Wiadomości Adwokatury 04-09-2015
NRA nie godzi się na opis zawodu adwokata w
podręczniku MS
Naczelna Rada Adwokacka sprzeciwia się opisowi zawodu adwokata w wydanym przez
resort sprawiedliwości podręczniku: "Przychodzi uczeń do prawnika...". W książce zawód
adwokata jest wielokrotnie porównywany do zawodu radcy prawnego. NRA oczekuje, że
minister wycofa podręcznik zawierający taki opis profesji adwokata.
W podręczniku o prawie skierowanym do uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w
charakterystyce, kim jest adwokat czytamy: „Podobnie jak radca prawny jest profesjonalnym
prawnikiem świadczącym pomoc prawną dla swoich klientów. (…) Adwokat podobnie jak radca
prawny pomaga swoim klientom w trudnych sytuacjach życiowych.(…) Tak jak radca prawny pomaga
ludziom w trudnych sytuacjach życiowych.(…)” W ten sam sposób prezentuje się opis drogi do
zawodu adwokata. Zdaniem NRA stanowi to stronniczą promocję zawodu radcy prawnego przez
ministerstwo sprawiedliwości.
Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, w piśmie do ministra sprawiedliwości Borysa Budki zwraca uwagę,
że zastosowana w tak krótkim opisie tak częsta metoda porównawcza zawodu adwokata do zawodu
radcy prawnego w sposób niedopuszczalny wartościuje zawody i oczekuje, ze minister wycofa
podręcznik zawierający taki opis.
czytaj list prezesa Andrzeja Zwary do min. Borysa Budki

Adwokaci – kandydaci w wyborach
parlamentarnych
Za niespełna dwa miesiące wybory parlamentarne, w których z pewnością wezmą udział,
jako kandydaci, także adwokaci i aplikanci adwokaccy. Rolą samorządu adwokackiego
powinno być również wspieranie naszych koleżanek i kolegów w realizacji aspiracji
politycznych. Dlatego chcemy zebrać, a następnie upublicznić w naszym środowisku
informację o kandydatach – członkach samorządu adwokackiego, bez względu na opcję
polityczną, z której będą kandydowali.
Zwracamy się zatem do wszystkich kandydujących koleżanek i kolegów z prośbą o przesyłanie do
biura Naczelnej Rady Adwokackiej informacji z jakich list, z jakim numerem i w jakim okręgu
wyborczym startują. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 września na adres: biuro.prasowe@nra.pl
Zebrane w ten sposób informacje podamy do publicznej wiadomości, tak aby środowisko adwokackie
mogło poznać i głosować na kandydatów z naszego samorządu.
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NRA prosi CCBE o wsparcie w działaniach dot.
ustawy o Policji
Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wystosował pismo do adw. Marii Ślązak, Prezydent
Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) z prośbą o wsparcie
Naczelnej Rady Adwokackiej w działaniach zmierzających do zaniechania prac nad
senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji.
Przypomnijmy, że zaproponowane w projekcie przepisy przewidują możliwość pozyskiwania danych
telekomunikacyjnych (podsłuch) oraz pocztowych (kontrola korespondencji), które mogą zawierać
informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w
art. 180 § 2 k.p.k. (tajemnica adwokacka, notarialna, lekarska, dziennikarska, podatkowa).
Czytaj: pismo do CCBE
Czytaj też: Kalendarium działań NRA dotyczących projektu ustawy o Policji

Jak sądy interpretują pojęcie „osoba najbliższa”
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zwrócił się do adwokatów, za pośrednictwem
dziekanów okręgowych rad adwokackich, o przekazanie informacji na temat praktyk i
wyroków sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych i Sądu Najwyższego dotyczących
interpretacji pojęcia „osoba najbliższa”.
Z prośbą o zebranie informacji, czy sądy przez pojęcie „osoba najbliższa” w odniesieniu do art. 115
par. 11 kk rozumieją również partnerów tej samej płci, zwrócił się Stanisław Trociuk, zastępca
Rzecznika Praw Obywatelskich. Dane te pomogą Rzecznikowi Praw Obywatelskich w przygotowaniu
analizy o realizowaniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
Informacje o tego typu wyrokach adwokaci powinni kierować bezpośrednio do Zespołu ds. Równego
Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami w biurze RPO, do p. Anny Mazurczak
(a.mazurczak@brpo.gov.pl, tel. 22 551 79 60) do dnia 30 września br.
Czytaj pismo z Biura RPO

