Wiadomości Adwokatury 5 listopada 2021 r.
Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium NRA 2
listopada
Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 2 listopada
2021 r. w formie zdalnej.
Prezydium NRA podjęło uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady
Adwokackiej na 9 listopada 2021 r., g. 17.00 w celu dokonania wyboru nowego członka Prezydium
NRA w związku z rezygnacją z członkostwa w Prezydium NRA złożoną przez adw. Katarzynę Bilewską.
Adwokat Andrzej Zwara przyjął złożoną przez adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA, propozycję
kandydowania na wolne miejsce w Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.
Wyboru dokona Naczelna Rada Adwokacka w dniu 9 listopada 2021 r.

Relacja z posiedzenia Prezydium NRA – 4 listopada
2021
4 listopada odbyło się posiedzenie Prezydium NRA.
Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poinformował, że z okazji Wszystkich Świętych złożył kwiaty na
grobach prezesów NRA – adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, adw. Macieja Bednarkiewicza i adw.
Czesława Jaworskiego. Z kolei adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, poinformował, że odwiedził
groby zasłużonych adwokatów na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Prezes NRA przedstawił oferty dotyczące przygotowania modułu WEB API oraz przygotowania lub
dostosowania silnika CMS, które wpłynęły do NRA.
Gościem posiedzenia była adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych,
przedstawiła informacje w sprawach legislacyjnych. W ostatnim czasie Instytut złożył opinie m.in. do
projektu zmian ustawy o zgromadzeniach, a także do projektu zmiany ustawy o ruchu drogowym.
Pani Mecenas zaprosiła na konferencję „Wymiar sprawiedliwości w Polsce - perspektywa przyszłości”,
która odbędzie się 20 listopada.
Na wniosek dyrektor Instytutu Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie zmian organizacyjnych w
Instytucie Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA powołując:
a. Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa karnego i
postępowania karnego,
b. Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa cywilnego i
postępowania cywilnego,
c. Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa gospodarczego,
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d. Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa podatkowego,
e. Zespół ds. opiniowania
administracyjnego,

i

sporządzania

projektów

legislacyjnych

w

zakresie

prawa

f. Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa rodzinnego i
nieletnich,
g. Zespół ds. prac parlamentarnych.”
Prezydium NRA podjęło nadto uchwały powołujące w ramach Instytutu Legislacji i Prac
Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej:
- Zespół ds. zmian legislacyjnych w zakresie zapewnienia profesjonalnej reprezentacji w
postępowaniu sądowym, w składzie: adw. Andrzej Tomaszek, przewodniczący, adw. Konrad Klocek.
- Zespół ds. konsultacji projektowanych zmian legislacyjnych w zakresie ich zgodności ze
standardami ochrony praw obywatelskich i zgodności z regulacjami prawa Unii Europejskiej, w
składzie: adw. Magdalena Matusiak–Frącczak, przewodnicząca.
- Zespół ds. wykonywania zawodu w ramach adwokackiej umowy o współpracy, w składzie: Adw.
Dorota Kulińska, przewodnicząca, adw. Aleksander Maziarz, adw. Agata Koschel–Sturzbecher, dr
Bartłomiej Mazurkiewicz, adw. Adam Stanach.
- Zespół ds. reformy systemu świadczenia pomocy prawnej z urzędu i systemu wynagrodzeń z
urzędu, w składzie: adw. Magdalena Grabarczyk, przewodnicząca, adw. Patrycja Nieszporek.
- Zespół ds. reformy zasad świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, w składzie: adw. Mariusz
Hassa, przewodniczący.
Prezydium NRA podjęło także uchwałę w sprawie zmiany na stanowisku sekretarza Instytutu.
Dotychczasową sekretarza – adw. dr Magdalenę Matusiak-Frącczak zastąpi adw. Katarzyna
Ignasiewicz.
Gościem Prezydium NRA był adw. Marcin Derlacz, przewodniczący komisji aplikacji adwokackiej NRA,
omówił projekt porozumienia w sprawie praktyk aplikantów adwokackich.
Gościem Prezydium NRA była również adw. Ewa Bojanowska z ORA w Warszawie, która przybliżyła
kwestie organizacyjne finału konkursu krasomówczego dla aplikantów adwokackich im. Stanisława
Mikke.
Adw. Przemysław Rosati przedstawił informacje o przebiegu obserwacji rozmów kwalifikacyjnych z
kandydatami na urząd sędziego ETPCz. NRA reprezentowała adw. Natalia Klima-Piotrowska,
przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA.
Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA omówił sprawy lokalowe biura NRA.
Prezes NRA omówił stan spraw związanych z nabyciem nieruchomości na potrzeby biura NRA, w tym
oferty złożone na obsługę tego procesu.
Prezydium NRA omówiło sprawy organizacyjne posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej,
które odbędzie się 27-28 listopada 2021 r. Wobec niepokojąco rosnącej fali zachorowań na COVID-19
ostateczna decyzja co do formy przeprowadzenia posiedzenia zapadnie 8 listopada br.
Prezydium NRA omówiło organizację pracy biura NRA w związku z sytuacją epidemiologiczną.
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Prezes NRA przedstawił sprawy finansowe, a następnie Prezydium podjęło decyzje w tych kwestiach.
Sprawę osobową przedstawił adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, a następnie
Prezydium NRA podjęło uchwałę.

