Wiadomości Adwokatury 28 stycznia 2022 r.
42. posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady
Adwokackiej
Kolejne, 42. posiedzenie Prezydium NRA odbyło się w formie zdalnej 27 stycznia 2022.
Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati poinformował, że otrzymał odpowiedź z Kancelarii Rady
Ministrów na swoje pismo w sprawie inwigilowania telefonu adwokata programem PEGASUS.
Prezydium zapoznało się z treścią odpowiedzi.
Prezes NRA poinformował też o pozytywnym efekcie spotkania z zastępcą Komendanta Głównego
Policji nadinsp. Pawłem Dobrodziejem, które miało miejsce 17 stycznia br. i dotyczyło prawa
zatrzymanego do dostępu do adwokata. Rozmowa zaowocowała nawiązaniem współpracy, także w
zakresie organizacji szkoleń dla adwokatów i policjantów.
Prezydium, po wystąpieniu zaproszonych gości: adw. Ewy Bojanowskiej z ORA w Warszawie i adw.
Marcina Derlacza, przewodniczącego Komisji Aplikacji Adwokackiej, omówiło sprawy organizacyjne
dotyczące finału konkursu krasomówczego dla aplikantów adwokackich. Temat będzie
kontynuowany na kolejnym posiedzeniu Prezydium.
Prezydium omówiło i podjęło decyzje w sprawach finansowych.
Prezydium zapoznało się z referatem adw. Andrzeja Grabińskiego, koordynatora do spraw izbowych.
Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, zreferował sprawy osobowe. Prezydium
podjęło decyzje w tych sprawach.
Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała
wizytację jednej z okręgowych rad adwokackich.
Adw. Przemysław Rosati zreferował sprawę propozycji współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich
Polin w zakresie programu badania i walki z antysemityzmem w Polsce. Prezes NRA poinformował, że
NRA miałaby zostać partnerem merytorycznym projektu, zaproponował, by w ramach tej współpracy
postulować upamiętnienie adwokatów pochodzenia żydowskiego na wystawie czasowej w Muzeum
Polin. Prezydium wyraziło kierunkową zgodę na zawarcie porozumienia z Muzeum.
Prezydium podjęło dwie uchwały, powołujące w skład Komisji Informatyzacji NRA adw. Piotra Mazuro
oraz w skład Komisji Praw Człowieka NRA adw. Martę Piotrowską-Kłak.
Prezydium omówiło projekt porozumienia pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Izbą Adwokacką w
Warszawie w sprawie określenia funkcjonalności nowego modułu E-Dziennika. Prezydium podjęło
kierunkową zgodę.
Prezydium, po krótkiej dyskusji, przyjęło projekt Regulaminu konkursu na esej „Historia Adwokatury
w Polsce”.
Prezydium NRA zapoznało się z informacjami dotyczącymi statusu procesu powoływania Fundacji
Adwokatury i przedyskutowało szczegóły. Adw. Bartosz Grohman przedstawił też uwagi ORA w
Radomiu do projektu statutu Fundacji.
Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, zreferowała sprawę dotyczącą ofert, które
wpłynęły w sprawie nabycia przez NRA nieruchomości na potrzeby biura Naczelnej Rady
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Adwokackiej. Prezydium zapoznało się z informacjami i przedyskutowało oferty.
Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, podniósł kwestie utraty ważności legitymacji adwokackiej
wskutek skreślenie danego adwokata z listy adwokatów. Zaproponował, aby NRA przygotowała
jednolity wzór pisma wzywającego adwokata do zwrotu legitymacji po skreśleniu go z listy
adwokatów.
W związku z lawinowym przyrostem zachorowań na COVID-19, adw. Grohman zwrócił się do
Prezydium o wydłużenie pracownikom biura NRA modelu pracy zmianowej w celu zminimalizowania
ryzyka zakażeń, co Prezydium zaakceptowało.
Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, nawiązał do trudnej sytuacji na Ukrainie i
sprawy bezpieczeństwa ukraińskich adwokatów.
Gośćmi Prezydium byli: adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu
Wizytatorów, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Ewa Bojanowska z
ORA w Warszawie, adw. Marcin Derlacz, przewodniczący Komisji Aplikacji Adwokackiej.
Kolejne posiedzenie Prezydium NRA wyznaczono na 3 lutego 2022.