Ważny wyrok ETPCz w sprawie wolności
wypowiedzi nt. funkcjonowania sądownictwa
Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydała wyrok w sprawie Morice
przeciwko Francji (skarga nr 29369/10). Skarżący to adwokat, skazany za zniesławienie
sędziów śledczych w związku z jego krytyczną wypowiedzią opublikowaną w prasie.
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Adwokat wraz z kolegą zostali ukarani po tym jak w liście do ministra sprawiedliwości skarżyli się na
działania sądu w związku z prowadzoną przez nich sprawą. W piśmie określili zachowanie sędziów
prowadzących proces za „całkowicie sprzeczne z zasadami bezstronności i rzetelności”. Fragmenty
pisma wraz z wypowiedziami Morica zostały zamieszczone w dzienniku „Le Monde”. Wymienieni
sędziowie uznali, że zostali zniesławieni. W rezultacie Moris musiał zapłacić 4 tys. euro grzywny oraz
opublikować informację o wyroku w „Le Monde”. Morice złożył kasację, która nie została
uwzględniona, w związku z czym skierował sprawę do ETPCz zarzucając stronniczość w
rozpoznawaniu sprawy (art. 6 Konwencji Praw Człowieka) i naruszenie prawa do wolności wypowiedzi
(art. 10 Konwencji).
Trybunał uznał, iż wyrok skazujący adwokata za zniesławienie stanowił nieproporcjonalną ingerencję
w prawo do swobody wypowiedzi i stwierdził naruszenie art. 10 Konwencji. Uznał również, iż doszło
do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu braku bezstronności sądu.
Czytaj omówienie wyroku adw. Marka Antoniego Nowickiego zamieszczone na stronie HFPCz

Polska w czołówce krajów z największą liczbą
niewykonanych orzeczeń ETPCz
Polska znajduje się w grupie dziewięciu państw z największą liczbą niewykonanych
wyroków ETPCz. Taka informacja została przedstawiona na posiedzeniu senackiej Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Omówienie Raportu z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę
za 2014 rok było przedmiotem obrad senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. W
posiedzeniu, które odbyło się 2 września Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali adw. Mikołaj
Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA i adw. Małgorzata Mączka-Pacholak z
tejże komisji.
Główne tezy raportu przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawił min.
Artur Nowak-Far. Minister przedstawił również sprawozdanie z działań podejmowanych przez MSZ w
tej sprawie. Niepokojącą informacją podaną na posiedzeniu senackiej Komisji było to, że Polska
znajduje się w grupie dziewięciu państw z największą liczbą niewykonanych wyroków Trybunału
(więcej informacji w tej sprawie dostępnych jest w 8. Raporcie ws. implementacji wyroków
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka opracowanym przez Komisję ds. Zagadnień Prawnych i
Praw Człowieka Rady Europy). Do wykonania pozostały wyroki w 576 sprawach bądź grupach spraw,
w których Trybunał stwierdził naruszenie Konwencji przez Polskę.
Po sprawozdaniu odbyła się dyskusja z udziałem senatorów i zaproszonych gości (m.in. z NRA,
HFPCz, ministerstwa sprawiedliwości i prokuratury generalnej). Przedstawiciele NRA mówili o
uwagach NRA dotyczących wykonania wyroków Trybunału w sprawach Adamkiewicz przeciwko
Polsce, Piechowicz i Horych przeciwko Polsce oraz grupy spraw Trzaska przeciwko Polsce.
Czytaj: Raport MSZ
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Opinia w sprawie TTIP – mechanizmy
rozwiązywania sporów inwestor-państwo
Naczelna Rada Adwokacka przekazała do ministerstwa gospodarki opinię związaną z
negocjacjami umowy ws. transatlantyckiego partnerstwa w obszarze handlu i inwestycji
UE-USA (TTIP), których jednym z kluczowych elementów miałby być rozdział ws. ochrony
inwestycji z mechanizmem rozstrzygania sporów inwestor – państwo.
Opinię przygotowała kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy. Opracowanie ma na celu wyeksponowanie
nieścisłości i potencjalnych zagrożeń związanych z propozycjami Komisji Europejskiej, a także
podkreślenie rozwiązań, których wprowadzenie jest postulowane przez środowisko arbitrażowe.
Czytaj opinię
Czytaj pismo z ministerstwa gospodarki

