Wiadomości Adwokatury 18 lutego 2022 r.
Ważny krok w pracach nad zmianami w orzekaniu
o wynagrodzeniach za urzędówki
Ważne
dla
pełnomocników
zmiany
w
orzekaniu o kosztach nieopłaconej pomocy
prawnej
udzielonej
z
urzędu
będą
przedmiotem senackiego projektu zmian w
kodeksie postępowania karnego i kodeksie
postępowania cywilnego. Zdecydowała o
tym senacka Komisja
Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji, która obradowała
15 lutego br. nad petycją NRA, złożoną w
styczniu 2021 r. przez adw. Przemysława
Rosatiego.
Podczas posiedzenia 15 lutego 2022 r. Naczelną
Radę Adwokacką reprezentowała adw. Dorota
Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac
Parlamentarnych NRA.
Petycja (P10-15/21) postuluje zmiany w zakresie
orzekania o kosztach nieopłaconej pomocy
prawnej udzielonej z urzędu polegające na tym, że
sąd:
- orzekałby o tych kosztach w odrębnym
postanowieniu, wydawanych w po wydaniu
orzeczenia kończącego sprawę w danej instancji,
co pozwoli na wypłacanie zasadzonych kosztów po
zakończeniu postępowania w każdej instancji, a w
przypadku wygaśnięcia pełnomocnictwa w trakcie
postępowania z przyczyn określonych w petycji,
po podjęciu przez sąd decyzji w terminie 14 dni od
złożenia wniosku;
A w zakresie regulacji zawartych w KPC NRA
postuluje, żeby
- koszty nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu w
każdym przypadku ponosił Skarb Państwa ,
dochodząc potem w sprawach wygranych przez
pełnomocnika tych kosztów od strony przeciwnej
bez angażowania pełnomocnika z urzędu,
odmiennie niż w obecnym stanie prawnym.
Senacka Komisja, po intensywnej wymianie zdań,
podjęła decyzję o podjęciu prac na senackim
projektem nowelizacji kpk i kpc stosunkiem
głosów 12 „ za” do 4 „ wstrzymujących się”, bez
głosów przeciwnych, pomimo negatywnej opinii
Ministerstwa Sprawiedliwości i jego zdecydowanej
opozycji wobec propozycji Naczelnej Rady
Adwokackiej.
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(czytaj petycję NRA)

Prace w Senacie nad petycją NRA ws. przeszukań u
adwokata
Senacka
Komisja
Praw
Człowieka,
Praworządności i Petycji rozpatrywała 15
lutego petycję Naczelnej Rady Adwokackiej z
inicjatywą zmiany w kodeksie postępowania
karnego dotyczącą przeszukań pomieszczeń
należących do adwokata. Petycję złożył adw.
Przemysław Rosati w styczniu 2021 r. Prace
senackiej komisji dały oczekiwany przez
środowisko adwokackie efekt.
Podczas posiedzenia senackiej Komisji 15 lutego
2022 r. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała
adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji
i Prac Parlamentarnych NRA.
Petycja (P10-14/21) w sprawie nowelizacji ustawy
z 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania
karnego zawiera propozycję zmiany art. 222 i art.
276 KPK. Chodzi o:
-wprowadzenie

obowiązku

zawiadamiania
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Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w
przypadku
przeszukania
pomieszczenia
należącego do adwokata lub pozostającego w jego
posiadaniu,
-dopuszczenie do udziału w tej czynności osoby
wskazanej przez Dziekana
możliwość
zastosowania
środka
zapobiegawczego w postaci zawieszenia w
wykonywaniu
zawodu
wobec
oskarżonego
będącego adwokatem, jeżeli czyn będący
przedmiotem
zarzutu
ma
związek
z
wykonywaniem zawodu adwokata, tylko na
podstawie decyzji sądu, na czas określony, nie
dłuższy niż 3 miesiące z możliwością przedłużenia
i
ze
wskazaniem
szczegółowej
procedury
zastosowania
takiego
środka
i
trybu
odwoławczego.
Po dyskusji, w której głos zabierała adw. Kulińska,
senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności
i
Petycji
zdecydowała
o
podjęciu
prac
ustawodawczych w tym zakresie i o przekazaniu
projektu zmian ustawy Marszałkowi Senatu w celu
złożenia w Sejmie jako inicjatywy senackiej.

