Wiadomości Adwokatury 27 sierpnia 2021 r.
Prezes NRA domaga się wyjaśnień nt. utrudniania
pracy pełnomocnikom na granicy polskobiałoruskiej
Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zwrócił się do Komendanta Głównego Straży
Granicznej, gen. dyw. SG Tomasza Pragi, o wyjaśnienie sytuacji zaistniałej na granicy
polsko-białoruskiej, gdzie funkcjonariusze Straży Granicznej dyżurujący w oddziale Straży
Granicznej utrudniali wykonywanie obowiązków pełnomocnikom, którzy reprezentują
uchodźców przebywających na granicy. Stanowisko w sprawie traktowania uchodźców
wydała też Naczelna Rada Adwokacka.
Prezes NRA przypomniał, że osoby znajdujące się na granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu Górnym
ubiegają się o ochronę międzynarodową w Rzeczypospolitej Polskiej. 20 sierpnia 2021 r. grupa
pełnomocników reprezentujących tych uchodźców podjęła próbę złożenia wniosków w imieniu swoich
mocodawców bezpośrednio w siedzibie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.
Pełnomocnikami byli: r.pr. Patrick Radzimierski, adw. Grzegorz Kukowka, adw. Bartosz Obrębski, apl.
adw. Helena Lendzion, apl. adw. Łukasz Bucki, apl. adw. Aleksander Posłuszny, apl. adw. Wiktoria
Qader, apl. adw. Andrzej Dementiy.
Mimo że wspomniany oddział Straży Granicznej jest placówką dyżurną i pełni dyżur całą dobę,
pełnomocnikom odmówiono przyjęcia wniosków.
Prezes NRA podkreśla, że w ocenie grupy adwokatów, aplikantów adwokackich i radców prawnych,
odmowa przyjęcia wniosków od umocowanych profesjonalnych pełnomocników, stanowi jawny wyraz
utrudniania pracy pełnomocnikom oraz zaniechanie obowiązków nałożonych ustawowo na Straż
Graniczną. W ich ocenie nie było przeszkód do tego, aby obecny w budynku oficer dyżurny lub inny
wyznaczony funkcjonariusz odebrał od pełnomocników wnioski, tak aby można było nadać im bieg.
Mając na uwadze tę sytuację, Prezes NRA w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, zwraca się do
Komendanta Głównego Straży Granicznej o wyjaśnienie przyczyn takiego postępowania
funkcjonariuszy Straży Granicznej wobec adwokatów, aplikantów adwokackich i radców pranych
wykonujących czynności zawodowe.
Szczegółowy opis sytuacji i działań pełnomocników znajduje się w piśmie Prezesa NRA
(czytaj pismo do Komendanta Głównego SG)
Podczas drugiej części nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej,
wznowionego po przerwie 23 sierpnia, NRA przyjęła stanowisko, w którym wyraża głębokie
zaniepokojenie sytuacją, jaka ma miejsce na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Białorusią i
przypomina, że rozwiązanie problemu migracji cudzoziemców winno nastąpić wyłącznie w oparciu o
obowiązujące prawo, a przede wszystkim z poszanowaniem praw człowieka i godności ludzkiej.
(czytaj stanowisko NRA)
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Spotkanie Prezesa NRA z prezesami SN - Izby
Karnej i Kontroli Nadzwyczajnej
Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanych
spotkań rozmawiał z prezesami Sądu Najwyższego: Joanną Lemańską, kierującą Izbą
Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Michałem Laskowskim, kierującym Izbą
Karną.
Podczas obu spotkań, które odbyły się 23 i 24 sierpnia, poruszano tematy związane z obecną
sytuacją wymiaru sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem reform procedur sądowych i
usprawnienia pracy sądów. Wśród poruszanych tematów była także sprawa funkcjonowania Izby
Dyscyplinarnej SN i rozpatrywania przez nią spraw innych zawodów prawniczych, w tym adwokatów.

