Wiadomości Adwokatury 24 marca 2016 r.
Życzenia spokojnych Świąt Wielkanocnych
W
imieniu
własnym
oraz
Prezydium
Naczelnej
Rady
Adwokackiej,
życzę
wszystkim
Koleżankom
i
Kolegom
–
Adwokatom
i
Aplikantom
Adwokackim
zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.
Życzę, by te nadchodzące dni były czasem
refleksji nad wartościami, które pomagają znosić
trudy codziennego życia. Wypełnijmy je radością z
rodzinnych
spotkań,
pozwólmy
sobie
na
zwolnienie tempa i troskę o relację z bliskimi oraz
przyjaciółmi.
Adw. Andrzej Zwara
Prezes Naczelnej
Rady Adwokackiej

Raport NRA ws wykonywania przez władze polskie
wyroków ETPCz
Naczelna Rada Adwokacka wraz z Komisją Praw Człowieka przy NRA, przygotowała
stanowisko w sprawie wykonywania przez władze polskie wyroków Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Pierwszy raport w tym zakresie został
przedstawiony przez NRA i przesłany do Rady Europy we wrześniu 2013 roku.
Aktualne stanowisko w sprawie wykonywania wyroków ETPCz zostało opracowane w oparciu o
wiedzę i praktyczne doświadczenia polskich adwokatów, a w szczególności adwokatów będących
Członkami Komisji Praw Człowieka przy NRA.
Dostrzeżone problemy w zakresie wykonywania wyroków ETPCz koncentrują się wokół następujących
kwestii:
-przewlekłości postępowań sądowych,
-prawa do rzetelnego procesu i prawa do obrony w postępowaniach w sprawach nieletnich,
-wolności zgromadzeń,
-prawa i praktyki stosowania statusu więźnia niebezpiecznego,
-prawa do rzetelnego procesu i prawa do obrony, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do
obrońcy na etapie postępowania przygotowawczego,
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-przewlekłości tymczasowego aresztowania i jakości instancyjnej kontroli orzeczeń w sprawach
dotyczących tymczasowego aresztowania przez polskie Sądy,
-ochrony praw reprodukcyjnych.
Informacje przedstawione w stanowisku, stanowią istotną pomoc dla Komitetu Ministrów Rady
Europy w efektywnym monitorowaniu wykonywania międzynarodowych zobowiązań wynikających z
członkostwa w Radzie Europy przez władze Rzeczypospolitej Polskiej.
Raporty zostały wysłane do Komitetu Ministrów Rady Europy, do Justyny Chrzanowskiej pełnomocnik
MSZ ds postępowań przed ETPCz, Danuty Przywary, prezes HFPCZ, dr. Adama Bodnara, Rzecznika
Praw Obywatelskich.
(czytaj raport Adamkiewicz v.Poland)
(czytaj raport Adamkiewicz v.Poland - polska wersja)
(czytaj raport Baczkowski v. Poland)
(czytaj raport Baczkowski v. Poland - polska wersja)
(czytaj raport Bak v. Poland)
(czytaj raport Bak v. Poland - polska wersja)
(czytaj raport Fusch v. Poland)
(czytaj raport Fusch v. Poland - polska wersja)
(czytaj raport Horych v. Poland)
(czytaj raport Horych v. Poland - polska wersja)
(czytaj raport Majewski v. Poland)
(czytaj raport Majewski v. Poland - polska wersja)
(czytaj raport Płonka v. Poland)
(czytaj raport Płonka v. Poland - polska wersja)
(czytaj raport Trzaska v. Poland)
(czytaj raport Trzaska v. Poland - polska wersja)
(czytaj raport Tysiąc v. Poland)
(czytaj raport Tysiąc v. Poland - polska wersja)
(czytaj list przewodni do Justyny Chrzanowskiej pełnomocnik MSZ ds postępowań przed ETPCz)
(czytaj list przewodni do dr. Adama Bodnara)
(czytaj list przewodni do prezes Danuty Przywary)
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RPO: trzeba urealnić zwrot kosztów za czynności
obrońców
Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar, zwrócił się do ministra sprawiedliwości
Zbigniewa Ziobro, wskazując na potrzebę wprowadzenia mechanizmu, który pozwalałby
sądom, w nadzwyczaj skomplikowanych i długotrwałych sprawach, urealnić zwrot
kosztów za czynności obrońców. Minister nie podziela poglądu Rzecznika w tej sprawie.