(czytaj petycję NRA)
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Ankieta dot. systemu nieodpłatnej pomocy
prawnej
Do wypełnienia ankiety dotyczącej systemu
nieodpłatnej pomocy prawnej zaprasza
Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych
NRA.
Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło prace nad
zmianą koncepcji działania systemu nieodpłatnej
pomocy prawnej w Polsce. Naczelna Rada
Adwokacka, za pośrednictwem Instytutu Legislacji
i Prac Parlamentarnych NRA, chce aktywnie
włączyć się w prowadzone przez MS prace w tym
zakresie. Chcielibyśmy jednak, by działania
Instytutu w tej materii był głosem adwokatów,
którzy na co dzień świadczą pomoc prawną w
punktach NPP, znają tę pracę oraz widzą
mankamenty tego systemu. Bardzo liczymy na
Państwa aktywny udział i podzielenie się z nami
swoimi opiniami.

W szczególności zaś chcemy poznać Państwa
opinie w następujących kwestiach:
1. Punkty NPP / NPO - jak Państwo oceniacie ich
wyposażenie, lokalizację, godziny pracy oraz czy
w Państwa opinii lokale te gwarantują poufność i
czy czujecie się Państwo w nich bezpiecznie?
2. System komputerowy do obsługi NPP – jak go
Państwo oceniacie?
3. Klienci NPP /NPO – czy Państwa zdaniem system
pomaga dziś rzeczywiście osobom, których nie
stać
na
pomoc
prawną
świadczoną
na
komercyjnym rynku, a może czy warto znieść
całkowicie obowiązujące obecnie oświadczenie
uprawniające do uzyskania nieodpłatnej pomocy
prawnej ?
4. Zakres pomocy prawnej świadczonej w punkcie
NPP – czy Państwa zdaniem jest wystarczający czy
też katalog usług świadczonych przez NPP
należałoby rozszerzyć/zawężyć?
5. Wynagrodzenie – jak Państwo je oceniacie
(wiemy, że nie było ono waloryzowane od 2016
roku)
6. Jak oceniają Państwo zabezpieczanie punktów
NPP i pracę w nich w czasie pandemii COVID -19?
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7. Jak oceniają Państwo wprowadzone w wyniku
nowelizacji ustawy wizyty domowe dla osób, które
mają problemy z samodzielnym poruszaniem się?
Czy Państwo jakieś doświadczenia z takich wizyt?
Czy często mają miejsce takie wizyty?
Swoje uwagi oraz opinie dotyczące NPP można
przesłać
za
pośrednictwem
kontaktu
uruchomianego
w
zakładce
„Interwencje
Instytutu” (przejdź do strony z formularzem
kontaktowym)

Formularz kontaktowy Instytutu Legislacji i Prac
Parlamentarnych NRA
Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych
NRA uruchomił formularz, pozwalający na
szybki i bezpośredni kontakt elektroniczny.
Znajduje się on na stronie adwokatura.pl w
zakładce „Interwencje Instytutu”.
Formularz
służy
do
przekazywania
uwag,
wniosków i sugestii dotyczących konieczności
interwencji w sferze legislacyjnej, obowiązujących
lub projektowanych zmian w prawie. Państwa
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uwagi i inicjatywy będą przedmiotem analiz i
aktywności Instytutu.
Zakładka z formularzem kontaktowym posłuży też
zbieraniu
informacji
i
materiałów
do
przygotowywanych
przez
Instytut
inicjatyw
legislacyjnych.
Bezpośredni link do zakładki „Interwencje
Instytutu” (przejdź do zakładki z formularzem)
Zachęcamy do kontaktu i dzielenia się swoimi
pomysłami.