In Gremio o nowej procedurze karnej
W najnowszym numerze pisma szczecińskich prawników przeczytamy m.in. o nowej
procedurze karnej, o proteście adwokatury oraz o odpowiedzialności odszkodowawczej
komornika.
O obowiązującej od 1 lipca 2015 r. nowelizacji procedury karnej z sędzią Sądu Najwyższego
Michałem Laskowskim rozmawia adw. Piotr Dobrołowicz. Adw. Tomasz Koncewicz dzieli się z
czytelnikami swoimi przemyśleniami na temat interpretacji prawa przez polskie sądy. W mediach w
ostatnim czasie często pytano o odpowiedzialność odszkodowawczą komorników. Joanna Stempień,
asesor komorniczy Izby Komorniczej w Szczecinie, udziela odpowiedzi.
W cyklu „Z Repertorium Rzecznika” r.pr. Błażej Baumgart, rzecznik dyscyplinarny OIRP w Szczecinie,
prezentuje sprawy, które były przedmiotem postępowań dyscyplinarnych w samorządzie
radcowskim.
O ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej z punktu widzenia aplikanta piszą apl.
adw. Agata Urbanowska oraz apl. adw. Dagmara Stech.
Ponadto w numerze relacje z konferencji na temat wojewódzkich komisji do spraw orzekania o
zdarzeniach medycznych, z debaty na temat społecznej roli adwokatury i samorządu radcowskiego w
polskiej demokracji, ślubowania adwokatów oraz informacje na temat protestu adwokatów w sprawie
stawek adwokackich i ogólnopolskiego strajku pracowników sądów.
Zachęcamy do lektury.

„Nie odrzucaj swojego dziecka. Płać alimenty”
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„Nie odrzucaj swojego dziecka. Płać alimenty” – to hasło akcji organizowanej przez Radę
Izby Komorniczej w Łodzi.
Akcję rozpocznie konferencja naukowa zatytułowana: „Alimenty w XXI wieku – stan prawny a
rzeczywistość”. Udział w niej wezmą: przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji zajmujących się
kwestią alimentów i pomocą dla samotnych rodziców i ich dzieci, przedstawiciel Ministra Pracy i
Polityki Społecznej, przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka, przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi,
przedstawiciele samorządu komorniczego, naukowcy, politycy, sędziowie, adwokaci, radcowie prawni
oraz komornicy. Patronat Honorowy objął Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Konferencja odbędzie się 18 września 2015, o godzinie 13.00, na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego.
Więcej informacji na stronie www.izba.lodzka.komornik.pl oraz pod numerem: 666 881 601
Zobacz spot reklamowy:
https://www.youtube.com/watch?v=Q6eIfm_DaJE

Zaproszenie na Classic Moto Show
Fundacja Muzeum Motoryzacji oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie zapraszają na
czwartą edycję wystawy pojazdów zabytkowych Classic Moto Show Kraków 2015. Blisko
120 pojazdów będzie można podziwiać w dniach 18 - 20 września 2015 r. na terenie
Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. św. Wawrzyńca 15 w Krakowie.
Ideą wystawy jest prezentacja historii motoryzacji w oparciu o zbiory polskich kolekcjonerów, a także
promowanie kolekcjonerstwa i restauracji zabytków techniki. Ekspozycja podzielona jest na działy:
polskie legendy, auta krajów demokracji ludowej, amerykańskie marzenia, legendarni mistrzowie,
poczciwe i niezawodne, pierwsze automobile, zabytkowe jednoślady.
Organizatorzy zapraszają do odwiedzenia wystawy i włączenia się w przedsięwzięcie adwokatów
będących kolekcjonerami zabytkowej motoryzacji, jak również miłośnikami zabytkowej motoryzacji.
Adwokaci, którzy wyślą e-mail pod adres: info@classicmotoshow.pl z podaniem swojego imienia i
nazwiska otrzymują uprawnienie do bezpłatnego uczestnictwa w wystawie. Lista adwokatów zostanie
przekazana osobom, które będą sprzedawać bilety przy wejściu na teren wystawy.
Na wystawę zaprasza adw. Rafał Pliszka - pomysłodawca i inicjator Wystawy Classic Moto Show
Kraków.

