Wiadomości Adwokatury 23 grudnia 2021 r.
Życzenia świąteczne Prezesa NRA
Poniżej publikujemy życzenia adw. Przemysława Rosatiego, prezesa Naczelnej Rady
Adwokackiej.

Interwencja Prezesa NRA ws. doniesień o
inwigilowaniu adwokata
Kontrolowanie telefonu adwokata budzi podejrzenia o działania naruszające tajemnicę
adwokacką lub obrończą, które w demokratycznym państwie prawnym stanowią
nienaruszalną świętość, gwarantując prawidłowe funkcjonowanie państwa i wymiaru
sprawiedliwości - podkreśla Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysław Rosati,
odnosząc się do doniesień medialnych o inwigilacji adwokata Romana Giertycha. -
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Respektowanie tych tajemnic jest bezwzględną powinnością władzy publicznej - zaznacza.
Prezes NRA 21 grudnia skierował pisma do Mateusza Morawieckiego, premiera RP, Jarosława
Kaczyńskiego, wiceprezesa Rady Ministrów i przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw
Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości,
Mariusza Kamińskiego, ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, koordynatora służb specjalnych
oraz Waldemara Andzela, przewodniczącego Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
To reakcja na doniesienia medialne, w których poinformowano, że badacze z Citizen Lab dokonali
analizy, z której wynika, iż telefon adw. Romana Giertycha był w 2019 roku zhakowany przynajmniej
18 razy za pomocą systemu Pegasus. Prezes NRA zwraca się w pismach o wyjaśnienie czy, a jeżeli
tak - na jakiej podstawie prawnej telefon w/w adwokata był inwigilowany.
"Uprzejmie przypominam, że ewentualne inwigilowanie obywateli polskich powinno stanowić
wyjątek, w przypadku ciężkich przestępstw, realizowany jedynie w granicach przewidzianych w
obowiązujących przepisach prawa. Jak powszechnie wiadomo, adw. Roman Giertych jest
pełnomocnikiem lub obrońcą w wielu sprawach, w tym sprawach będących w zainteresowaniu opinii
publicznej. Kontrolowanie jego telefonu, budzi podejrzenia o działania naruszające tajemnicę
adwokacką lub obrończą, które w demokratycznym państwie prawnym stanowią nienaruszalną
świętość, gwarantując prawidłowe funkcjonowanie państwa i wymiaru sprawiedliwości.
Respektowanie tych tajemnic jest bezwzględną powinnością władzy publicznej. Jej przestrzeganie
stanowi wyraz szacunku dla konstytucyjnych wolności i praw obywatelskich, tj. m.in. prawa do
prywatności oraz prawa do rzetelnego procesu, które chronione są nie tylko na gruncie Konstytucji
RP, ale także na podstawie norm prawa międzynarodowego" - podkreśla Prezes NRA.
Przypomina, że fundamentem zawodu adwokata jako zawodu zaufania publicznego, mającego
gwarantować klientom ochronę ich praw, jest gwarancja nieograniczonego w czasie przestrzegania
tajemnicy adwokackiej i obrończej, także poprzez powstrzymanie się przez władze publiczne od
działań zagrażających lub naruszających tajemnicę adwokacką i obrończą.
Inwigilacja adwokatów jest równoznaczna z naruszenie zaufania obywateli do państwa, prowadzi do
utraty poczucia bezpieczeństwa, podważając wiarygodność oraz legitymację wymiaru
sprawiedliwości. Takie postępowanie godzi w podstawowe zasady państwa prawa, prowadząc
jednocześnie do erozji tych zasad - czytamy w pismach.
(czytaj pismo do M. Morawieckiego)
(czytaj pismo do J. Kaczyńskiego)
(czytaj pismo do Z. Ziobry)
(czytaj pismo do M. Kamińskiego)
(czytaj pismo do W. Andzela)