Dofinansowanie działalności prawniczej na starcie
- instrukcja
Adw. Magdalena Niegierewicz, adw. Joanna Tkaczyk i adw. Jakub Szczepkowski z Zespołu
ds. praktyki adwokackiej przy Prezesie NRA opracowali instrukcję, jak uzyskać
dofinansowanie startu działalności prawniczej.
Przed podjęciem decyzji o otwarciu dzielności gospodarczej po zdanym egzaminie zawodowym,
warto policzyć koszty rozpoczęcia działalności. Przepisy nakładają na adwokatów szereg
obowiązków, m.in. co do lokalizacji i identyfikacji siedziby kancelarii, zabezpieczenia danych i
dokumentów.
Wsparcie na otworzenie własnego biznesu można otrzymać od Urzędu Pracy, z dofinansowania z
Funduszy Europejskich lub BGK.
Naczelna Rada Adwokacka zaprasza do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat
głównych dofinansowań na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

(pobierz dokument Dofinansowanie działalności prawniczej na starcie)

Wyniki konkursu "Adwokatka, która mnie
inspiruje"
Wyłoniono laureatów konkursu na esej "Adwokatka, która mnie inspiruje".
Organizatorami konkursu byli Naczelna Rada Adwokacka i Zespół ds. Kobiet przy NRA.
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W dniu 21 sierpnia 2021 r. obradowała Komisja Konkursowa w składzie:
Adw. Agnieszka Metelska-pisarka, dziennikarka, reporterka, poetka
Adw. Andrzej Zwara - prezes Biblioteki Palestry, członek Naczelnej Rady Adwokackiej
Adw. Karolina Kuszlewicz- członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA, autorka publikacji z zakresu praw
zwierząt
Apl. Adw. Arkadiusz Matysiak - redaktor naczelny Młodej Palestry
Adw. Monika Sokołowska - przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA, autorka publikacji z zakresu
praw kobiet
Po wnikliwej analizie wszystkich prac oraz naradzie Komisja zdecydowała o wyłonieniu następujących
laureatów konkursu:
Miejsce I - apl.adw. Hubert R. Kordos
Miejsce II - adw. Marcin Pawelec-Jakowiecki
Miejsce III ex aequo - apl.adw. Magdalena Koniorczyk oraz adw. Tomasz Marciniak
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Uzasadnienie decyzji Komisji zostanie przedstawione przy okazji wręczenia nagród podczas
konferencji "Adwokackie HERstorie" w Gdańsku 28 sierpnia.
Jednocześnie dziękujemy serdecznie za wszystkie nadesłane prace, w których autorzy
zaprezentowali ciekawe i zindywidualizowane spojrzenie na swoje bohaterki, dzieląc się
różnorodnymi wspomnieniami i doświadczeniami, a także ważnymi refleksjami o zawodzie adwokata
na przykładzie postaw adwokatek, które ich zainspirowały, co sprawiło, że wybór najlepszych prac
nie był łatwy.
Wszystkich eseistów zapraszamy do udziału w konferencji "Adwokackie HERstorie" do Gdańska 28
sierpnia.
(czytaj zaproszenie na konferencję)

"Palestra Świętokrzyska" upamiętnia Adama
Zagajewskiego
Dostępny jest najnowszy numer "Palestry Świętokrzyskiej". A w nim teksty poświęcone
zmarłemu w tym roku poecie Adamowi Zagajewskiemu.
W numerze przeczytamy również:
Prawo ojca, czyli od Arystotelesa do feminizmu - Krystyna Chojnicka, prof. dr hab. UJ (Kraków)
Konstytucja polska wczoraj i dzisiaj. Refleksje rocznicowe - Dariusz Dudek, prof. dr hab. KUL, adwokat
(Lublin
Odmowa udzielenia upoważnienia do obrony w nieobecności obrońcy - Andrzej Malicki, dr, adwokat
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(Wrocław)
Ciężar dowodu i terminy procesowe w sprawach ze skarg Komisji przeciwko państwu
przed TSUE - Małgorzata Kożuch, dr, UJ, adwokat (Kraków)
Czy mediacja obligatoryjna ma sens? - Tomasz Cyrol, dr, UP, adwokat (Kraków)
Profesor Józef Skąpski – uczony i adwokat - Stanisław Kłys, adwokat, członek NRA
W piśmie opublikowano również fragmenty książki „Smuga Światła” – biografii Andrzeja
Rościszewskiego, adwokata i żeglarza przygotowane przez Ewę Stawicką, redaktor naczelną Pisma
Adwokatury Polskiej „Palestra”.
Cały numer dostępny na stronie: http://www.ora.kielce.pl/s,457,Redakcja_Palestry...