Kolejne Żeglarskie Mistrzostwa za nami
Jubileuszowe, X Adwokackie Mistrzostwa Polski w Żeglarskie - Węgorzewo 2015 obyły się
w dniach 27-30 sierpnia 2015 r.
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Pomysłodawcą i Komandor Mistrzostw była adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA. Honorowy
Patronat nad Mistrzostwami objął adw. Stanisław Estreich przewodniczący Komisji Integracji
Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA i dziekan Izby Adwokackiej w Lublinie oraz adw.
Paweł Rybiński dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie.
W tegorocznej edycji wzięło udział wzięło 15 jednostek. Gośćmi regat była m.in. dziekan Izby
Adwokackiej w Bydgoszczy – adw. Justyna Mazur oraz przewodnicząca komisji Kultury, Sportu i
Turystyki ORA w Warszawie – adw. Monika Rajska.
Mistrzostwa, które zorganizowane zostały w malowniczej scenerii Krainy Wielkich Jezior Mazurskich,
przyciągnęły adwokatów, aplikantów adwokackich oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych
z całej Polski. Najliczniej w tym roku była reprezentowana Izba Adwokacka w Warszawie.
Wyjątkowo dopisał w tym roku wiatr, a w drugim dniu regat także słoneczna pogoda. Zawodnicy
ścigali się na jachtach typu TWISTER 800 N.
Zawody rozgrywane były przez dwa dni. Przeprowadzono osiem wyścigów, z czego dwa
długodystansowe tj. o Błękitną Wstęgę Jeziora Mamry i Święcajty. Mistrzostwa odbyły się w dwóch
klasach: Adwokaci i Open. Dodatkowo w pierwszym dniu mistrzostw załogi walczyły o Puchar Dziekan
Izby Adwokackiej w Warszawie, a przez całe mistrzostwa, zarówno na wodzie jak i na lądzie o Puchar
Głównego Sponsora firmy HYUNDAI.
Błękitną Wstęgę Jeziora Święcajty, Puchar Dziekana Izby Adwokackiej w Warszawie oraz tytuł
Adwokackiego Mistrza Polski w żeglarstwie zdobył już dwukrotny zwycięzca - adw. Michał Szewczyk z
Izby Adwokackiej w Warszawie wraz z załogą: adw. Michałem Zuchmontowiczem, Klaudiuszem
Kaletą i Julien Reaud.
Drugie miejsce w klasie „Adwokaci” zajęła załoga ze sternikiem aplikantem adwokackim Piotrem
Rzepeckim, także z Izby Warszawskiej, który zdobył także tytuł Najlepszego Żeglarza Roku 2015. Na
trzecim miejscu znalazła się załoga ze sternikiem adw. Łukaszem Stefaniukiem z Izby Adwokackiej w
Lublinie. Ta załoga także zdobyła Błękitną Wstęgę Jeziora Mamry.
W klasie Open: I miejsce zajęła załoga Głównego Sponsora firmy HYUNDAI ze sternikiem Anetą
Gajewską, II miejsce i tytuł Najsympatyczniejszej Załogi Mistrzostw zdobyła załoga ze sternikiem
radcą prawnym Rafałem Kozłowskim z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, na III Miejscu
znalazła się załoga radcy prawnego Marcina Sitka także z Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Warszawie.
Puchar Głównego Sponsora firmy HYUNDAI za wyniki w regatach oraz zawodach z samochodami
marki HYUNDAI oraz za znakomite przebranie zdobyła załoga ze sternikiem adw. Karolem Drożdżem
z Izby Adwokackiej w Warszawie.
W klasyfikacji izbowej: I miejsce zajęła Izba Adwokacka w Warszawie, II miejsce Izba Adwokacka w
Lublinie, III miejsce Izba Adwokacka w Krakowie, a IV miejsce Izba Adwokacka w Bydgoszczy.
Niezmierne cieszy ogromne zainteresowanie adwokatów i aplikantów adwokackich udziałem w
sportowych regatach, którym daleko do amatorskich rejsów. Umiejętności zawodników, ich
zaangażowanie i skupienie, które można było zaobserwować w czasie każdego rozegranego biegu,
wynoszą tę imprezę do rangi profesjonalnych mistrzostw żeglarskich.
Po raz kolejny reprezentanci palestry pokazali, że sport jest nieodłącznym elementem życia
niejednego adwokata i aplikanta adwokackiego.
Sportowe zmagania zwieńczone były szeregiem imprez towarzyszących m.in. wieczorem w stylu
hawajskim i balem komandorskim, które niewątpliwie sprzyjały zawieraniu nowych przyjaźni i

6/8

integracji.
Ceremonię wręczenia nagród swoją obecnością zaszczycił Pan Nam Seuk Sik, Prezydent firmy
HYUNDAI Polska - Głównego Sponsora regat.
Organizatorzy serdecznie dziękują pozostałym sponsorom i partnerom: Orange Polska, Henri Lloyd,
Rainmaker Yacht Club oraz Code Zero oraz organizatorowi Karolowi Górskiemu z firmy Sailing Event.
Bez nich wydarzenie to nie miałoby takiej oprawy.

Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
31 sierpnia, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i adw. Tomasz
Korczyński, przewodniczący komisji ds. Informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury
uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami firmy Confido, w celu omówienia dalszych prac nad
wdrożeniem systemu informatycznego w adwokaturze.
2 września, adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący komisji Praw Człowieka przy NRA i adw.
Małgorzata Mączka-Pacholak z tejże komisji reprezentowali NRA na posiedzeniu senackiej Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, na którym omówiono raport z wykonywania wyroków
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2014 rok. (czytaj: Polska w czołówce z
największą liczbą niewykonanych orzeczeń ETPCz)
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