Przedstawiciele NRA uczestniczyli w spotkaniu
ETPCz i CCBE
22 października 2021 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Europejski Trybunał
Praw Człowieka oraz Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) z
samorządami prawniczymi z 47 państw członkowskich Rady Europy. Naczelną Radę
Adwokacką reprezentowała adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, wiceprzewodnicząca
Komisji Praw Człowieka oraz adw. Wojciech Bagiński, przewodniczący Komisji ds.
Zagranicznych.
Trybunał zainteresowany był uwagami pełnomocników dotyczącymi kwestii proceduralnych, które
mogłyby pomóc Trybunałowi i jego kancelarii w usprawnieniu pracy. Podkreślano wagę współpracy
Trybunału z pełnomocnikami skarżących oraz konieczność wyważenia efektywności i jakości pracy
Trybunału.
Trybunał wskazał, że w 2021 r. wpłynęło już do Trybunału ok. 68 000 spraw, co stanowi 5% wzrostu
w stosunku do 2020 r., co jest alarmujące. Pracownicy Kancelarii Trybunału przestawili dane
dotyczące funkcjonowania tzw. triage (wstępnej kontroli) oraz nowej polityki dotyczącej
procedowania spraw oraz formatu orzeczeń Trybunału.
Dyskutowano nad pomysłami związanymi z usprawnieniem pracy Trybunału – m.in. poprzez
usprawnienie systemu priorytetyzacji spraw (tak aby te najważniejsze z systemowego punktu
widzenia były rozpatrywane w pierwszej kolejności i szybciej niż dotychczas), bardziej szczegółowym
informowaniu o brakach w skargach w świetle Reguły 47, w celu ułatwieniu pełnomocnikom oceny
zasadności wniosków na wczesnym etapie sprawy, a także promocji polubownego załatwiania spraw.
Przedstawiono również informacje dotyczące informatyzacji pracy Trybunału oraz możliwości
wykorzystywania elektronicznej komunikacji Trybunału z pełnomocnikami skarżących.
Było to pierwsze w historii tego typu wydarzenie, dodatkowo ze względów epidemicznych –
przeprowadzone w formacie spotkania on-line.

Jubileuszowe X Dni Kultury Adwokatury Polskiej
Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie i Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie
zapraszają na X-te Dni Kultury Adwokatury Polskiej, które odbędą się, jak zawsze, w
Krakowie w dniach od 11 do 14 listopada anno domini 2021.
Wyrażamy nadzieję, że w tym roku największe kulturalne wydarzenie Adwokatury, jakim bez
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wątpienia były i są Nasze Dni Kultury, odbędzie się bez przeszkód.
Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy spotkań adwokatów reprezentujących całą Polskę, czekamy
na tych wszystkich, którzy wierzą w „życie pozasądowe” i dla których sztuka wysoka oraz kultura
były i są niezbywalną potrzebą dla każdego adwokata, który traktuje obcowanie ze sztuką jako
immanentny składnik wypełniania swojego powołania.
Z oczywistej „ostrożności procesowej” informujemy, że do czasu ustania zagrożenia pandemią udział
w Naszym wielkim święcie i radości mogą wziąć jedynie Ci, którzy przeszli wirus Covid-19 lub
szczepili się dwukrotnie.
czytaj program
adw. Przemysław Rosati – Prezes NRA
adw. Stanisław Estreich – Przewodniczący Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA
adw. Paweł Gieras – Prezes OBA
adw. Andrzej Zwara – Prezes Biblioteki Palestry NRA
adw. Aleksander Gut – Dziekan ORA Kraków
adw. Filip Fedorowicz – Przewodniczący Integracji Środowiskowej, Kultury, Turystyki i Sportu ORA w
Krakowie
adw. Stanisław Kłys – Członek NRA

