Wiadomości Adwokatury 7 sierpnia 2015 r.
NRA negatywnie o projekcie ustawy o zmianie
ustawy o Policji i wykluczeniu z konsultacji
Naczelna Rada Adwokacka wystosowała ponownie negatywne stanowisko wobec
senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Wyraża też sprzeciw wobec wykluczania Adwokatury z toku konsultacji. Pismo ze
stanowiskiem w tej sprawie zostało przekazane 7 sierpnia Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych oraz do wiadomości premier Ewy Kopacz, a także wszystkich posłów RP.
Do Naczelnej Rady Adwokackiej 5 sierpnia drogą elektroniczną wpłynął projekt stanowiska Rządu
wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Jeszcze
tego dnia w kolejnym piśmie do NRA pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych poinformował, że
ten dokument został przesłany do Naczelnej Rady Adwokackiej omyłkowo.
W stanowisku przesłanym dziś do MSW adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, przypomina że Adwokatura
Polska na mocy art. 1 ustawy - Prawo o adwokaturze jest powołana do udzielania pomocy prawnej,
współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.
NRA nie powinnna być wykluczana z toku konsultacji dotyczących projektów legislacyjnych, które w
tak znaczącym stopniu odnoszą się zarówno do kwestii ochrony praw przynależnych obywatelom
naszego kraju, jak i ingerują w podstawy wykonywania zawodu adwokata. Senacki projekt ustawy o
zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw w sposób bezzpośredni dotyczy osób
wykonujących zawód adwokata, gdyż wprowadza głębokie ograniczenie w zakresie ochrony tajemnic
zawodowych, w tym tajemnicy obrończej i adwokackiej - czytamy w stanowisku NRA.
(czytaj stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej)
Do pisma ze stanowiskiem NRA został załączony również Apel prezesów 17 samorządów zawodów
zaufania publicznego, który w 1. punkcie dotyczy ustawy o zmianie ustawy o Policji.

Apel 17 prezesów samorządów do premier Ewy
Kopacz
Prezesi samorządów zawodów zaufania publicznego wystosowali wspólnie apel do
premier Ewy Kopacz, będący sprzeciwem wobec podejmowanych ostatnio w pośpiechu i
ze szkodą dla zasady tworzenia dobrego prawa działań legislacyjnych oraz prośbą o
działania naprawcze. Pod apelem podpisał się m.in. adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej
Rady Adwokackiej.
Prezesi samorządów zawodów zaufania publicznego zwracają uwagę na projekt ustawy o Policji,
którego zapisy dają upoważneinie Policji, ABW, AW, CBA i innym służbom oraz organom kontroli
skarbowej w kwestiach związanych z kontrolą operacyjną, w tym także w zakresie danych
telekomunikacyjnych.
Poddają też uwadze premier Ewie Kopacz ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej
oraz rozporządzenie w sprawie stawek opłat za czynności adwokatów i radców prawnych.
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"Przedstawiając trzy przykłady złego działania rządzących, zwracamy się do Pani Premier o podjęcie
działań naprawczych, które usuną opisane nieprawidłowości" - czytamy w apelu, podpisanym przez
17 prezesów samorządów zawodów zaufania publicznego.

(czytaj apel samorządów)

Sprzeciw adwokatów jest uzasadniony odpowiedź Ministerstwu
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa
Sprawiedliwości zwrócił się do Naczelnej Rady Adwokackiej z prośbą o zajęcie stanowiska
ws formy protestu izby warszawskiej, polegającego na niewyznaczaniu adwokatów do
pełnienia obowiązków pełnomocników z urzędu przez miesiąc.
Protest związany jest z brakiem uwzględnienia postulatów Adwokatury w pracach nad projektem
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz ustalaniu wysokości stawek
adwokackich w sprawach prowadzonych z urzędu. 6 sierpnia została wysłana odpowiedź.
W stanowisku podpisanym przez adw. Andrzeja Zwarę, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej,
przypomniane są etapy prac nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji
prawnej, negatywne opinie NRA do projektu oraz fakt, że zmiany dokonane w trakcie prac w
projekcie ustawy nie uwzględniały postulatów środowiska prawniczego. "W opinii Naczelnej Rady
Adwokackiej zaproponowanie zmian sprowadzających się do tego, że Państwo przenosi na
adwokatów swój obowiązek pokrywania kosztów pomocy prawnej, jest niedopuszczalne" - czytamy w
stanowisku.
Pismo jest odpowiedzią na prośbę ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości o zajęcie stanowiska w
zakresie zgodności z prawem postanowień uchwały Zgromadzenia Warszawskiej Izby Adwokackiej z
14 czerwca 2015 r. Zgromadzenie zobowiązało Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie do
niewyznaczania adwokatów do pełnienia obowiązków wynikających ze zleconych przez sądy
czynności, jako pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych przez okres 1-go miesiąca.
(zobacz stanowisko)

