Wiadomości Adwokatury 19 lutego 2016 r.
W Kancelarii Prezydenta RP odbyło się spotkanie
ws nowelizacji ustawy o Policji
Nowelizacja ustawy o Policji była tematem spotkania zorganizowanego 17 lutego br.
przez Kancelarię Prezydenta RP. W rozmowach uczestniczyli minister Andrzej Dera i
Tomasz Kulikowski, dyrektor biura interwencyjnej pomocy prawnej w Kancelarii
Prezydenta, dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich oraz przedstawiciele
organizacji pozarządowych. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali adw. Jacek Trela,
wiceprezes NRA oraz adw. Małgorzata Mączka-Pacholak z Komisji Praw Człowieka przy
NRA.
Adw. Jacek Trela przedstawił stanowisko adwokatury dotyczące potrzeby zmian w zakresie
umocnienia ochrony tajemnicy zawodowej, z której korzystają zarówno adwokaci, jak i inne grupy
zawodowe jak na przykład dziennikarze czy lekarze. Wiceprezes NRA zadeklarował, że w najbliższym
czasie Naczelna Rada Adwokacka przedstawi szczegółowe propozycje zmian do ustawy.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem od 22 lutego
Naczelna Rada Adwokacka po raz kolejny
zaangażowała
się
w
Tydzień
Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem,
który rozpoczyna się 22 lutego.
W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości
zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy
Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie
szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób
pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana
jest z obchodzonym w dniu 22 lutego
Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W
Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar
Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego
2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar
Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).
W organizację obchodów aktywnie włączyła się
Naczelna Rada Adwokacka. Adwokaci dyżurują w
ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych
Przestępstwem (zobacz ulotkę z listą ośrodków)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00
do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do
13:00. Informacji prawnej udzielają nie tylko
adwokaci, ale także radcowie prawni, notariusze,
aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale
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także prokuratorzy i funkcjonariusze Policji oraz
kuratorzy sądowi i komornicy.
Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem
mogą uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie
od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla
Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie
kraju
dzięki
współpracy
podmiotów
zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy
Osobom
Pokrzywdzonym
Przestępstwem”
zorganizowane
zostały
dodatkowe
dyżury
specjalistów.
(zobacz plakat)
(zobacz harmonogram dyżurów adwokatów)

Obecne wzory pełnomocnictw dopuszczają
udzielanie dalszych pełnomocnictw
Ministerstwo finansów udzieliło odpowiedzi na pismo NRA w sprawie rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa szczególnego, pełnomocnictwa do
doręczeń oraz wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych
pełnomocnictw.
NRA zgłaszała potrzebę uwzględnienia we wzorach pełnomocnictw możliwości udzielenia
pełnomocnictwa dalszego. Zdaniem ministerstwa przyjęte wzory są uniwersalne i uwzględniają
wszystkie potencjalne przypadki udzielania pełnomocnictwa, które prawo cywilne dopuszcza. Ich
rozszerzenie mogłoby rzutować na czytelności i przejrzystości dokumentu. Niemniej resort
zadeklarował, że będzie monitorował praktykę stosowania wzorów i w przypadku pojawienia się
istotnych problemów, zostanie rozważona zmiana proponowana przez NRA.
Czytaj pismo
Czytaj opinię NRA

NRA przekazała opinie nt. ustawy o TK Komisji
Weneckiej
Naczelna Rada Adwokacka przesłała Komisji Weneckiej opinie nt. nowelizacji ustawy o
Trybunale Konstytucyjnym. Przedstawiciele Komisji przebywali z wizytą w Polsce od 8 do
9 lutego, by przyjrzeć się sytuacji wokół TK.
Delegacja Komisji Weneckiej spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą, ministrem sprawiedliwości
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Zbigniewem Ziobrą, sędziami Trybunału Konstytucyjnego i z jego prezesem Andrzejem Rzeplińskim,
a także z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i z organizacjami pozarządowymi.
Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo, szerzej znana pod nazwą Komisji Weneckiej,
jest organem doradczym Rady Europy złożonym z niezależnych ekspertów w dziedzinie prawa
konstytucyjnego i międzynarodowego, sędziów sądów najwyższych i trybunałów konstytucyjnych
państw członkowskich, członków parlamentów narodowych oraz urzędników służby cywilnej. Z
ramienia Polski w skład Komisji Weneckiej wchodzi Ambasador Hanna Suchocka.
Komisja Wenecka działa w formule tzw. rozszerzonego porozumienia częściowego RE. Powstała w
1990 r. w czasie transformacji ustrojowej państw Europy Środkowej i Wschodniej. W jej skład wchodzi
obecnie łącznie 59 państw - wszystkie państwa członkowskie Rady Europy oraz Algieria, Brazylia,
Chile, Izrael, Kazachstan, Republika Korei, Kirgistan, Maroko, Meksyk, Peru, Tunezja i USA. Ponadto
wiele państw posiada status obserwatora, a OBWE oraz Komisja Europejska uczestniczą w sesjach
plenarnych Komisji Weneckiej.
Działalność Komisji dotyczy 3 głównych obszarów: instytucje demokratyczne
podstawowe; sprawiedliwość konstytucyjna, wybory, referenda i partie polityczne.

