Wiadomości Adwokatury 10 czerwca 2022 r.
Jest szansa na wyższe stawki za urzędówki
Senat przyjął 9 czerwca br. projekt nowelizacji, który zakłada urealnienie stawek dla
adwokatów i radców prawnych z urzędu. Według projektu stawki za takie usługi mają być
w praktyce nie niższe niż stawki dla pełnomocników z wyboru. Projekt jest senacką
inicjatywą legislacyjną, teraz trafi do prac w Sejmie RP.
- Stawki za pracę adwokatów z urzędu nie były zmieniane w przewarzającej mierze od dwudziestu
lat. W większości przypadków są one nieadekwatne do nakładu pracy. Od dawna samorząd
adwokacki dokłada wszelkich starań o urealnienie stawek. Inicjatywa Senatu to krok w dobrą stronę,
za którą w imieniu środowiska adwokackiego dziękuję. Liczę, że posłowie również wykażą się
rozsądkiem i zagłosują za zmianą, która zmierza do tego, aby państwo poważnie traktowało sprawy
obywateli, którzy są beneficjentami pomocy prawnej z urzędu – skomentował głosowanie w Senacie
adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
Inicjatywa senacka jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 kwietnia 2020 r.
Trybunał uznał za niekonstytucyjny przepis ministerialnego rozporządzenia stanowiący, że opłatę
będącą elementem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, które ponosi Skarb Państwa, ustala się w
wysokości co najmniej połowy opłaty maksymalnej określonej w rozdziałach rozporządzenia
określających stawki maksymalne, przy czym nie może ona przekraczać wartości przedmiotu sprawy.
W uzasadnieniu senackiego projektu zaznaczono, że tamte postanowienia rozporządzenia
„skutkowały gorszym traktowaniem adwokatów, podejmujących się prowadzenia określonych spraw
z urzędu w zakresie należnego im wynagrodzenia, aniżeli adwokatów reprezentujących swoich
klientów na podstawie zawartej z nimi umowy”.
Według proponowanej przez Senat nowelizacji minister sprawiedliwości w rozporządzeniu powinien
określić wysokość opłat przysługujących adwokatom oraz radcom prawnym z urzędu na poziomie nie
niższym niż wysokość stawek, jakie mogą być zasądzanie na rzecz pełnomocników, którzy podjęli się
zastępstwa procesowego na podstawie umowy z klientem. Wysokość opłat miałaby być
konsultowana z Naczelną Radą Adwokacką i Krajowa Radą Radców Prawnych.
Za projektem zmian w przepisach Prawo o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych głosowało 51
senatorów, przeciw było 43, a 2 wstrzymało się od głosu.
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Prezes NRA: grupa posłów chce podporządkować
samorząd adwokacki
Grupa posłów chce więcej kontroli i zależności wolnych zawodów od władzy, my więcej
wolności dla obywateli - mówi adw. Przemysław Rosati. Prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej odniósł się do wniosku posłów do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie
konstytucyjności przynależności do izby adwokackiej bądź radcowskiej na podstawie
miejsca siedziby kancelarii lub zamieszkania. Rozmowa ukazała się na portalu Onet.pl.
W wywiadzie adw. Przemysław Rosati mówi:
o tym kto nie akceptuje samorządności, niezależności czy wolności wykonywania zawodów
zaufania publicznego.
dlaczego zawody zaufania publicznego służą obywatelom.
dlaczego wolność i niezależność zawodów zaufania publicznego to gwarancja praw i wolności
obywatelskich,
a także dlaczego tak istotne jest by zawody zaufania publicznego pozostały wolne od wpływu
władzy, bez względu na to, kto aktualnie władzę sprawuje.
Zapraszamy do lektury.
(przejdź do strony z wywiadem)
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Posiedzenie Prezydium NRA 9 czerwca 2022 r.
Posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 9 czerwca 2022 r.
Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przedstawił informacje o bieżących pracach Prezydium NRA.
Omówił działania w związku z postępowaniem w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym
pod sygn. akt K 6/22. Poinformował o uroczystości przyznania odznaczenia „Adwokatura
Zasłużonym” adwokatom i aplikantom adwokackim – ofiarom nazizmu i sowietyzmu. Wydarzenie
odbyło się 6 czerwca w Muzeum POLIN. W dniach 2-5 czerwca odbył się XXX Ogólnopolski Rejs
Adwokacki im. adw. Marii Budzanowskiej po Jezioraku. W dniach 3-4 czerwca br. w Poznaniu odbyła
się również międzynarodowa konferencja o profesjonalizacji zawodu mediatora i mediacji,
zorganizowana przez Centrum Mediacji przy NRA. Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes
NRA i prezes Centrum Mediacji dodała, że była to bardzo udana konferencja, bardzo merytoryczna,
cieszyła się wielkim zainteresowaniem.