Izba opolska w ramach protestu nie przekazała list
obrońców z urzędu
Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu wstrzymała przekazanie do właściwych prezesów
sądów wykazów obrońców z urzędu. To forma akcji protestacyjnej Palestry Opolskiej
wobec braku realizacji przez Ministra Sprawiedliwości uzasadnionych postulatów
Adwokatury, zmierzających do urealnienia stawek wynagrodzenia za świadczoną przez
adwokatów pomoc prawną.
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(czytaj informację z izby opolskiej)

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej wróciła do
Sejmu
Połączone Komisje sejmowe: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz
Sprawiedliwości i Praw Człowieka, obradowały 3 sierpnia wieczorem nad uchwałą Senatu
ws ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
Podczas posiedzenia Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA.
Większość poprawek uchwalonych przez Senat została zatwierdzona przez połączone komisje
sejmowe. W szczególności były to: poprawka wykreślająca z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
sporządzenie pierwszego pisma procesowego w sprawie (pozew, skarga do sądu administracyjnego)
oraz poprawka wykreślająca przepis, nakładający na adwokatów obowiązek zabezpieczenia bazy
aktów prawnych.
W kompetencji NRA pozostało również uchwalenie regulaminu w sprawie zasad wyznaczania
adwokatów do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Naczelna Rada Adwokacka uchwali taki
regulamin, przyjmując jako główną zasadę zasadę dobrowolności.

Adw. Maciej Gutowski odebrał nominację
profesorską
Adw. Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, odebrał z rąk
prezydenta Bronisława Komorowskiego nominację profesorską. Uroczystość odbyła się 31
lipca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Mecenas Gutowski znalazł się w gronie 71 osób - nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i
sztuki, którym prezydent wręczył nominacje.
Adw. prof. Maciej Gutowski urodził się w 1972 r. w Poznaniu. Ukończył studia prawnicze na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w 1996 r. oraz studia Master of Laws (LLM) w dziedzinie prawa
handlowego w Central European University w 1997r. Od 1997 roku związany z Katedrą Prawa
Cywilnego UAM, najpierw jako doktorant, następnie adiunkt wreszcie profesor. Stopień naukowy
doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo cywilne uzyskał w 2001 r. na podstawie
przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. M. Kępińskiego rozprawy pt. „Stosunek prawny
opcji”, która została wyróżniona nagrodą w Konkursie „Państwa i Prawa” w 2002 roku. Stopień
doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 2007 r. na podstawie rozprawy pt. „Nieważność
czynności prawnej”.
W 2014 r. podjęta została uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
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Mickiewicza w Poznaniu popierająca wniosek o nadanie prof. UAM dr hab Maciejowi Gutowskiemu
tytułu profesora w dziedzinie „nauki prawne” w oparciu o cztery pozytywne recenzje.
Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego oraz o charakterze
interdyscyplinarnym. Od 2010 r. jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie
Gospodarczej w Warszawie. Egzamin adwokacki złożył w 2001 r. i od tego czasu wykonuje zawód
adwokata.
Od 2013 r. jest Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu oraz Wiceprzewodniczącym
Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej.
Jest także członkiem Kolegium "Palestry" - od 1 stycznia 2015 r.

(informacja na stronie Kancelarii Prezydenta)
*zdjecie Eliza Radzikowska-Białobrzewska/prezydent.pl

