiarze sprawiedliwości spowoduje konieczność odraczania rozpraw i innych czynności
procesowych – ze szkodą tak dla samego wymiaru sprawiedliwości, jak i realizacji prawa obywateli
do sądu. - czytamy w piśmie.

(czytaj całe pismo do MEiN)

Wycofanie znaczków pocztowych w opłacaniu
przesyłek poleconych
Naczelna Rada Adwokacka uprzejmie informuje i przypomina, że z dniem 1 maja 2021 r.
Poczta Polska SA rezygnuje z możliwości opłacania przesyłek poleconych znaczkami
pocztowymi.
Od 1 maja br. opłaty za listy polecone będą pobierane na poczcie bezpośrednio w okienku kasowym.
Czytaj komunikat Poczty Polskiej:
https://www.poczta-polska.pl/znaczki-na-listach-poleconych-tylko-do-konca-kwietnia/
Jeśli zatem posiadacie Państwo zapas znaczków pocztowych, których nie wykorzystujecie w zwykłej
korespondencji, to jest jeszcze czas, aby znaczki te do końca kwietnia 2021 r. wykorzystać na
opłacanie przesyłek poleconych.

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
8 kwietnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA (czytaj relację)
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8 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z marszałkiem Senatu prof. Tomaszem
Grodzkim, a następnie z senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim, przewodniczącym Komisji
Ustawodawczej Senatu RP. (czytaj więcej)
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