Prace Zespołu ds. reformy świadczenia pomocy
prawnej z urzędu
Spotkanie Zespołu ds. reformy świadczenia
pomocy prawnej z urzędu i systemu stawek
wynagrodzeń z urzędu odbyło się 15 lutego
2022. Zespół działa w ramach Instytutu
Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA.
W
trakcie
spotkania
omówiono
wyniki
dotychczasowych prac Zespołu.
Adw. Dorota
Kulińska, dyrektor ILiPP, przedstawiła informacje o
aktywnościach
związanych
z
problematyką
świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej z

6 / 11

urzędu, które były przedmiotem działań ILiPP i
NRA w ostatnim czasie.
Adw. Magdalena Grabarczyk, przewodnicząca
Zespołu i adw. Patrycja Nieszporek przedstawiały
sporządzoną dla wewnętrznych potrzeb prac
Zespołu opinię identyfikującą najistotniejsze
zagadnienia wymagające przedyskutowania w
środowisku adwokackim, które wyznaczyłyby
kierunek forsowanych w pracach legislacyjnych
zmian. Przyjęto plan działań Zespołu na najbliższy
czas.
Podsumowując dotychczas prowadzone prace,
członkowie Zespołu stwierdzili, że po zakończeniu
trwających jeszcze działań, zmierzających do
zgromadzenia jak największej ilości danych
statystycznych dotyczących spraw prowadzonych
z urzędu, ILiPP rozpocznie szerokie konsultacje
wśród adwokatów, dotyczące preferowanych
kierunków zmian zasad świadczenia tego typu
pomocy prawnej.
Dostrzeżono też konieczność prowadzenia akcji
informacyjnej,
wskazującej
na
możliwości
dochodzenia
wypłaty
wynagrodzeń
za
świadczoną
pomoc z urzędu i konieczność
prowadzenia w tym zakresie także szerokiej akcji
informacyjnej w środowiskach sędziowskich.
Identyfikacja części problemów w tym zakresie,
praktycznie w takiej samej proporcji dotyczy
zarówno niedostosowania regulacji prawnych do
wymogów rzeczywistości, jak i braku -, w znacznej
ilości przypadków - aktywności i zaangażowania
tych organów orzekających, w których gestii
pozostają jednostkowe decyzje o przyznawaniu
adwokatom i radcom prawnym wynagrodzenia za
świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej z
urzędu.
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Wykład „Raportowanie schematów podatkowych w
pracy adwokata” wkrótce na e-palestrze
Wkrótce na e-palestrze dostępny będzie
wykład prof. dr. hab. Adama Mariańskiego
„Raportowanie schematów podatkowych w
pracy adwokata”.
Na wykład zaprasza komisja Doskonalenia
Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Za udział w webinarze i odsłuchanie całego
wykładu
można
uzyskać
1,5
punktu
szkoleniowego
w
ramach
doskonalenia
zawodowego.
Wykład nie będzie prowadzony na żywo, zostanie
nagrany i zamieszczony na stronie samorządu
adwokackiego
https://palestra.pl/pl/e-palestra/
Dostępny będzie dla adwokatów i aplikantów
adwokackich po zalogowaniu na wskazanej
stronie.
Wykład miał się ukzać 17 lutego, z przyczyn
losowych zostanie zamieszczony w terminie
późniejszym, o czym będziemy informować.
Czytaj komunikat komisji
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Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
2 lutego, odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w formie zdalnej (czytaj
relację)
4 lutego, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji,
poprowadziła spotkanie Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji. W ramach Rady Konsultacyjnej
utworzono grupy robocze, które pracowały w lutym nad: organizacją konferencji na temat
profesjonalizacji zawodu mediatora, nad projektem mentoringu w mediacji dla młodych mediatorów,
nad konferencją na temat mobbingu i dyskryminacji oraz nad analizą projektu standardów
kształcenia mediatorów. Ta ostatnia grupa opracowuje stanowisko, które zostanie przekazane do
Społecznej Rady do spraw ADR przy Ministrze Sprawiedliwości.
5 lutego, odbyło się spotkanie Zespołu do spraw regulaminu wykonywania zawodu adwokata,