Adw. Henryk Stabla omówił sprawy finansowe. Prezydium podjęło stosowne decyzje.
Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wysokość oprocentowania pożyczek
udzielanych przez Naczelną Radę Adwokacką na poziomie 7% w skali roku. Uchwała wchodzi w życie
z dniem 1 lipca 2022 r.
Prezydium NRA omówiło przebieg zgromadzeń izb adwokackich.
Prezydium NRA podjęło uchwałę, na wniosek ORA w Gdańsku, w sprawie przyznania odznaczenia
„Adwokatura Zasłużonym”. Odznaczenia zostały przyznane: adw. Agnieszce Kapała-Sokalskiej, adw.
Dariuszowi Maciejewskiemu, adw. Andrzejowi Peli i adw. Mariuszowi Boguszowi.
Omówiono sprawy organizacyjne posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w dniach
10-12 czerwca 2022 r. w Katowicach.
Gościem posiedzenia był adw. Waldemar Juszczak, rzecznik dyscyplinarny Izby Adwokackiej w
Szczecinie, z którym rozmawiano o bieżącej pracy tego pionu w izbie szczecińskiej.
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Adw. Przemysław Rosati poinformował, że trwa szukanie nowej siedziby biura NRA. W przyszłym
tygodniu adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA i p. Łukasz Tkacz, dyrektor biura NRA obejrzą kolejne
nieruchomości.

Adwokatura oddała hołd adwokatom i aplikantom
adwokackim – ofiarom nazizmu i sowietyzmu
6 czerwca br. w Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN w Warszawie odbyła się
uroczystość
uhonorowania
pośmiertnie
odznaką
„Adwokatura
Zasłużonym”
adwokatów i aplikantów adwokackich –
ofiary zbrodni niemieckiego nazistowskiego
totalitaryzmu z lat 1939–1945 oraz ofiary
zbrodni sowieckiego totalitaryzmu z lat
1939–1956.
Adw.
Przemysław
Rosati,
prezes
NRA,
symbolicznie przekazał odznaczenie adw. Annie
Sobocińskiej-Lorenc, przedstawicielce pokolenia
wojennego,
uczestniczce
Powstania
Warszawskiego, seniorce izby warszawskiej.
Prezes NRA podkreślał, że „tyle znaczymy, ile
pamiętamy o naszych poprzednikach, stąd
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dzisiejsze spotkanie”. Dodał, że adwokaci i
aplikanci zawsze stali na straży praw i wolności
wszelako rozumianej. Czy to oddając życie za
Ojczyznę, czy walcząc o prawa uchodźców. –
Jestem dumny z takiej Adwokatury - podkreślał
prezes Rosati.
Gości powitał gospodarz miejsca uroczystości –
Pan Zygmunt Stępiński, dyrektor POLIN.
Adw. Andrzej Tomaszek, członek NRA, wygłosi
wykład na temat udziału i losów adwokatów i
aplikantów
adwokackich
w
II
wojnie
światowej. Podkreślał, że straty Adwokatury
podczas II wojny światowej to: 60% adwokatów i
90% aplikantów adwokackich. Jest to największy
odsetek wśród polskiej inteligencji.
Głos
zabrał
również
Marian
Turski,
przewodniczący Rady Muzeum POLIN, który w
2020 roku został przez NRA odznaczony
„Adwokaturą Zasłużonym”. – Dzisiaj mamy nową
optykę, ale co mnie wzrusza wśród was
(adwokatów),
to
jest
wolontariat:
wola
bezinteresownej pomocy ludziom, którzy znajdują
się na krawędzi tak samo jak Ci sprzed lat lub
podobnie. Adwokaci i aplikanci adwokaccy dzisiaj
pomagają na pograniczu (…) to chyba na tym
polega dzisiaj wyciąganie wniosków z przeszłości –
mówił.
Prezes
NRA
podziękował
adw.
Maciejowi
Kamińskiemu i adw. Henrykowi Romańczykowi za
podjęcie inicjatywy przyznania tych odznaczeń.
Podziękował również adw. Pawłowi Gierasowi,
prezesowi Ośrodka Badawczego Adwokatury za
przygotowanie uchwał.
