Wiadomości Adwokatury 5 stycznia 2022 r.
Pierwsze w 2022 roku posiedzenie Prezydium NRA
Pierwsze w roku 2022 roku posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło
się 5 stycznia w formie online.
Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zreferował sprawy bieżące, przypominając, że weszła w życie
umowa generalna ubezpieczeń OC adwokatów. Podziękował adw. Henrykowi Stabli, skarbnikowi NRA
za wkład pracy.
Adw. Rosati przedstawił także sprawę inwigilowania adw. Romana Giertycha za pośrednictwem
systemu PEGASUS i podjętych przez Prezesa NRA działań przeciwko inwigilacji adwokatów, która
zagraża szczególnie tajemnicy adwokackiej.
Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, poinformował, że zakończono ostatnie przygotowania do
przekazania sprawozdania Adwokatury dla Prezydenta RP.
Materiał dotyczący spraw izbowych, przygotowany przez adw. Andrzeja Grabińskiego, koordynatora
ds. izbowych, zreferował adw. Przemysław Rosati, prezes NRA.
Prezydium przyjęło projekt uchwały w sprawie określenia udziału poszczególnych Izb Adwokackich w
pokrywaniu wydatków budżetowych Naczelnej Rady Adwokackiej w 2022 roku w formie składek
tworzących Fundusz Administracyjny. Projekt uchwały zostanie przedstawiony Naczelnej Radzie
Adwokackiej na posiedzeniu plenarnym 15 stycznia 2022r.
Prezydium przedyskutowało plany i koszty informatyzacji Adwokatury, w którą wchodzi platforma
eSOA i „Cyfrowa Kancelaria”.
Prezydium przyjęło też projekt uchwały dotyczącej przyznawania diet samorządowych. Projekt
zostanie przedstawiony NRA na posiedzeniu plenarnym 15 stycznia 2022 r.
Prezydium omówiło projekt uchwały w sprawie przyznawania diet dla pionu dyscyplinarnego
Adwokatury. Sprawę zreferowali adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz
adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury. Prezydium postanowiło kontynuować
dyskusję na kolejnym posiedzeniu Prezydium, z zamiarem przedstawienia tego projektu uchwały
Naczelnej Rady Adwokackiej na posiedzeniu plenarnym 12 marca 2022 r.
Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, zreferowała stan prac nad sprawozdaniem z
pracy Naczelnej Rady Adwokackiej za rok 2021 wraz z informacją o wykonaniu planu pracy Naczelnej
Rady Adwokackiej za rok 2021.
Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, omówił plan pracy Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2022,
przygotowany przez adw. Bartosza Tiutiunika, wiceprezesa NRA.
Prezydium przyjęło projekt uchwały o planie pracy Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2022 do
przedstawienia Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Prezydium NRA omówiło wstępny projekt uchwały budżetowej na rok 2022, który zreferował adw.
Przemysław Rosati, prezes NRA. Prezydium przyjęło projekt preliminarza do przedstawienia na
posiedzeniu plenarnym NRA 15 stycznia.
Prezydium omówiło wstępny projekt Regulaminu wykonywania zawodu adwokata indywidualnie lub
w spółkach, opracowany przez Zespół do spraw regulaminu wykonywania zawodu adwokata,
pracujący pod kierunkiem adw. dr Agnieszki Zemke-Góreckiej, wiceprezes NRA. Prezydium będzie
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kontynuowało dyskusję podczas kolejnego posiedzenia 13 stycznia.
Prezydium NRA przyjęło uchwałę o zwołaniu posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w
Warszawie w formie stacjonarnej na 15 stycznia 2022 r. na godz. 10.30. Prezydium – po dyskusji przyjęło też projekt porządku obrad NRA.
Gośćmi Prezydium byli adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Jacek
Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący
Wyższej Komisji Rewizyjnej.
Kolejne posiedzenie Prezydium NRA zostało zaplanowane na 13 stycznia 2022 r.