pracującego pod przewodnictwem adw. dr Agnieszki Zemke-Góreckiej, wiceprezes NRA. Zespół
obradował (zdalnie) w każdy weekend tego miesiąca, w spotkaniach wzięli też udział zaproszeni
eksperci - adw. dr Piotr Piesiewicz i adw. dr Robert Moralian. Po zakończeniu prac Zespół przekaże
przygotowany projekt regulaminu Prezydium NRA.
8 lutego, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Zespołu ds. opracowania
projektu zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.
14 lutego, odbyło się zdalne posiedzenie Komisji ds. Równego Traktowania przy NRA. Omówiono
działania na najbliższe tygodnie i podsumowano dotychczasowe przedsięwzięcia. Wkrótce Komisja
przedstawi efekty pracy, m.in. propozycje debat i interwencji w sprawach ważnych dla adwokatury,
m.in w kwestii problematyki ubezwłasnowolnienia.
15 lutego, odbyło się spotkanie Zespołu ds. reformy świadczenia pomocy prawnej z urzędu i
systemu stawek wynagrodzeń z urzędu. Zespół działa w ramach Instytutu Legislacji i Prac
Parlamentarnych NRA. W trakcie spotkania omówiono wyniki dotychczasowych prac Zespołu. Adw.
Dorota Kulińska, dyrektor ILiPP, przedstawiła informacje o aktywnościach związanych z problematyką
świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej z urzędu, które były przedmiotem działań ILiPP i NRA w
ostatnim czasie. Adw. Magdalena Grabarczyk, przewodnicząca Zespołu i adw. Patrycja Nieszporek
przedstawiały sporządzoną dla wewnętrznych potrzeb prac Zespołu opinię identyfikującą
najistotniejsze zagadnienia wymagające przedyskutowania w środowisku adwokackim, które
wyznaczyłyby kierunek forsowanych w pracach legislacyjnych zmian. Przyjęto plan działań Zespołu
na najbliższy czas. (czytaj więcej)
15 lutego, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA
reprezentowała Naczelną Radę Adwokacką podczas prac senackiej Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji. Komisja rozpatrywała dwie petycje NRA, które złożył w styczniu 2021 r.
adw. Przemysław Rosati. Pierwsza petycja dotyczyła zmian w kpk w zakresie przeszukań
pomieszczeń należących do adwokata (czytaj więcej), druga petycja dotyczyła zmian w kpk i kpc w
zakresie orzekania o kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (czytaj więcej)
16 lutego, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Zespołu „Wymiar
Sprawiedliwości – Adwokatura dla przyszłości”. Spotkanie poprowadziła adw. Dorota Kulińska,
dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych. Zespół pracuje w ramach ILiPP.
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18 lutego, odbyło się spotkanie Rady Konsuatcyjnej Centrum Mediacji, pod przewodnictwem adw.
dr Agnieszki Zemke-Góreckiej, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji.
18 lutego, na Starym Cmentarzu w w Słupsku odbył się pogrzeb adw. Renaty Krystyny
Mazurkiewicz. Nestorka Adwokatury zmarła 14 lutego br. w wieku 104 lat. Wśród żegnających Pania
Mecenas byli: dziekan Leon Kasperski i wicedziekan koszalińskiej izby Paweł Narkun-Kletz.
Odtworzono też pożegnalne nagranie adw. Anny Boguckiej-Skowrońskiej. Prezesa NRA na pogrzebie
reprezentowała adw. Kinga Siadlak.
Adwokat Krystyna Mazurkiewicz urodziła się w 1917 r. w Wiedniu. Zawód adwokata wykonywała w
Słupsku. W roku 1952 była współorganizatorem pierwszego zespołu adwokackiego w Słupsku i w
Izbie. W tym Zespole Adwokackim wykonywała zawód oraz pełniła funkcję kierownika. Specjalizowała
się w prawie cywilnym, była wykładowcą aplikantów adwokackich, pełniła też funkcję patrona. Z
dniem 1 maja 1980 r. adw. Krystyna Mazurkiewicz przeszła na emeryturę.
Uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 maja 2002 r. przyznano adw. Krystynie
Mazurkiewicz odznakę „Adwokatura Zasłużonym”.
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