Rzecznikowi Praw Obywatelskich argumentuje, że chodzi o te sprawy, w których koszty czynności
obrończych znacznie przewyższają sześciokrotność stawki minimalnej, przyjętej przez
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwosci z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności
adwokackie. "W moim zainteresowaniu pozostaje problematyka ograniczenia możliwości zwrotu w
sprawach z oskarżenia publicznego kosztów obrońcy z wyboru w razie uniewinienia oskarżonego lub
umorzenia przeciwko niemu postępowania, w przypadku, kiedy oskarżony udokumentuje poniesione
z tego tytułu koszty" - napisał dr Adam Bodnar.
(czytaj list Rzecznika Praw Obywatelskich)
Minister Zbigniew Ziobro nie podziela poglądu RPO na tę sprawę. W odpowiedzi stwierdza m.in., że
"omawiane regulacje ustawowe oraz te zawarte w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwosci z 22
października 2015 roku umożliwiają uzyskanie zwrotu kosztów obrony w wysokości urealnionej i
maksymalnie zbliżonej do wynagordzenia pełnomocnika, określanego według relacji rynkowych. Nie
istnieje rónież ryzyko, że oskarżony musi się liczyć z tym, że nawet w razie uniewinnienia nie ma
podstaw dochodzenia zwrotu wydatków z tytułu obrony. Na marginsie należy nadmienić, że
przedmiotowe rozwiązania mają ten walor, że nie pozawlajką na zwrot kosztów obrony, nawet
rzeczywiście poniesionych, jeśli koszty te są nieracjonalnie wysokie i nie były uzasadnione, przy
czym ocenę tej kwestii pozostawiają niezawisłemu sądowi, orzekającemu w granicach prawa."
(czytaj list Ministra Sprawiedliwości)
Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował kolejne pismo, w którym zwraca uwagę, że przywoływane
przez ministra przepisy nie stanowią dostatecznego zabezpieczenia prawa do obrony w wymiarze
formalnym w sprawach skomplikowanych i długotrwałych. "W takich sprawach częstokroć to
obywatel, a nie strona przegrywająca (Skarb Państwa) pokrywa w zasadniczej części koszty obrony,
co odbywa się wbrew standardom konstytucyjnym (por. wyrok TK z 26 lipca 2006 roku SK 21/04)"
Zdaniem Rzecznika, istnieje potrzeba wprowadzenia do rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości
niezbędnych zmian, które zapewnią stworzenie podstaw normatywnych do wzmocnienia
konstytucyjnie zagwarantowanego każdej jednostce prawa do obrony. Dlatego RPO zwrócił się do
min. Ziobry o ponowną analizę tego problemu.
(czytaj drugi list RPO)

Adw. Dębowski: ogromne komplikacje z
doręczeniami
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Nieodebranie w terminie przesyłki może skutkować nawet przegraniem procesu ostrzega adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA. Udzielił on wywiadu red. Annie
Krzyżanowskiej w związku z wygraniem przez Pocztę Polską przetargu na doręczenia
korespondencji sądowej. Wywiad ukazał się na stronach Dziennika Gazety Prawnej 22
marca.
Adw. Dębowski mówi m.in.: Poczta Polska uważnie przeanalizowała przepisy, w tym znowelizowane
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu
karnym (Dz.U. z 2015 r. nr 82, poz. 887). Najpewniej ta analiza doprowadziła operatora do wniosku,
że od 1 lipca 2015 r. odbiór korespondencji sądowej w sprawach karnych w placówce pocztowej
powinien być dokonywany jedynie osobiście przez adresata lub jego przedstawiciela ustawowego. Z
grona osób uprawnionych do tego odbioru nowela wykreśliła bowiem pełnomocników adresatów. To
zaś spowodowało ogromne komplikacje. Od początku marca w większości placówek pocztowych
osoby upoważnione przez obrońców, zazwyczaj aplikanci czy pracownicy sekretariatu, nie mogą
odebrać awizowanej korespondencji z sądów karnych.
Zachęcamy do lektury całego wywiadu.
(czytaj wywiad)
(czytaj na stronie DGP)