Pierwsze w 2022 r. posiedzenie Komisji Praw
Człowieka NRA
Pierwsze w tym roku kalendarzowym posiedzenie Komisji Praw Człowieka NRA odbyło się
22 stycznia online.
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Podczas posiedzenia przedyskutowano plan pracy na bieżący rok. Ustalono, że Komisja zaprosi
środowisko sędziowskie, prokuratorskie i naukowe do debaty w sprawie odpowiedzialności karnej za
nielegalne przekroczenie granicy, zorganizuje konferencję dotycząca kuratora małoletniego i sytuacji
małoletniego w procesie karnym,
a także seminarium dotyczące skutków udziału sędziów
powołanych z udziałem KRS w składzie ukształtowanym w 2018 roku w orzekaniu.
Komisja będzie prowadzić monitoring wykonania wyroków ETPC w sprawach rule of law oraz
tymczasowego aresztowania, a także monitoring projektów aktów prawnych z punktu widzenia
ochrony praw człowieka. Uzgodniono, że Komisja będzie popularyzować szkolenia HELP Rady Europy
w Izbach Adwokackich.
Nadto członkowie Komisji przedyskutowali sprawę wniosku dowodowego złożonego przez
pełnomocniczkę kurii bielsko-żywieckiej w kontekście potrzeby zapewnienia ochrony godności i praw
osób pokrzywdzonych i konieczności unikania przez adwokatów działań skutkujących wtórną
wiktymizacją pokrzywdzonych.
Podczas posiedzenia omówiono także problem inwigilacji adwokatów. Uzgodniono, że na kolejnym
posiedzeniu podjęte zostaną tematy: współpracy z prawnikami na Białorusi i Ukrainie, a także
dostępu adwokata do zatrzymanego, konferencji dotyczące sytuacji migrantów i uchodźców z
uwzględnieniem doświadczeń prawników z innych krajów, a także ankiety mającej na celu ustalenie
potrzeb Izb w zakresie szkolenia aplikantów z EKPC.
Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 12 lutego br.

Adw. dr Małgorzata Kożuch wiceprezesem Sądu
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Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Adw.
dr
Małgorzata
Kożuch
została
powołana do pełnienia funkcji wiceprezesa
Sądu
Polubownego
przy
Prokuratorii
Generalnej RP.
Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej
Polskiej
jest
właściwy
w
sprawach sporów, w których jedną ze stron jest:

Skarb Państwa,
jednostka samorządu terytorialnego,
państwowa osoba prawna,
osoba prawna z udziałem Skarbu
Państwa lub państwowej osoby prawnej,
spółka kapitałowa z udziałem
wymienionych podmiotów.
Sąd jest także właściwy do prowadzenia mediacji
w postępowaniu administracyjnym, w którym
jedną ze stron jest organ administracji publicznej
lub wskazany wyżej podmiot.
Adw. dr Małgorzata Kożuch została wpisana na
listę adwokatów ORA w Krakowie w 2001 r. Jest
pracownikiem naukowym w Katedrze Prawa
Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jest akredytowanym mediatorem i trenerem
mediatorów. 2013-2014 była członkiem Zespołu
Ministra Gospodarki do spraw systemowych
rozwiązań w zakresie polubownych metod
rozwiązywania
sporów
gospodarczych,
ułatwiających
wykonywanie
działalności
gospodarczej.
W latach 2004-2007 była członkiem ORA w
Krakowie. Wielokrotnie wybierana na delegata
izby krakowskiej na Krajowe oraz Nadzwyczajny
Zjazd Adwokatury (2004, 2007, 2010, 2013,
2016).
Pełniła wiele funkcji w samorządzie adwokackim,
m.in. w kadencji 2007-2010 była członkiem NRA i
członkiem Prezydium NRA. Ponownie funkcję
człoka NRA pełniła w kadencjach 2010-2013,
2013-2016 i 2016-2021. W obecnej kadencji jest
przewodniczącą Komisji Etyki NRA (od 2021 r.)
Jest autorką kilkudziesięciu artykułów i dwóch
książek.
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Odznaczona odznaką Zasłużony dla Adwokatury
(2010) oraz Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (2014) za indywidualne osiągnięcia
dydaktyczne.