Przyznając tę odznakę Adwokatura Polska oddaje
hołd obywatelom II Rzeczypospolitej różnych
narodowości ‒ zarówno znanym, jak i nieznanym z
imienia i nazwiska ‒ ofiarom więzień, gett, obozów
jenieckich, obozów koncentracyjnych, łagrów,
zsyłek i innych miejsc kaźni, egzekucji ulicznych,
poległym w Powstaniu Warszawskim i Powstaniu w
Getcie Warszawskim oraz na wszystkich frontach
II wojny światowej.
- Obrona wartości ogólnoludzkich, patriotyzm,
poczucie odpowiedzialności zawodowej oraz
przynależności do narodu i społeczeństwa,
afirmowane przez adwokatów i aplikantów
adwokackich na co dzień, stały się przyczynkiem
do represji wobec całego środowiska ze strony
sowieckiego totalitaryzmu. Aby ta ofiara nie
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została zapomniana przez przyszłe pokolenia
adwokatów i aplikantów adwokackich, Prezydium
Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło powyższą
uchwałę. – czytamy w uzasadnieniu uchwał.
czytaj uchwałę nr 135/2022
czytaj uchwłę nr 186/2022
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Transmisja uroczystego wręczenia Wielkich
Odznak Adwokatura Zasłużonym
Zapraszamy na transmisję uroczystego wręczenia Wielkich Odznak Adwokatura
Zasłużonym. Wydarzenie śledzić będzie można na kanale Adwokatury Polskiej na You
Tube.
Uroczystość odbędzie się 11 czerwca (sobota) w Sejmiku Województwa Śląskiego. Początek o godz.
11.00.
Największe odznaczenie w Adwokaturze odbiorą: prof. Adam Strzembosz, były prezes Sądu
Najwyższego, Wojciech Hermeliński, były prezes Państwowej Komisji Wyborczej i sędzia Trybunału
Konstytucyjnego w stanie spoczynku oraz adwokaci: Andrzej Banaszkiewicz, Włodzimierz Łyczywek,
Aleksandra Przedpełska, Edward Rzepka, Jacek Taylor i Rajmund Żuk. Pośmiertnie zostaną
uhonorowani adwokaci: Roman Hrabar i Zbigniew Orzeł.
Odznaczenia zostały przyznane przez aklamację uchwałami XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury w
dniach 19 marca 2021 r. i 17 września 2021 r. w Bydgoszczy.
„Wielka Odznaka Adwokatura Zasłużonym” przyznawana jest od 2007 roku. Nadaje ją Krajowy Zjazd
Adwokatury na wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej. Dotychczas otrzymali ją m.in. prof. Wiesław
Chrzanowski, prof. Andrzej Zoll, prof. Marek Safjan, adw. Anna Bogucka-Skowrońska, adw. Henryk
Rossa, adw. Czesław Jaworski i adw. Andrzej Rościszewski.
Podczas tej samej uroczystości 11 czerwca zostanie przyznana również nagroda „Złota Waga” dla
red. Patrycji Rojek-Sochy z redakcji portalu prawo.pl
Jest to nagroda przyznawana przez Naczelną Radę Adwokacką dziennikarzom za rzetelne, poparte
głęboką wiedzą i odznaczające się obiektywizmem publikacje na tematy prawne.
Poniżej link do transmisji.

Ruszyła rejestracja dla adwokatów i aplikantów do
programów Multisport i Multilife
Aktywny jest już link do rejestracji dla adwokatów i aplikantów adwokackich, którzy chcą
skorzystać z programów Multilife i Multisport na warunkach wynegocjowanych przez
Naczelną Radę Adwokacką.
Z programów będzie można korzystać od 1 lipca br., ale rejestracji oraz wyboru dogodnego dla siebie
programu można dokonać już teraz.
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Poniżej link do rejestracji adwokatów i aplikantów adwokackich - w trakcie rejestracji potrzebny
będzie numer wpisu na listę adwokacką lub aplikancką.
https://www.emultisport.pl/register-user/54643
UWAGA: numer przy linku konieczny jest do właściwego logowana.
Dodatkowo szczegóły oferty Benefit Systems będą dostępne w Panelu Adwokata, po zalogowaniu, od
10 czerwca 2022 r.
Z Programu Korzyści Pracowniczych Multisport korzystać mogą adwokaci i aplikanci adwokaccy, zaś
z Programu Korzyści Multilife - adwokat lub aplikant adwokacki plus jedna osoba towarzysząca.
Umowę z Benefit System podpisali adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Bartosz Grohman,
sekretarz NRA. W negocjowaniu warunków umowy aktywnie uczestniczyli aplikanci adwokaccy:
Arkadiusz Matysiak, Jolanta Kajfasz i Jan Wojcieszek.