Szkoleniowe Środy dla mediatorów - harmonogram
na listopad i grudzień
Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka - prezes
Centrum Mediacji przy NRA - serdecznie
zaprasza na kolejny etap szkoleń online z
cyklu bezpłatnych szkoleń specjalistycznych
„Szkoleniowe Środy”, organizowanych przez
Centrum Mediacji przy NRA dla mediatorów
będących członkami tego Centrum.
Poniżej harmonogram szkoleń na miesiąc listopad
i grudzień:
10.11.2021 r. godz. 17:00 - 18:30
Komunikacja werbalna i niewerbalna w mediacji
Adw. Marta Ruszkiewicz
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17.11.2021 r. godz. 17:00 - 18:30
Prowadzenie mediacji online
Adw. Cezary Rogula

24.11.2021 r. godz. 17:00 - 18:30
Mediacje transgraniczne w sprawach rodzinnych
Adw. dr Monika Haczkowska

01.12.2021 r. godz. 17:00 - 18:30
Etapy mediacji – aspekty praktyczne
Adw. Anna Zielińska-Turek

08.12.2021 r. godz. 17:00 - 18:30
Przedmiot mediacji w postępowaniu karnym
Adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka

15.12.2021 r. godz. 17:00 - 18:30
Rezyliencja - zestaw zagadnień dla mediatora.
Adw. Monika Spieler
Zgłoszenia na pierwsze szkolenie należy przesyłać
na adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl do
dnia 8 listopada 2021 r.

VI Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby
Adwokackiej "Prawo rodzinne"
Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku zaprasza adwokatów i aplikantów adwokackich na
VI Konferencję Naukową ,,Prawo Rodzinne”, która odbędzie się 18 listopada 2021 roku.
Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym, w związku z tym istnieje możliwość uczestnictwa w
trybie zdalnym. Za udział w konferencji można uzyskać 12 pkt. szkoleniowych w ramach
doskonalenia zawodowego.
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Wykład wstępny wygłoszą adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka,
wiceprezes NRA.
Rejestracja trwać będzie do 3 listopada 2021 roku lub do wyczerpania liczby miejsc wolnych
(decydować będzie kolejność zgłoszeń).
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem:
https://forms.gle/bCVfAHNNskSWUGnp8
Więcej informacji o Konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Pomorskiej Izby
Adwokackiej w Gdańsku www.adwokatura.gdansk.pl
oraz na stronie FB Konferencji
@Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej
czytaj program
czytaj regulamin
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Izba warszawska wspomina legendarną sędzię
Ruth Ginsburg
Komisja Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie zorganizowała 20 października br. zamknięty pokaz filmu „RGB” o Ruth Bader
Ginsburg, amerykańskiej prawniczce i legendarnej sędzi Sądu Najwyższego Stanów
Zjednoczonych w latach 1993-2020. Do powracającej w nowej odsłonie Kinoteki przybyło
ok. 120 widzów z naszej izby.
Dyskusję przed pokazem poprowadziła adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, Wicedziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Zaproszenie do panelu przyjęła Prof. Ewa Łętowska,
sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku oraz mec. Anna Frankowska, amerykańska
prawniczka. Obie honorowe gościnie są redaktorkami merytorycznymi biografii RBG wydanej w
Polsce.
Na
początku
mec.
Frankowska
przybliżyła
wizerunek
sędzi znanej jako „Notorious RGB” udawadniającej swoją postawą, że niemożliwe nie istnieje.
Sędzia
Ginsburg
rozpoczęła
swoją
karierę
w
czasach,
kiedy
w
Stanach Zjednoczonych zawód prawnika zdominowany był przez mężczyzn, a w 1993 roku została
nominowana do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych jako druga kobieta w historii. Była twarzą
walki o społeczną sprawiedliwość i równouprawnienie płci. Walczyła także o prawa mniejszości
seksualnych stając się ikoną w środowiskach LGBT+.
Do
pytania
o
słynne
zdania
odrębne
Ginsburg
znanej
z
mocno
wypowiedzianych słów „I dissent” odniosła się Prof. Łętowska przywołując przykład jej
sporu z konserwatywnym sędzią Antoninem Scalią, z którym pomimo odmiennego podejścia do
interpretacji prawa, łączyła głęboka przyjaźń. W polskiej praktyce orzeczniczej zdania odrębne nie
mają tak wymownego charakteru jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych. Pozostają najczęściej
nieczytaną częścią akt, a przez autorów wykorzystywane bywają później do pisania artykułów
naukowych. Prof. Łętowska zaznaczyła, że w środowisku polskich sędziów nie można
znaleźć czynnego sędziego, który jednocześnie byłby tak dużym autorytetem kształtującym opinie
publiczną.
Po projekcji filmu rozmowy przeniosły się to wyjątkowych wnętrz w kuluarach Kinoteki. W tym
miejscu znajdowały się kiedyś sztandarowe sale kinowe, takie jak Przyjaźń, Wiedza, czy Młoda
Gwardia.
Chcieliśmy serdecznie podziękować Pani Prof. Katarzynie Majchrzak z Kinoteka Multiplex za pomoc i
życzliwość okazaną przy organizowaniu tej projekcji. Mamy nadzieję, że adwokackie wieczory kinowe
będziemy mogli organizować znacznie częściej.
Podziękowania należą się adw. Marii Kozłowskiej, która zorganizowała zapisy na pokaz i
koordynowała listę gości. Na miejscu przy sprawdzaniu listy pomagały nam także adw. Joanna
Tkaczyk-Lipnicka, apl. adw. Justyna Łusiak oraz apl. adw. Hanna Szkudlarek-Kownacka.
Cieszymy, że wśród znakomitej publiczności znaleźli się także przedstawiciele ORA: adw. Jakub
Jacyna, sekretarz ORA, adw. Wojciech Bagiński, członek ORA, adw. Agnieszka Helsztyńska, Prezes
Sądu Dyscyplinarnego, adw. Witold Kabański, były Prezes Sądu Dyscyplinarnego, adw. Joanna
Tkaczyk-Lipnicka, zastępca członka ORA, adw. Andrzej Tomaszek, członek NRA, adw. Natalia Klima
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Piotrowska, Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA a także Pani Mecenas Małgorzata
Mierzewska-Krzyżanowska, radczyni prawna, autorka książek i licznych publikacji o orzecznictwie
strasburskiego Trybunału, ochronie praw człowieka i wymiarze sprawiedliwości.
Biografię “MOIMI SŁOWAMI” autorstwa Ruth Bader Ginsburg pod redakcją merytoryczną Prof. Ewy
Łętowskiej i mec. Anny Frankowskiej można kupić z dodatkowym rabatem na haslo „ORA15” w cenie
42,50 zł bezpośrednio u wydawcy:
https://fameart.pl/produkt/moimi-slowami-ruth-bader-ginsburg/
Polecamy lekturę tej wyjątkowej publikacji.
adw. Monika Rajska, Przewodnicząca Komisji Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu

Izba Koszalińska uczciła zmarłych adwokatów
Tradycyjnie, jak co roku, w dniu Wszystkich Świętych na grobach adwokatów, byłych
członków Izby Koszalińskiej zapłonęły znicze opatrzone znakiem Adwokatury Polskiej.
W ten sposób Izba oddała cześć Koleżankom i Kolegom w Koszalinie, Słupsku, Kołobrzegu,
Szczecinku, Białogardzie, Bytowie, Człuchowie i Ustce. Znicze ze znakiem Adwokatury Polskiej
umieszczone zostały na wszystkich grobach, które znane są samorządowi Izby.
W upamiętnieniu zmarłych Koleżanek i Kolegów licznie uczestniczyli aplikanci adwokaccy.

Dziekan ORA w Koszalinie
adw. Ryszard Bochnia
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Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
1 listopada, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, w dniu Wszystkich Świętych, uczcił plakietkami
„Adwokatura Pamięta” i zapaleniem zniczy pamięć krakowskich adwokatów pochowanych na
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Plakietki umieszczono m.in. na grobach adw. Marka
Stoczewskiego - byłego dziekana ORA w Krakowie, adw. Henryka Buzawy Schoena, adw. Stanisława
Wierzbickiego, adw. Michała Danielaka (działacza ludowego, posła do Austriackiej Rady Państwa),
adw. dr. Jana Ostręgi – adwokata, a także m. in. sędziego w procesie Rity Gorgonowej.
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2 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział zdalnie w spotkaniu Komisji
Doskonalenia Zawodowego NRA.
2 listopada, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.
Prezydium NRA podjęło uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady
Adwokackiej na 9 listopada 2021 r. (czytaj więcej)
3 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział zdalnie w spotkaniu Instytutu
Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA.
4 listopada, odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej (czytaj relację)
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