Dr Adam Bodnar nowym Rzecznikiem Praw
Obywatelskich
Dr Adam Bodnar będzie nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Wybór Sejmu
zatwierdzili 7 sierpnia senatorowie RP.
Do poparcia kandydatury dr. Bodnara zachęcał adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej, w liście do senatorów, który wystosował 4 sierpnia br. "Doktor Adam Bodnar odznacza
się wyjątkowym dorobkiem zawodowym i naukowym. Dotychczasowe osiągnięcia na polu ochrony
praw jednostki, a także postawa zaprezentowana w trakcie ubiegania się o wybór na stanowisko
Rzecznika Praw Obywatelskich czynią doktora Adama Bodnara odpowiednim kandydatem oraz dają
gwarancję należytego i odpowiedzialnego pełnienia przez niego urzędu Rzecznika Praw
Obywatelskich" - czytamy w liście prezesa Zwary. Zaznaczył on, że choć osobiście nie podziela
niektórych poglądów dr. Bodnara, to nie ma wątpliwości, że jako RPO, działając na rzecz praw i
wolnności, będzie kierował się Konstytucją RP a nie swoimi prywatnymi poglądami.
"W Polsce jest wiele niesprawiedliwości i zagrożeń dla praw i wolności, wymagających pilnej i
aktywnej interwencji ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. Sprawny wybór nowego Rzecznika
służyć będzie efektywnej ochronie praw i wolności oraz wzmocnieniu sprawiedliwego i
demokratycznego chrakteru Państwa polskiego" - podkreślił adw. Andrzej Zwara.
(czytal list prezesa NRA do senatorów)

Zagadnienia postępowań następczych po
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nowelizacji kpk – konferencja
Kontrowersyjne zagadnienia postępowań następczych po nowelizacji Kodeksu
postępowania karnego - to temat konferencji naukowej, która odbędzie się 25 września
br. w Krakowie. Zgłoszenia udziału należy przesyłać do 5 września.
Organizatorzy konferencji naukowej wychodzą z założenia, że wśród spornych i szeroko
dyskutowanych kwestii nowelizacji Kodeksu postępowania karnego niepoślednie miejsce zajmują
kontrowersyjne zagadnienia postępowań uregulowanych w Dziale XII kpk, zwłaszcza odszkodowania
za niesłuszne skazanie etc. oraz wyroku łącznego. Kwestie te będą tematem pogłębionej dyskusji
podczas konferencji 25 września na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
(zobacz szczegółówy program)
Koszt udziału w konferencji wynosi 150 złotych (aplikanci, doktoranci i studenci – 75 złotych).
Płatność na konto bankowe: 71 1240 4722 1111 0000 4853 4484, w tytule wpłaty proszę koniecznie
zawrzeć następujące informacje: Konferencja 25 września 2015 r., Imię i Nazwisko, Instytucja
Płatności proszę dokonywać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na
konferencję, nie wcześniej, niż 1 września 2015 r.

IV Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych –
FinReg2015
IV Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg2015 odbędzie się 14-15
października w Warszawie. Na dyskusję z udziałem ekspertów, regulatorów, naukowców,
polityków i praktyków rynków finansowych zaprasza Instytut Allerhanda. Naczelna Rada
Adwokacka objęła Kongres patronatem honorowym.
Dyskusję toczyć się będzie wokół ważnych problemów prawnych i nadzorczych, nurtujących obecnie
branżę finansową w całej Europie oraz dylematów specyficzne dla rynku polskiego.
Do polskiego porządku prawnego wprowadzane są kolejne europejskie dyrektywy (m.in. dyrektywy
UCITS V, CRD IV, MIFID II, MAD II, o kredycie hipotecznym, o powszechnym rachunku płatniczych, o
restrukturyzacji banków). Wchodzą w życie liczne ustawy i nowelizacje (m.in. ustawy - o obligacjach,
o odwróconym kredycie hipotecznym, o rzeczniku finansowym, o nadzorze makrostabilnościowym, o
obrocie instrumentami finansowymi, o upadłości konsumenckiej, o restrukturyzacji). Mnożą się
wątpliwości, przepisy prawa, organy nadzoru i powstają nowe ośrodki władzy nad systemem
finansowym. Tym wszystkim zagadnieniom Kongres poświęci szczególną uwagę.
Szczegóły na temat Kongresu FinReg2015 (program, rejestracja)
Kongresowi towarzyszy konkurs Call for Papers.
Oryginalne artykuły problemowe o charakterze naukowym (w tym analizy porównawcze,
ekonomiczne analizy prawa, studia przypadków itp.), nadesłane w ramach konkursu, będą stanowiły
merytorykę drugiego – akademickiego dnia Kongresu. Prace, wybrane przez Komitet Naukowy
FinReg 2015, będą zaprezentowane i poddane pod dyskusję na kongresowym forum, a także zostaną
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utrwalone w publikacji pokonferencyjnej.
Do 20 sierpnia 2015 można nadsyłać pełny tekst artykułu lub referatu.
Szczegółowe informacje o konkursie (czytaj)