Kronika Łódzka zachęca adwokatów do nadsyłania
artykułów
Redakcja KRONIKI – pisma Łódzkiej Izby Adwokackiej - uprzejmie informuje, że jest
możliwość nadsyłania artykułów do opublikowania w najnowszym wydaniu, planowanym
termin wydania kwiecień 2022.
Termin przekazania artykułów to 20 lutego 2022 r. na adres press@lodz.adwokatura.pl
Najbliższa Kronika poświęcona będzie informatyzacji Adwokatury, a także problematyce związanej z
wdrożeniem i funkcjonowaniem rozlicznych zmian podatkowych w roku 2022; Niemniej mile widziane
są artykuły z innych interesujących Państwa dziedzin.
Redakcja zastrzega sobie prawo korekty oraz odmowy publikacji. Do artykułu prosimy o załączenie
zdjęcia autorki/autora w formacie i jakości nadającym się do druku w wysokiej rozdzielczości.
Prosimy również o załączenie oświadczenia o treści „Wyrażam zgodę na publikację załączonego
tekstu oraz mojego wizerunku przez Kronikę – pismo Izby Adwokackiej w Łodzi oraz udzielam
bezterminowej licencji na wykorzystywanie mojego tekstu zarówno w wersji wydawnictwa
papierowego jak i elektronicznego”
w imieniu redakcji
adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko
Redaktor naczelna

Najnowsza Palestra Świętokrzyska
Dostępny jest już nowy numer „Palestry Świętokrzyskiej” (wrzesień – grudzień 2021).
W numerze przeczytamy m.in. artykuły o tematyce konstytucyjnej: „Cynizm i nihilizm konstytucyjny
oraz ich konsekwencje: konstytucjonalizm znieważający i znieważany” autorstwa prof. dr hab. UJ
Grażyny Skąpskiej oraz „Konstytucja i rzeczywistość” prof. dr. hab. KUL Dariusza Dudka.
O prawie do pomocy obrońcy bezpośrednio po zatrzymaniu piszą Wojciech Hermeliński, sędzia TK w
stanie spoczynku oraz dr hab. Prof. UJK Barbara Nita-Światłowska. Z kolei prof. dr hab. UJK Jerzy
Jaskiernia przygląda się zasadom i gwarancjom ochrony adwokatów w świetle prac Rady Europy.
Ponadto w numerze przeczytamy tekst prof. dr hab. UG Jerzego Zajadło pt. „Gustava Klimta wizja
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prawa”, relację adw. Jerzego Zięby z XXI Konkursu Mistrzów Mowy Polskiej oraz przemówienie adw.
Edwarda Rzepki na przedostatniej eliminacji Konkursu „Mistrz Mowy Polskiej” na Zamku Królewskim
w Warszawie 14 czerwca 2021 r. oraz na Gali Finałowej Konkursu w Kielcach, 20 września 2021 r.