Webinarium pt. Sankcje UE w związku z inwazją
Rosji na Ukrainę
CCBE i Fundacja Prawników Europejskich (ELF) zapraszają do udziału w webinarium pt.
„Sankcje UE w związku z inwazją Rosji na Ukrainę", które odbędzie się w środę, 15
czerwca 2022 roku w godz. 9.00-11.00.
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Podczas webinarium zostaną przedstawione informacje na temat unijnych sankcji oraz ich wpływu na
prawników, a także reakcje adwokatur i stowarzyszeń prawniczych na te środki.
Wydarzenie jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych, pod warunkiem rejestracji.
(czytaj program)
(przejdź do rejestracji)
Spotkanie będzie prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
3 czerwca, w Poznaniu odbyła się dwudniowa, III Międzynarodowa Konferencja pt.: Profesjonalizacja
zawodu mediatora i mediacji. Organizatorem wydarzenia było Centrum Mediacji przy Naczelnej
Radzie Adwokackiej. Wzięły w niej udział m.in. adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i
prezes Centrum Mediacji NRA oraz adw. dr Katarzyna Golusińska, przewodnicząca Komisji ds.
Równego Traktowania NRA.
6 czerwca, w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbyła się uroczystość
uhonorowania pośmiertnie odznaką „Adwokatura Zasłużonym” adwokatów i aplikantów adwokackich
– ofiary zbrodni niemieckiego nazistowskiego totalitaryzmu z lat 1939–1945 oraz ofiary zbrodni
sowieckiego totalitaryzmu z lat 1939–1956. Spotkanie poprowadził adw. Przemysław Rosati, prezes
NRA. Wykład wygłosił adw. Andrzej Tomaszek, członek NRA. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. adw.
Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD, adw.
Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Mirosława Pietkiewicz,
przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie,
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adw. Aleksander Gut, dziekan ORA w Krakowie oraz adw. Paweł Gieras, członek NRA i prezes Ośrodka
Badawczego Adwokatury.
7 i 8 czerwca, członkowie Komisji Praw Człowieka NRA, w tym adw. Natalia Klima-Piotrowska,
przewodnicząca Komisji oraz adw. Marek Karczmarzyk, wzięli udział w obserwacji przesłuchań
kandydatów na polskiego sędziego ETPCz.
9 czerwca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA (czytaj relację)
9-11 czerwca, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA i przewodniczący polskiej delegacji do CCBE i
adw. Wojciech Bagiński, przewodniczący komisji ds. zagranicznych NRA uczestniczą w Konferencji
Prezesów Adwokatur Europejskich w Wiedniu (European Presidents" Conference 2022).
9 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca
Komisji Praw Człowieka NRA wzięli udział w uroczystości wręczenia „Złotych Temid”, w Wyższej
Szkole Humanitas w Sosnowcu. Laureatką II edycji Konkursu została nominowana przez Prezydium
NRA dr Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Laureatami zostali także. Prof.
Marek Safjan, prokurator Mariusz Krasoń oraz sędzia Piotr Gąciarek. Nagroda specjalna Humanitas
została przyznana dla adwokata Olega Marcinowskiego.
10 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, podpisał w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej
porozumienie z Uniwersytetem Śląskim o współpracy w zakresie przygotowania kadr w obszarze
informatyki, technologii cyfrowej i cyberbezpieczeństwa. Ze strony Uniwersytetu porozumienie
podpisał dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ, dyrektor konsorcjum badawczego "Śląskie Centrum
Inżynierii Prawa Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science. Na uroczystości obecni byli:
dziekan Wydziału Prawa UŚ prof. Czesław Martysz, adw. Grzegorz Kopeć, przewodniczący Komisji
Doskonalenia Zawodowego NRA, adw. Roman Kusz, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w
Katowicach. W ramach Porozumienia NRA oraz Uniwersytet Śląski będą realizować wspólne projekty
naukowe i dydaktyczne, konferencje, seminaria i warsztaty, opiniowania projektów aktów prawnych.
10 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Dorota Kulińska, dyrektor ILiPP, adw.
Henryk Stabla, skarbnik NRA, adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw
Człowieka, adw. Justyna Mazur, przewodnicząca Komisji Wizerunku NRA, adw. Dariusz Lipski,
wiceprzewodniczący Komisji Wizerunku, wzięli udział w konferencji „W Labiryncie pomocy prawnej z
urzędu – czas na poważne zmiany" w Katowicach.
10 czerwca, po południu rozpocznie się posiedzenie plenarne NRA.
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