Apel do Prezydenta RP o zawetowanie "Lex TVN"
Apel do Prezydenta RP, dr. Andrzeja Dudy, o zawetowanie nowelizacji ustawy o radiofonii
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i telewizji (nazywaną Lex TVN) wystosował Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw.
Przemysław Rosati.
Prezes NRA wskazuje, że przebieg prac legislacyjnych, jak też materia tej nowelizacji stanowi
przykład odejścia od reguł stanowienia prawa, które winny być respektowane w demokratycznym
państwie. Sposób przyjęcia ustawy, który nastąpił z naruszeniem regulaminu Sejmu RP, stanowi
wyraz braku poszanowania dla przepisów ujętych w art. 2 Konstytucji RP, które zawierają m.in.
zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa. Jej istotą jest lojalność państwa wobec jednostki czy
wszelkich podmiotów, którym w Polsce przysługują prawa lub wolności. Zasada ta oznacza przede
wszystkim potrzebę ochrony i respektowania praw słusznie nabytych oraz ochrony interesów w toku.
Przyjęta przez Sejm ustawa nosi także cechy arbitralności, gdy odnosi się w bezpośredni sposób do
sfery wolności szczególnie chronionej przez Konstytucję RP, tj. wolności środków społecznego
przekazu, o której mowa w art. 14 ustawy zasadniczej oraz wolności wyrażania swoich poglądów, a
także pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, o czym stanowi art. 54 ust. 1 Konstytucji RP.
Uchwalona przez Sejm RP ustawa narusza także konstytucyjnie chronioną sferę wolności działalności
gospodarczej, o której mowa w art. 22 Konstytucji RP. Zauważyć należy, że jej ograniczenie jest
dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Przypomnieć
należy, że mają tu zastosowanie klauzule z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Ustawa, wprowadzając
ograniczenia wolności działalności gospodarczej, które nie są konieczne w demokratycznym
państwie, pozostaje w kolizji z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.
Prezes NRA zwraca nadto uwagę, że proces legislacyjny na etapie prac nad projektem ustawy rodzi
poważne wątpliwości co do zgodności z art. 118 ust. 3 Konstytucji RP. Z przepisu tego wynika, że
wnioskodawcy, przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawiają skutki finansowe jej wykonania.
Wnioskodawcy wskazali w uzasadnieniu projektu, że „przyjęcie projektowanych rozwiązań nie
spowoduje dodatkowych wydatków budżetowych”.
W tych okolicznościach Prezes NRA apeluje do Pana Prezydenta o skorzystanie z prerogatywy
przewidzianej w przepisie art. 122 ust. 5 Konstytucji RP i zgłoszenie weta do ustawy z dnia 11
sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (nazywaną Lex TVN).
Taka decyzja nie będzie przejawem ulegania jakiejkolwiek opcji politycznej lub czynnikom
zewnętrznym, ale dowodem na to, że Prezydent RP ‒ zgodnie ze swoją rolą ‒ stoi na straży praw i
wolności obywatelskich oraz ‒ przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów prawnych ‒ dba o
właściwy poziom legislacji wymagany w demokratycznym państwie prawnym - czytamy w apelu.

(czytaj apel do Prezydenta RP)

Posiedzenie Prezydium NRA 20 grudnia
Kolejne, 37. posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 20 grudnia w
trybie hybrydowym.
Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zreferował sprawy bieżące. W ubiegłym tygodniu wziął udział
w posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, gdzie na podstawie materiałów
przygotowanych przez adw. Andrzeja Zwarę, członka Prezydium i prezesa Biblioteki Palestry oraz
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adw. Michała Szpakowskiego, przewodniczącego Komisji Informatyzacji NRA, przedstawił plany
informatyzacji Adwokatury. Po posiedzeniu poznańskiej ORA adw. Rosati i adw. Zwara wzięli udział w
spotkaniu świątecznym izby poznańskiej.
Prezes NRA przedstawił te same plany na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Po tym
posiedzeniu wziął udział – razem z adw. Bartoszem Tiutiunikiem, wiceprezesem NRA, adw.
Bartoszem Grohmanem, sekretarzem NRA i adw. Jarosławem Szczepaniakiem, zastępcą sekretarza
NRA - w uroczystym ślubowaniu aplikantów adwokackich izby łódzkiej, a także w świątecznym
spotkaniu ORA w Łodzi.
Adw.
Przemysław Rosati poinformował, że 16 grudnia podpisano umowę dot. grupowego
ubezpieczenia adwokatów OC na lata 2022-2025 z Hestią. Obecnie ta umowa jest wdrażana do
realizacji przy współpracy skarbnika NRA, adw. Henryka Stabli. Prezes NRA zapowiedział rozesłanie
dodatkowego mailingu ze szczegółową informacją do wszystkich adwokatów.
Adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, podziękował adw. Henrykowi
Stabli, skarbnikowi NRA oraz adw. Rosatiemu, prezesowi NRA, za nakład pracy przy negocjowaniu
umowy.
Prezydium omówiło projekt budżetu Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2022, po referacie adw.
Przemysława Rosatiego. Sprawa będzie kontynuowana na kolejnych posiedzeniach.
Prezydium przyjęło rezygnację adw. Wojciecha Bergiera z funkcji przewodniczącego Zespołu
Prasowego NRA oraz jego deklarację pozostania członkiem tego Zespołu.
Prezydium omówiło sprawy finansowe, podejmując decyzje.
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej złożył życzenia świąteczne członkom Prezydium, dziękując za
pracę w 2021 r.
Gościem Prezydium był adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej.
Kolejne posiedzenie Prezydium zostało zaplanowane na 27 grudnia w formie hybrydowej.