VII Polski Kongres Prawa Upadłościowego i
Naprawczego – INSO 2015
VII Polski Kongres Prawa Upadłościowego i
Naprawczego – INSO 2015 odbędzie się 5-6
listopada br. w Warszawie. To największa w
Polsce
debata
naukowa,
dotycząca
znowelizowanego
Prawa
restrukturyzacyjnego,
wprowadzającego
poważne zmiany do polskiego porządku
prawnego. Naczelna Rada Adwokacja objęła
Kongres patronatem honorowym.
Organizatorem Kongresu jest Instytut Allerhanda,
którego
członkowie
brali
udział
w
przygotowywaniu
projektu
ustawy
Prawo
restrukturyzacyjne, oraz Ministerstwo Gospodarki.
Kongresowi towarzyszy zaproszenie do udziału w
konkursie Call For Papers, którego celem jest
rozpowszechnianie
wiedzy
o
prawie
upadłościowym i prawie restrukturyzacyjnym
wśród młodych praktyków i teoretyków prawa.
Konkurs skierowany jest do osób, które w dniu 1
stycznia 2016 r. nie będą miały ukończone 28 lat i
mają wykształcenie wyższe, prawnicze lub są
studentami co najmniej IV roku prawa.
Szczegóły dotyczące Kongresu INSO 2015
(Program, Call for Papers, Rejestracja) znajdą
Państwo
na
stronie
internetowej:
www.inso.allerhand.pl

Spływ kajakowy adwokatów Brdą
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XIV Spływ Kajakowy Brdą im. adw. Romana
Latosa odbył się w dniach 29 lipca - 2
sierpnia. Wzięło w im udział ponad 50 osób,
w tym m.in. adw. Andrzej Zwara, prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej.
Bydgoska Izba Adwokacka miała przyjemność
gościć liczną grupę adwokatów, aplikantów
adwokackich oraz przyjaciół z innych środowisk,
którzy pomimo zmiennych warunków pogodowych
podjęli się trudu przemierzenia nurtów Brdy, na
odcinku od zapory w Mylofie do przystani w
Świcie.
Na zaproszenie adw. Justyny Mazur, dziekana izby
bydgoskiej,
adw.
Michała
Bukowińskiego,
komandora spływu i adw. Ewy Czerskiej, członka
komitetu organizacyjnego, odpowiedzieli adwokaci
i aplikanci izb: częstochowskiej, katowickiej,
krakowskiej, Lubelskiej, łódzkiej, olsztyńskiej,
poznańskiej i warszawskiej, w liczbie ponad 50
osób.
Urokom Tucholskiego Parku Krajobrazowego uległ
po raz kolejny adw.
Andrzej Zwara, prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej oraz debiutujący na
spływie adw. Maciej Gutowski, dziekan izby
poznańskiej. Wieczory spędzone przy ogniskach,
wspólnych tańcach, w towarzystwie aktorów
teatru improwizacji, a przede wszystkim na
wodach Brdy, sprzyjały zawieraniu nowych
znajomości, jak i zacieśnianiu starych przyjaźni.
Brda powitała nas deszczem żegnała zaś słońcem,
co nieomylnie uznać należy za zaproszenie na XV
już Spływ. Do zobaczenia za rok.
adw. Michał Bukowiński,
komandora spływu
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Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
1 sierpnia, adw. Andrzej Siemiński, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, reprezentował NRA
podczas uroczystości złożenia wieńców pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii
Krajowej w Warszawie. Uroczystość odbyła się w ramach obchodów 71. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskeigo.
4 sierpnia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, reprezentował Naczelną Rade Adwokacką podczas
posiedzenia połączonych komisji sejmowych: Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, któe obradowały nad uchwałą Senatu ws ustawy o
nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Większość poprawek uchwalonych przez Senat
została zatwierdzona przez połączone komisje sejmowe. W szczególności były to: poprawka
wykreślająca z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzenie pierwszego pisma procesowego
w sprawie (pozew, skarga do sądu administracyjnego) oraz poprawka wykreślająca przepis,
nakładający na adwokatów obowiązek zabezpieczenia bazy aktów prawnych.
W kompetencji NRA pozostało również uchwalenie regulaminu w sprawie zasad wyznaczania
adwokatów do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Naczelna Rada Adwokacka uchwali taki
regulamin, przyjmując jako główną zasadę zasadę dobrowolności.
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