24 stycznia - Dzień Zagrożonego Prawnika
Od 2009 roku w wielu krajach na całym
świecie 24 stycznia obchodzony jest jako
Dzień Zagrożonego Prawnika. Tegoroczny
Dzień Zagrożonego Prawnika koncentruje się
na
Kolumbii,
gdzie
nadal
trwają
prześladowania prawników zajmujących się
prawami człowieka.
Data Dnia Zagrożonego Prawnika nawiązuje do
wydarzeń z 1977 roku, kiedy czterech prawników i
jeden pracownik biura zostało zamordowanych w
Madrycie. To wydarzenie stało się później znane
jako Masakra w Atocha.
Celem obchodzenia DZP jest zwrócenie uwagi
społeczeństwa obywatelskiego i władz publicznych
na sytuację prawników w danym kraju, aby
uwrażliwić na zagrożenia, z jakimi ci się spotykają
podczas wykonywania zawodu.
W poprzednich latach Dzień Zagrożonego
Prawnika był poświęcony m.in. krajom, takim jak
Azerbejdżan (2021), Pakistan (2020), Turcja (2019
i 2012), Egipt (2018), Chiny (2017), Honduras
(2016), Filipiny (2015), Kraj Basków/Hiszpania
(2013) czy Iran (2010).

Konferencja nt. skutecznej ochrony prawnej w
Europie 10 lutego
Izba Adwokacka w Paryżu zaprasza do udziału w wydarzeniu pt. “Prawnicy: kluczowi
gracze w zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej w Europie”, które odbędzie się w dniu
10 lutego 2022 roku online oraz stacjonarnie w Paryżu.
Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na język francuski i angielski.
Więcej szczegółów na stronie (przejdź do strony)
(pobierz program w języku francuskim)
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(pobierz program w języku angielskim)

„Życie ludzkie jako dobro szczególne chronione w
prawie karnym”
Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza na
Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Życie ludzkie jako dobro szczególne chronione
w prawie”. Konferencja odbędzie się 28 stycznia 2022 roku o godzinie 9:00 za
pośrednictwem MS Teams. Patronat nad konferencją objęła Naczelna Rada Adwokacka.
Celem konferencji jest spojrzenie na ochronę życia w aspekcie historycznym, ukazanie wielkości i
cenności ludzkiego życia i kar grożących za jego naruszenie. Podczas konferencji zostaną
przedstawione sankcje w prawie karnym w różnych państwach, a także dokonany zostanie przegląd
przestępstw, które bezpośrednio zagrażają ludzkiemu zdrowiu lub życiu.
Referaty naukowe przedstawią studenci, doktoranci i aplikanci.
Więcej informacji i program spotkania opublikowany zostanie na Facebook’owym
spotkania.