Relacja z posiedzenia Prezydium NRA 27 grudnia
2021.
27 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium NRA.
Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, zreferował bieżące sprawy.
Poinformował, że skierował do prezydenta RP Andrzeja Dudy apel o zawetowanie ustawy o radiofonii
i telewizji, tzw. Lex TVN. Z kolei 21 grudnia br. Prezes NRA zareagował na doniesienia o wielokrotnym
hakowaniu telefonu adw. Romana Giertycha poprzez rządowy system Pegasus. W tej sprawie Prezes
NRA skierował pisma o wyjaśnienia czy i jeśli tak, to na jakiej podstawie inwigilowany był adw.
Giertych 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,
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przewodniczącego Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
Prezes NRA poinformował również, że wziął udział w posiedzeniu ORA w Wałbrzychu oraz w
spotkaniu wigilijnym i ślubowaniu aplikantów tejże izby.
Gośćmi posiedzenia Prezydium NRA byli adw. Aleksander Gut, dziekan ORA w Krakowie oraz adw.
Stanisław Kłys, członek NRA. Dziekan ORA w Krakowie poinformował, że obecnie remontowany jest
lokal, który będzie przeznaczony na Klub Adwokata i zastąpi siedzibę obecnego Klubu przy ulicy
Sławkowskiej w Krakowie. Remont potrwa jeszcze trzy miesiące. Prezydium upoważniło adw.
Jarosława Szczepaniaka, zastępcę sekretarza NRA i adw. Stanisława Estreicha, członka Prezydium
NRA do koordynowania działań.
Adw. Paweł Gieras, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury przedstawił inicjatywę „Centrum
Historii Kultury i Dialogu Adwokatury”. Instytucja miałaby wspierać działalność Adwokatury w
zakresie kultury, integracji, wizerunku Adwokatury. Celem jest zaangażowanie w życie samorządowe
jak najszerszego grona adwokatów i aplikantów, ale też wyjście na zewnątrz do społeczeństwa. W
trakcie dyskusji zaproponowano aby powołać osoby odpowiedzialne za opracowanie koncepcji
działalności Centrum oraz za przygotowanie nowej formuły organizacji przyszłorocznych „Dni
Adwokatury Polskiej”. Prezydium NRA wyznaczyło do tego adwokatów: Pawła Gierasa, Aleksandra
Guta, Stanisława Kłysa, Justynę Mazur, Marcina Derlacza, Stanisława Estreicha i Marię Kozłowską.
Prezydium NRA omówiło i podjęło decyzje w sprawach finansowych.
Ponadto Prezydium NRA zdecydowało o objęciu patronatem NRA II Finału Harcerskiego Turnieju
Debat Oksfordzkich oraz delegowało adw. Andrzeja Malickiego i adw. Bartosza Grohmana do jury
konkursu.

Prezes NRA w Tvn24 o sprawie inwigilowania
adwokata
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw.
Przemysław Rosati, był gościem porannego
programu stacji TVN24 "Jeden na Jeden".
Rozmowa dotyczyła sprawy inwigilowania
adw. Romana Giertycha za pomocą systemu
Pegasus.
Prezes NRA interweniował w tej sprawie między
innymi u Premiera Mateusza Morawieckiego,
Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i
wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i nie
zamierza zostawić tej sprawy bez odpowiedzi.
W
rozmowie
podkreślał,
że
inwigilowanie
adwokatów to naruszanie tajemnicy adwokackiej.
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Treść rozmowy pod linkiem: (przejdź do serwisu
tvn24)

Zaproszenie do akcji #AdwokatRadziZaszczepSię
Naczelna Rada Adwokacka i Komisja Wizerunku przy NRA zachęcają adwokatów i
aplikantów adwokackich do włączenia się w akcję propagowania szczepień przeciw
COVID-19. Akcji towarzyszy hasztag #AdwokatRadziZaszczepSię oraz gotowe posty do
pobrania i publikowania w social mediach.

4/7

5/7

Materiały do pobrania:
(pobierz plakat w formacie pdf)
(pobierz plakat w formacie jpg)
(pobierz post na Facebooka)
(pobierz post na Instagram)

Zmarł prof. Krzysztof Indecki
Z przykrością informujemy, że 28 grudnia 2021 r. zmarł prof. Krzysztof Indecki, Przyjaciel
Adwokatury.
Zmarły był mężem adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w latach
2007-2010, która zginęła w katastrofie samolotu prezydenckiego 10 kwietnia 2010 r.
Córce Katarzynie oraz Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia.
Pogrzeb prof. Krzysztofa Indeckiego odbędzie się 5 stycznia 2022 r. o godz. 11.15 na Starym
Cmentarzu Katolickim przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

Praca biura NRA - 7 stycznia nieczynne
Uprzejmie informujemy, że 7 stycznia (piątek) biuro Naczelnej Rady Adwokackiej jest
nieczynne.

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
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Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
27 grudnia, odbyło się 38., ostatnie w roku 2021 posiedzenie Prezydium NRA (czytaj relację).
4 stycznia, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, przewodniczyła spotkaniu Zespołu
ds. regulaminu wykonywania zawodu adwokata. Z członkami Zespołu spotkał się także adw.
Przemysław Rosati, prezes NRA.
5 stycznia, odbyło się pierwsze w roku 2022 posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
(czytaj relację).
5 stycznia, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, reprezentował Naczelna Radę Adwokacką na
pogrzebie profesora Krzysztofa Indeckiego, męża adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, prezes NRA w
latach 2007-2010. Pan Profesor zmarł 28 rudnia 2021 r.
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