Adw. Zwara: Nie uciekniemy przed cyfryzacją, ale
ważne też cyberbezpieczeństwo
Rolą samorządu jest przygotowanie adwokatów na wyzwania związane z nowymi
technologiami i to zarówno w zakresie edukacji, jak i używania infrastruktury do
komunikacji z sądami. Ważne jest też cyberbezpieczeństwo. Dbając o klientów,
powinniśmy zadbać o jak najlepszą ochronę tajemnicy adwokackiej i obrończej, także w
tym obszarze. Mówi o tym w rozmowie z red. Patrycją Rojek-Sochą adw. Andrzej Zwara,
członek Prezydium NRA, prezes NRA w latach 2010-2016.
Prezes Biblioteki Palestry stawia na szkolenia, by wiedzę na temat nowych technologii i ich
użyteczności jak najszerzej rozpropagować w środowisku adwokackim. Mówi też o tym, że nowe
technologie są szansą na zwiększenie konkurencyjności adwokatów z mniejszych kancelarii.
Szczególny nacisk kładzie na zapewnienie adwokatom i ich klientom cyberbezpieczeństwa.
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Cały wywiad dostępny na portalu prawo.pl
(przejdź do artykułu na stronie prawo.pl)
Adw. Andrzej Zwara mówi też o publikacji "Nowe technologie w praktyce prawnika", wydanej przez
Bibliotekę Palestry nakładem wydawnictwa ARCHE, która dostępna jest w sprzedaży, ale dla
adwokatów - bezpłatnie - do pobrania po rejestracji i logowaniu się na portalu e-Palestra.
(przejdź do książki Nowe technologie w praktyce prawnika na e-Palestrze)

Życzenia świąteczne Rzecznika Dyscyplinarnego
Adwokatury
Poniżej publikujemy życzenia adw. Ewy Krasowskiej, Rzecznika Dyscyplinarnego
Adwokatury.
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Oświadczenie CCBE ws. sytuacji na granicy UE z
Białorusią
CCBE opublikowała oświadczenie, w którym wyraziła zaniepokojenie obecnym kryzysem
humanitarnym na granicy Unii Europejskiej z Białorusią.
W oświadczeniu podkreślono znaczenie stosowania zasad mających zastosowanie w dziedzinie
migracji i azylu, bez względu na trudności, z jakimi niewątpliwie borykają się obecnie państwa
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członkowskie UE. Zasady te obejmują obronę rządów prawa, ochronę podstawowych praw i wolności,
w tym prawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości. CCBE wskazała, że zasady te muszą zawsze
przeważać nad wszelkimi względami politycznymi czy ekonomicznymi.
CCBE wezwała Unię Europejską i państwa członkowskie do zapewnienia odpowiednich zasobów
materialnych i zasobów ludzkich w celu należytego zagwarantowania skutecznego stosowania w
praktyce zabezpieczeń proceduralnych i praw podstawowych, do których mają prawo wszystkie
osoby przybywające na granicę, w tym rzeczywistego, godnego i skutecznego dostępu do ubiegania
się o ochronę międzynarodową a także wezwała do zapewnienia poszanowania praw podstawowych
poprzez zapewnienie osobom przybywającym na granicę skutecznego dostępu do pomocy prawnej
świadczonej przez prawników.
(czytaj oświadczenie w j. angielskim)
(czytaj oświadczenie w j. francuskim)

IBA apeluje do ONZ o potępienie przejęcia przez
talibów Afghanistan Independent Bar Association
W liście otwartym do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych pana
António Guterresa, Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników IBA wyraziło głębokie
zaniepokojenie przejęciem przez talibów Afghanistan Independent Bar Association (AIBA)
i zaapelowało do ONZ, aby publicznie potępiła naruszenie niezależności zawodów
prawniczych, wyraziła zaniepokojenie przejęciem bazy danych AIBA zawierającej
informacje o zarejestrowanych prawnikach, personelu i członkach komitetów AIBA oraz
by potępiła zajęcie konta bankowego AIBA.
Jak czytamy w komunikacie, po niedawnym publicznym oświadczeniu talibów, że włączą AIBA do
swojego Ministerstwa Sprawiedliwości, IBA została poinformowana, że 23 listopada 2021 roku
talibowie siłą przerwali spotkanie odbywające się w biurze AIBA i przejęli kontrolę nad Izbą. W
konsekwencji talibowie mają obecnie dostęp do bazy danych AIBA, która zawiera akta osobowe i
zawodowe około 2500 afgańskich prawników, a także pracowników AIBA i członków tamtejszych
komitetów. Talibowie przejęli także konto bankowe i fundusze AIBA.
Pełna treść listu otwartego oraz komunikat są dostępne na stronie IBA: (przejdź do strony z listem)

7/8

Praca biura NRA - 24 grudnia nieczynne
Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia (piątek) biuro Naczelnej Rady Adwokackiej jest
nieczynne.

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
18 grudnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium i prezes
Biblioteki Palestry, wzięli udział w gali przyznania nagrody im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Laureatami
zostali prof. Adam Bodnar i Grupa Granica.
20 grudnia, odbyło się w formie hybrydowej posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej,
(czytaj relację)
20 grudnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział zdalnie w ślubowaniu aplikantów
adwokackich w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.
21 grudnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Okręgowej Rady
Adwokackiej w Wałbrzychu, ślubowaniu aplikantów adwokackich na Zamku Książ i kolacji wigilijnej
Izby wałbrzyskiej.
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