wydarzeniu

Patronat nad wydarzeniem objęły m.in. Naczelna Rada Adwokacka i Okręgowa Rada Adwokacka w
Lublinie.
Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej jest jednym z
najstarszych i najliczniejszych kół naukowych na Uniwersytecie, a także drugim co do wieku kołem
studentów prawa w Polsce. Koło skupia około stu członków.
czytaj program konferencji
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Biblioteka Palestry poleca: "Zasady nakładania
administracyjnych kar pieniężnych"
Biblioteka Palestry poleca ksiązkę Roberta
Suwaja
"Zasady
nakładania
administracyjnych
kar
pieniężnych".
Publikacja ukazała się nakłądem Wolters
Kluwer.
W książce omówiono wpływ zasad prawa
administracyjnego na proces orzekania przez
organy administracji publicznej w sprawach
administracyjnych
kar
pieniężnych.
Zaprezentowano
założenia
systemu
sankcji
administracyjnych
oraz
zakres
stosowania
przepisów ogólnych o administracyjnych karach
pieniężnych.
Publikacja odpowiada m.in. na pytania dotyczące:
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•
legalności
sankcjonowania
deliktów
administracyjnych zarówno środkami penalnymi,
jak i administracyjnymi karami pieniężnymi;
•
stosowania
regulacji
dotyczących
administracyjnych kar pieniężnych w każdej
sprawie oraz w pełnym zakresie (w szczególności
co
do
odstąpienia
od
nakładania
oraz
miarkowania);
• możliwości proporcjonalnego, adekwatnego i
niezbędnego
wymierzania
zarówno
kar
określonych widełkowo, jak i w sposób sztywny;
• dopuszczalności wielokrotnego karania tego
samego adresata za to samo zachowanie różnymi
karami administracyjnymi.
(przejdź do księgarni)
Robert
Suwaj
jest
adwokatem,
doktorem
habilitowanym
nauk
prawnych,
profesorem
Politechniki Warszawskiej, wykładowcą w Krajowej
Szkole
Administracji
Publicznej
im.
L.
Kaczyńskiego w Warszawie; specjalistą z zakresu
teorii prawa administracyjnego ze szczególnym
uwzględnieniem
procedur
administracyjnych;
autorem ponad 150 publikacji naukowych,
opracowań dydaktycznych, komentarzy, recenzji,
opinii
i
glos
poświęconych
tematyce
funkcjonowania administracji publicznej.
W dorobku ma także inne monografie:
1.
Sądowa
ochrona
przed
bezczynnością
administracji publicznej, Wydawnictwo Wolters
Kluwer 2014,
2. Wydawanie decyzji administracyjnych w
ogólnym
postępowaniu
administracyjnym,
Wydawnictwo Presscom 2014
3. Judycjalizacja postępowania administracyjnego,
Wydawnictwo Wolters Kluwer 2009
Jest autorem i współautorem podręczników i
poradników
dotyczących
postępowania
administracyjnego
i
egzekucyjnego
w
administracji.

Zachęcamy
do
odwiedzania
zakładki
"Adwokackim piórem", gdzie prezentujemy
publikacje autorstwa adwokatów.
(przejdź do zakładki)
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BaRejada bieszczadzka dla prawników - w czerwcu
2022 w Zatwarnicy
Zarząd wojewódzki Zrzeszenia Prawników Polskich w Rzeszowie zaprasza na XXXIX
Bieszczadzki Rajd Prawników „BaRejada bieszczadzka” 14 - 19 czerwca 2022 r. w
Zatwarnicy.
W programie wędrówki po górskich trasach z przewodnikiem, spotkania integracyjne przy ognisku i w
centrum kultury w Zatwarnicy.
Zgłoszenie na załączonym druku, należy kierować na adres;
MARIUSZ KOWAL
PROKURATURA OKRĘGOWA
Ul. HETMAŃSKA 45D
35- 078 RZESZÓW
e-mail; rajd.prawniczy@gmail.com
fax; 17 50 61 263
(pobierz formularz zgłoszenia)
(pobierz klauzulę RODO)
w terminie do 20 lutego 2022
Organizatorzy zapewniają;
Transport z Rzeszowa w Bieszczady i z powrotem,
Darmowe parkingi w Rzeszowie (strzeżony) i w Zatwarnicy,
Zakwaterowanie w pokojach 2- 4 osobowych,
Całodzienne wyżywienie,
Przekąski na wycieczki,
Wieczorne grillowanie i nocne huczne balowanie,
Niezapomniane pamiątki rajdowe,
Uroczyste zakończenie Rajdu,
I wiele innych atrakcji, których zaznasz na miejscu.
koszt udziału w rajdzie - 1222 PLN.
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktualnego zaświadczenia o szcze-pieniu przeciw COVID-19,
które należy okazać na prośbę organizatorów.