i

prawa

Stały sekretariat Komisji Weneckiej usytuowany jest w Strasburgu, a sesje plenarne odbywają się w
Wenecji (stąd wywodzi się nazwa Komisji) 4 razy do roku – w marcu, czerwcu, październiku i grudniu.
(czytaj pismo NRA do Komisji Weneckiej)
(opinia NRA nt. nowelizacji ustawy o TK)
(opinia NRA nt. nowelizacji ustawy o TK w wersji angielskiej)

Adwokat wsparciem w niepewnych czasach kampania społeczna Wielkopolskiej Adwokatury
W
czasie
zmienności
prawa
i
nieprzewidywalności
wprowadzanych
regulacji, adwokat jest źródłem realnego
wsparcia dla każdego obawiającego się
skomplikowanej
sytuacji
prawnej.
Taki komunikat ma płynąć z kampanii Twój
Adwokat, zorganizowanej przez Okręgową
Radę Adwokacką w Poznaniu.
Kampania już ruszyła w Internecie, w poznańskich
sądach i prokuraturach, a w wkrótce w całej
Wielkopolsce pojawią się plakaty promujące akcję.
Bohaterami obrazów nie są adwokaci czy radcy
prawni, lecz osoby w codziennych, trudnych
sytuacjach, w których pomocną dłoń może podać
adwokat.
Główne założenia kampanii to dotarcie do osób
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borykających
się
z
powszechnymi
w
społeczeństwie
problemami
prawnymi.
Inicjatorom akcji zależy na budowaniu we
współczesnych mediach i w Internecie rzetelnego
wizerunku adwokata – osoby murem stojącej po
stronie obywateli.
- Jesteśmy jedynym zawodem prawniczym, w
który wpisany jest obowiązek ochrony praw i
wolności obywatelskich, zawodem który zawsze
pozostaje niezależny i zawsze daje wsparcie
ludziom i biznesowi. Adwokaci zawsze stoją po
stronie ludzi – to nas różni od innych prawników,
którzy bywają uwikłani w rozmaite stosunki
zależności. To m.in. chcemy pokazać tą akcją –
zaznacza Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w
Poznaniu adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski.
Jak deklarują pomysłodawcy akcji, w centrum
zainteresowania postawiony ma być człowiek w
potrzebie, zaś rolą prawnika - stojącego po stronie
obywateli - jest udzielenie właściwej pomocy
prawnej.
Więcej informacji o kampanii Twój Adwokat znajdą
Państwo pod adresem www.twojadwokat.info/oakcji.html. Zapraszamy do czynnego włączenia się
do akcji, poprzez promocję i rozpowszechnianie
dostępnych na stronie plakatów.
A już za kilka tygodni ruszy ogólnopolska
kampania wizerunkowa przygotowywana przez
komisję ds. wizerunku zewnętrznego i ochrony
prawnej przy NRA.
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Bydgoska izba zainaugurowała „Mediacje w szkole
w praktyce”
Izba Adwokacka w Bydgoszczy oraz Kuratorium Oświaty rozpoczęły 15 lutego program
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„Mediacje w szkole w praktyce”. Uroczysta inauguracja programu miała miejsce w sali
konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele 59 szkół z województwa. To pierwsza w Polsce tego typu inicjatywa
prowadzona przez izbę adwokacką na tak szeroką skalę.
W konferencji wzięło udział blisko 150 osób, w tym dyrektorzy szkół, nauczyciele, członkowie
samorządów uczniowskich z całego województwa, pracownicy kuratorium oświaty, adwokaci i
aplikanci bydgoskiej izby adwokackiej oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele mediów.
Konferencję rozpoczęła Bogna Wojciechowska-Blachowska, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty,
która przywitała wszystkich zgromadzonych w sali i zwróciła uwagę na potrzebę uczenia mediacji. Bardzo dziękuję Okręgowej Radzie Adwokackiej za to, że przyjęła nasze zaproszenie, że wzięła pod
uwagę nasze sugestie wynikające z doświadczeń. Analizując skargi, które do nas wpływają, odnosimy
wrażenie, że gdyby istniała mediacja, rozmowa i chęć wsłuchania się w to, co mówi do nas druga
osoba, po prostu tych skarg byłoby o wiele mniej.
Następnie głos zabrała adw. Justyna Mazur, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy,
która opowiedziała o okolicznościach podjęcia współpracy z Kuratorium. - Bardzo się cieszę, że
mogliśmy odpowiedzieć na potrzeby Kuratorium. Kilka miesięcy temu zgłosiliśmy się z propozycją
poprowadzenia zajęć ogólnie dotyczących prawa. Okazało się, że w szczególności interesują Państwa
mediacje, a dobrze się składa, bo przy naszej Okręgowej Radzie Adwokackiej bardzo prężnie działa
Ośrodek Mediacyjny.
Dziekan ORA w Bydgoszczy zwracając się do zgromadzonej na sali młodzieży, wskazała na
podobieństwo zawodu mediatora do sędziego i adwokata. - Sztuka mediacji nie jest łatwa. Bo z
jednej strony trzeba być osobą niezaangażowaną w spór, czyli trzeba mieć dystans do tego, o co
spierają się strony. Jesteśmy tylko ludźmi, mamy swoje słabości, nasze sympatie są po którejś ze
stron. Mediator musi nauczyć się, jak zachować obiektywizm - być jak sędzia. Musi też zachować
tajemnicę, a tajemnica jest filarem zawodu adwokata.
Po oficjalnych przemówieniach, głos zabrali adwokaci bydgoskiej izby. Jako pierwsza wystąpiła adw.
Karolina Korkowska-Krokos, która opowiedziała o „Mediacji jako alternatywnej metodzie
rozstrzygania sporów”. Następnie adw. Sławomir Szymański omówił zagadnienie „Mediacja – zawód
czy misja”, a adw. Aleksander Domek przedstawił kwestię „Mediacji szkolnych jako sposobu
rozwiązywania konfliktów społecznych i kształtowania postaw obywatelskich na poziomie szkoły". Na
koniec spotkania apl. adw. Mariola Wach przybliżyła „Dobre praktyki mediacji rówieśniczych”.
Konferencja stanowiła wstęp do programu „Mediacje w szkole w praktyce”. Kolejny etap nastąpi już
2 marca 2016 r. Będą to warsztaty z mediacji dla nauczycieli ze szkół, które zgłosiły się do programu.
Warsztaty odbędą się w godz. 10-14 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy.
Warsztaty dla młodzieży szkolnej rozpoczną się 15 marca i potrwają do końca kwietnia 2016 r.