Recenzja z koncertu w ramach 46. Festiwalu
„Muzyka w Starym Krakowie”
Poniżej publikujemy recenzję redaktor Anny Woźniakowskiej z koncertu, który odbył się
17 sierpnia br. w ramach 46. Festiwalu „Muzyka w Starym Krakowie”. Koncert
zorganizował przez adw. Stanisława Kłysa, członka Naczelnej Rady Adwokackiej.
Stanisław Gałoński, dyrektor artystyczny „Muzyki w Starym Krakowie”, tak dobiera miejsca
koncertów by słuchacze mogli zobaczyć jak pięknieją krakowskie zabytkowe wnętrza. Niedzielna
inauguracja ukazała postęp prac renowacyjnych w kościele Bożego Ciała, wczoraj mogliśmy
podziwiać pięknie zrewaloryzowany pałac „Pod Krzysztofory” w którym mieści się Muzeum Krakowa.
Warto przyjrzeć się choćby fasadzie. Z wielką figurą św. Krzysztofa umieszczoną w pustej przez lata
niszy nabrała zupełnie innego charakteru. A jak interesujący jest teraz dziedziniec! Także wnętrze
jest skrupulatnie odrestaurowane.
Wczoraj w Sali Fontany (pachnącej jeszcze lekko wapnem) odbył się kolejny koncert festiwalowy.
Słuchaliśmy gitarzysty Dmytra Holovenki i mezzosopranistki Moniki Korybalskiej. Oboje artystów
dobrze znamy. On zadebiutował na festiwalu przed kilkoma laty i co rok udowadnia że jest
wspaniałym muzykiem. Wczoraj grając solowe utwory Albeniza, Villi-Lobosa i Tarregi raz jeszcze
urzekał nie tylko wirtuozerią lecz przede wszystkim olbrzymią wrażliwością muzyczną.
Ona na co dzień jest ozdobą naszej operowej sceny. Razem współpracują od lutego, a ta współpraca
zaowocowała nagraniem płyty z pieśniami kompozytorów polskich. Niemała w tym zasługa słynnego
krakowskiego melomana i animatora kultury mecenasa Stanisława Kłysa. Nie pierwszy raz adwokacki
samorząd wspiera działalność krakowskich artystów, dość wspomnieć sześciopłytowy box
poświęcony pamięci arcybiskupa Józefa Życińskiego (trzy z tych płyt to muzyka organowa w
interpretacji Andrzeja Białki), czteropłytowy słowno-muzyczny box wydany z okazji stulecia
odrodzonej adwokatury polskiej, w nagraniu którego obok krakowskich muzyków: Katarzyny OleśBlachy, Marioli Cieniawy, Andrzeja Białki i Roberta Kabary udział wzięli najwybitniejsi aktorzy scen
krakowskich: Anna Polony, Jerzy Stuhr i Jerzy Trela, czy płytę ze słynnym spektaklem Narodowego
Starego Teatru "Ja jestem Żyd z „Wesela” w niezapomnianej interpretacji Jerzego Nowaka. Taki stały
patronat nad wydarzeniami kulturalnymi nie tylko cieszy zainteresowanych. Jest też dowodem że
polska adwokatura wciąż ma poczucie pewnej misji – obowiązku działań dla dobra społeczności.