(pobierz zaproszenie w wersji pdf)

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
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Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
22 stycznia, pod przewodnictwem adw. dr Agnieszki Zemke-Góreckiej, wiceprezes NRA i prezes
Centrum Mediacji NRA, obradował, powołany w ramach Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji,
Zespół do spraw projektu standardów szkolenia w zakresu mediacji.
22 stycznia, odbyło się pierwsze w tym roku kalendarzowym spotkanie Komisji Praw Człowieka NRA
- online. Podczas posiedzenia przedyskutowano plan pracy na bieżący rok. (czytaj relację)

24 stycznia, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej
Rady Adwokackiej wzięła udział w wysłuchaniu społecznym, na temat rządowego projektu ustawy o
zmianie ustawy Prawo oświatowe. NRA negatywnie ocenia proponowane zmiany. Adw. Kulińska
podczas wysłuchania przekazała, że NRA przyłącza się do krytycznych ocen uzasadnienia prawnego
dla wprowadzenia tych zmian, zwracając uwagę na wydźwięk społeczny tych propozycji, który w
kontekście poszanowania praw i wolności obywatelskich bez wątpienia narusza prawa nauczycieli,
zmierzając do podważenia autorytetu i dalszego deprecjonowania wartości tego zawodu.
25 stycznia, odbyło się spotkanie Komisji Wizerunku NRA, które poprowadziła przewodnicząca adw.
Justyna Mazur. Uczestnicy spotkania omawiali temat badań zleconych w celu opracowania stategii
wizerunkowej Adwokatury. Koordynatorem tej inicjatywy z ramienia Komisji Wizerunku jest adw. Piotr
Nowakowski z izby łódzkiej. Komisja planuje też podjęcie działań zmierzających do umieszczenia w
Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku biogramów adwokatów-obrońców z czasów PRL.
Koordynatorem tej inicjatywy z ramienia Komisji jest adw. Jan Suchanek z izby pomorskiej. W
planach Komisji jest także kampania promująca ochronę środowiska i włączenie się Adwokatury w
organizację Debat Oksfordzkich dla młodziezy. Komisja Wizerunku postanowiła także włączyć się w
akcję promowania informatyzacji Adwokatury (eSOA).
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26 stycznia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium i prezes
Biblioteki Palestry oraz adw. Marcin Derlacz, przewodniczący Komisji Aplikacji Adwokackiej NRA oraz
przewodniczący Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego ORA w
Gdańsku, otworzyli wykład inaugurujący dla członków Izby Pomorskiej na temat nowych technologii.
Wykład poprowadziła Barbara Szczepańska, autorka dwóch rozdziałów w publikacji "Nowe
technologie w praktyce prawnika": "Wyszukiwanie i weryfikacja piśmiennictwa prawniczego" oraz
"Zarządzanie wyszukiwaniem informacji, czyli kilka uwag o researchu prawnym".
27 stycznia, odbyło się 42. posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. (czytaj relację)
27 stycznia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu online Instytutu
Legislacji i Prac Parlamentarnych. Spotkanie poprowadziła adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu.
W trakcie spotkania adw. Dorota Kulińska zreferowała istotne wydarzenia i działania, które miały
miejsce od poprzedniego spotkania Instytutu. Przedstawiała też plany działalności na rok 2022 oraz
omówiła najbliższe zadania. Uczestnicy spotkania rozmawiali nt. zaawansowania prac dotyczących
zmiany stawek i wypłat wynagrodzenia za nieodpłatną pomoc prawną z urzędu, funkcjonowania
instytucji zajmujących się nieodpłatną pomocą prawną, projektów zmian dotyczących zasad
świadczenia pomocy prawnej. Poruszono też takie kwestie, jak adwokacka umowa o współpracę,
przymus adwokacki w sprawach gospodarczych oraz konieczność podjęcia w roku 2022 tematu
zmian w konstrukcji egzaminów wstępnych na aplikację i egzaminu końcowego, z wykorzystaniem
doświadczeń 11 lat obowiązywania funkcjonującej obecnie formy.
28 stycznia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Rady Programowej
kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Adw. Rosati został
powołany w skład tej Rady 13 stycznia 2022 r. (czytaj więcej)
28 i 29 stycznia, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA oraz adw. Przemysław Rosati,
prezes NRA, wezmą udział w pracach Zespołu do spraw regulaminu wykonywania zawodu
adwokata.
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