Prof. M. Zirk-Sadowski prezesem Naczelnego Sądu
Administracyjnego
Nowym prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego został prof. Marek Zirk-Sadowski.
17 lutego odebrał nominację z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Kadencja prezesa NSA trwa
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6 lat.
Uroczystość miała miejsce w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski jest sędzią NSA od 1994 r. W czerwcu 2004 r. został powołany na
stanowisko wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego – Prezesa Izby Finansowej NSA. Jest
również Kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Łódzkiego i autorem licznych prac
naukowych.

Specjalizacja prawników: za i przeciw - konferencja
15 kwietnia
"Za i przeciw wobec wprowadzenia specjalizacji prawników. Czy prawnicy prowadzący
praktykę ogólną mają powody, by się obawiać?" - nad tym zastanawiać się będą
uczestnicy konferencji 15 kwietnia br. w Katowicach. W dyskusji udział wezmą specjaliści
z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii i Hiszpanii.
Dzięki obecności zagranicznych gości, debata będzie dotyczyć doświadczeń europejskich po
pworwadzeniu specjalizacji. Uzyskanie tytułu specjalisty są tam często korzystne dla prawnika, np.
niemiecki specjalista zarabia ok. 30 proc. więcej niż prawnik bez specjalizacji.
Po pierwszym panelu z zagranicznymi prelegentami, będzie także panel, w którym dyskutować będą
polscy prawnicy, m.in. adw. Jacek Giezek, przewodniczący Komisji Etyki Naczelnej Rady
Adwokackiej.
(zobacz program konferencji)
Konferencję organizują Komisja Zagraniczna Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach oraz
Centrum Badań nad Europejskim Prawem Prywatnym z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego.
Udział w konferencji daje 16 punktów szkoleniowych, zgłoszenia należy kierować na adres:
konferencja@oirp.katowice.pl do 29 lutego.