4/6

A wracając do koncertu… Monika Korybalska i Dmytro Holovenko premierę swojej płyty zapowiedzieli
na wrzesień. Wczoraj usłyszeliśmy sporą część zawartego na niej materiału muzycznego. Prezentując
pieśni Chopina, Moniuszki, Karłowicza i Franciszka Maklakiewicza artyści stworzyli jakże konieczną do
właściwego odbioru tego typu utworów aurę kameralnego, intymnego muzykowania. Nawiązali ze
słuchaczami jedyną w swoim rodzaju więź. A Sala Fontany jeszcze ten nastrój spotęgowała. Wczoraj
chciało się słuchać jeszcze i jeszcze... Na szczęście artyści nie szczędzili bisów. Mam też nadzieję, że
w ramach promocji płyty będziemy jeszcze ich w tym repertuarze podziwiać, bo prawdziwie podziwu
godne było wczoraj prezentowane przez oboje artystów głębokie wczucie się w sens literacki i
muzyczny wykonywanych pieśni. Co ciekawe, słuchaliśmy znanych utworów w niejako nowych
wersjach bo gitarowy akompaniament wykraczał daleko poza zwykłą transkrypcję. Dmytro
Holovenko dostosowując materiał fortepianowy do gitarowej faktury wzbogacał go niejednokrotnie,
nigdy jednak nie naruszając zamysłu kompozytora co do sensu muzycznego utworu. No, może poza
jednym wyjątkiem – pieśnią „Rdzawe liście” Karłowicza, która, poświęcona pamięci Astora Piazzolli,
nabrała południowoamerykańskich barw.

Kronika NRA
17 sierpnia i 20-22 sierpnia, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes
Centrum Mediacji współorganizowała wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Toruniu szkolenia
podstawowe z mediacji. Szkolenia prowadzili adw. adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka, adw. Marta
Ruszkiewicz, adw. Piotr Ruszkiewicz i adw. Cezary Rogula, wiceprezes CM;
17 sierpnia i 20-22 sierpnia, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes
Centrum Mediacji współorganizowała wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu szkolenia
podstawowe z mediacji. Szkolenia prowadziła mediator: Ewa Kosowska-Korniak;
23 sierpnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z SSN Joanną Lemańską, prezes Izby
Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego (czytaj więcej);
23 sierpnia, odbyło się spotkanie kapituły odznaki „Adwokatura Zasłużonym”. Udział wzięli: adw.
Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Aleksandra Przedpełska, adw. Edward Rzepka, adw. Andrzej
Siemiński, adw. Jacek Ziobrowski oraz zdalnie: adw. Andrzej Banaszkiewicz, adw. Andrzej Dzięcioł,
adw. Włodzimierz Łyczywek i adw. Rajmund Żuk;
23 sierpnia, odbyła się druga część nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego NRA. NRA podjęła
decyzję dotyczącą formy przeprowadzenia części programowej Krajowego Zjazdu Adwokatury, która
odbędzie się w dniach 17-19 września br. w Bydgoszczy. NRA podjęła decyzję, że KZA odbędzie się
zdalnie. (czytaj więcej)
24 sierpnia, adw. Przemysław Rosati, prezes
Laskowskim, prezesem Izby Karnej Sądu Najwyższego;

NRA,

spotkał

się

z

SSN

Michałem

24 sierpnia i 27-29 sierpnia, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes
Centrum Mediacji współorganizowała wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Gdańsku szkolenia
podstawowe z mediacji. Szkolenia prowadzą: adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak (I część - online),
adw. Cezary Rogula i adw. dr Robert Bogdzio, wiceprezesi Centrum Mediacji (II część – stacjonarna).
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25 sierpnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA uczestniczył w ślubowaniu adwokackim
adwokatów Izby Siedleckiej;
26 sierpnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA uczestniczył w ślubowaniu adwokackim
adwokatów Izby Katowickiej. Prezes NRA wziął również udział w posiedzeniu Okręgowej Rady
Adwokackiej w Katowicach;
26 sierpnia, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA,
uczestniczyła w debacie „Bariery w dochodzeniu i zarządzaniu wierzytelnościami”, zorganizowanej
przez Konfederację Lewiatan.
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