Konferencja o prawie międzynarodowym 7-9
kwietnia w Krakowie
Międzynarodowa konferencja organizowana przez New York State Bar Association
(„NYSBA”) odbędzie się w dniach 7-9 kwietnia br. w Krakowie. Krakowska izba jest
patronem tego wydarzenia.
Licząca ponad 74 tysięcy członków NYSBA jest największym dobrowolnym stanowym zrzeszeniem
prawników w USA. NYSBA ma członków na całym świecie. Sekcja Prawa Międzynarodowego
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(International Section) organizuje co roku na wiosnę konferencję w Europie. Do tej pory miejscami
spotkań były m.in. Londyn, Praga, Mediolan, czy Paryż.
W tym roku, z inicjatywy adw. Szymona Gostyńskiego, członka Komisji ds. Współpracy Zagranicznej
przy ORA w Krakowie, wieloletniego członka NYSBA, po raz pierwszy w historii tej organizacji
konferencja odbędzie się w Krakowie.
Konferencja skierowana jest do adwokatów zajmujących się na co dzień problematyką prawa
międzynarodowego w różnych jego aspektach. Szczegółowy program konferencji oraz formularz
rejestracyjny zawiera broszura dostępna pod adresem: http://www.nysba.org/krakow16/
Oprócz programu o charakterze stricte naukowym przewidziano szereg wydarzeń towarzyszących
konferencji, które będą świetną okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z
prawnikami z całego świata w mniej formalnym otoczeniu.
adw. Paweł Gieras
Dziekan ORA w Krakowie

„Wykład prawa ochrony zabytków” - nowa
publikacja
„Wykład
prawa
ochrony
zabytków”
autorstwa dr hab. Katarzyny Zalasińskiej
oraz prof. UG, dr. hab. Kamila Zeidlera - to
nowa
publikacja
Wydawnictwa
Wolters
Kluwer oraz Wydawnictwa Uniwersytetu
Gdańskiego.
Jest to kompendium wiedzy na temat ochrony
zabytków
w
Polsce.
Książka
stanowi
uporządkowany wykład z zakresu prawa ochrony
zabytków. Skierowana jest przede wszystkim do
studentów, ale także – jak zgodnie przyznają
recenzenci publikacji – jest cennym uzupełnieniem
wiedzy m.in. dla muzealników, konserwatorów
zabytków, jak i podmiotów obecnych na rynku
antykwarycznym, zwłaszcza zaś kolekcjonerów.
Publikacja to wartościowy wkład w rozwój prawa
ochrony
dziedzictwa
kulturowego.
Autorzy
przechodzą od ogólnych pojęć i zasad prawa
ochrony
zabytków,
do
administracyjnych
zagadnień – stanowiących meritum - a także
poruszają inne istotne kwestie, w tym także
aspekty karnoprawne ochrony zabytków. Tak
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szerokie ujęcie zakresu prezentowanej publikacji
powoduje, iż powinna ona znaleźć uznanie także
wśród praktyków prawa.
We wstępie książki czytamy: Z niemałą
przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników nasz
nowy podręcznik prawa ochrony zabytków. Lata
pracy i refleksji nad tytułową problematyką dały
nam poczucie wagi opisywanego zagadnienia dla
ochrony
dziedzictwa
kultury
w
ogólności;
uzmysłowiły
też,
że
podstawowe
choćby
przygotowanie jest niezbędne, aby radzić sobie z
wyzwaniami i problemami, przed którymi staje
osoba zajmująca się ochroną zabytków lub opieką
nad nimi. Dotyczy to zarówno konserwatora
wydającego decyzję administracyjną, jak i
właściciela pragnącego podjąć działania przy
zabytku stanowiącym przedmiot jego własności.
To przeświadczenie, a także zwykła potrzeba
usprawnienia procesu dydaktycznego poprzez
oddanie do rąk studentów propedeutyki prawa
ochrony zabytków skłoniły nas do napisania
podręcznika, która masz, Drogi Czytelniku,
właśnie przed sobą.
Książkę można nabyć za pośrednictwem strony
wydawnictwa: (zobacz stronę)
apl. adw. Michał Głuchowski

Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
17 lutego, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Małgorzata Mączka-Pacholak z Komisji Praw
Człowieka przy NRA wzięli udział w spotkaniu w Kancelarii Prezydenta RP na temat nowelizacji
ustawy o Policji. W rozmowach uczestniczyli minister Andrzej Dera i Tomasz Kulikowski, dyrektor
biura interwencyjnej pomocy prawnej w Kancelarii Prezydenta, dr Adam Bodnar, rzecznik praw
obywatelskich oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. (zobacz relację)
17 lutego, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w spotkaniu w Okręgowej Radzie
Adwokackiej w Warszawie, dotyczącym zgromadzenia izby. Adw. Dębowski przedstawił stanowisko
Prezydium NRA, poparte przez Naczelną Radę Adwokacką ws kwestii regulaminowych dotyczących
wyboru sędziów dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych.
17 lutego, adw. Andrzej Siemiński, członek NRA, wziął udział w posiedzeniu Zespołu Krajowej Rady
Sądownictwa, w czasie którego rozpatrywano wnioski kandydatów ubiegających się o stanowisko
sędziego, wśród których są adwokaci.
17-19 lutego, adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, wziął udział w konferencji ministra
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sprawiedliwości z udziałem dziekanów wydziałów prawa w Popowie. Konferencja poświęcona jest
przedstawieniu wyników egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i
komornicką, przeprowadzoych 26 września 2015 r.
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