Adw. Bieniak: Science czy fiction, czyli po co nam
trybunał
Musi istnieć organ władzy sądowej, który powie, że tryb procedowania ustawy oraz jego
brzmienie swą sprzeczne z Konstytucją - podkreśla adw. dr Michał Bieniak,
przewodniczący Komisji Komunikacji Społecznej NRA. Jego felieton pt. "Science czy
fiction, czyli po co nam trybunał" ukazał się 21 marca w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Zachęcamy do lektury felietonu.
(czytaj tekst)

Harmonogram ogólnopolskich imprez
integracyjnych na 2016 r.
Komisja
Integracji
Środowiskowej,
Kultury,
Sportu
i
Turystyki
przy
NRA
przedstawia harmonogram ogólnopolskich imprez integracyjnych, organizowanych przez
Naczelną Radę Adwokacką i połączonych ze szkoleniem zawodowym, zaplanowanych na
rok 2016.
Od 9–10 kwietnia 2016 r. odbędą się V Otwarte Mistrzostwa w Brydżu Sportowym ,
organizowane przez Naczelną Radę Adwokacką i Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie.
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Na dzień 16 kwietnia 2016 r. zaplanowane są III Mistrzostwa Strzeleckie Adwokatury,
organizowane przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu.
W dniach 11–15 maja 2016 r. miłośnicy jednośladów rowerowo-motocyklowych oraz wędrówek
pieszych spotkają się w okolicach Koszalina, już po raz ósmy, na Ogólnopolskim Zlocie
Motocyklowym Adwokatów „Wiosna Riders 2016”, organizowanym przez Naczelną Radę
Adwokacką i działający przy niej Klub Motocyklowy Adwokatury Polskiej, przy współpracy
Okręgowych Rad Adwokackich w Łodzi i Lublinie.
W dniach 18-22 maja 2016 r. odbędzie się XXVI Ogólnopolski Rejs Adwokatów im. adw. Marii
Budzanowskiej, organizowany przez Naczelną Radę Adwokacką, Okręgową Radę Adwokacką w
Olsztynie i jej Dziekana adw. Andrzeja Kozielskiego.
W dniach 26-29 maja 2016 r. w Pabianicach, odbywać się będąXXXVIII Mistrzostwa Adwokatury
w Tenisie Ziemnym, organizowane wysiłkiem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Okręgowej Rady
Adwokackiej w Łodzi.
W tym samym terminie, w dniach 26 do 29 maja 2016 r. będzie można aktywnie wypocząć podczas
IX Ogólnopolskiego a XVII Izby Adwokackiej w Lublinie Rajdu Rowerowo-PieszoMotocyklowego Adwokatów „Janów Lubelski 2016” , organizowanego przez Naczelną Radę
Adwokacką z Okręgową Radą Adwokacką w Lublinie.

W dniu 27 maja, w Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, otwarta zostanie wystawa„Tekst i
jego wykonanie”, którą współorganizuje Naczelna Rada Adwokacka, a która potrwa do dnia 21
sierpnia 2016 r.

W dniu 23 lipca 2016 r. odbędzie się Bieg Powstania Warszawskiego, organizowany przez
Naczelną Radę Adwokacką pod osobistym patronatem adw. Andrzeja Zwary, prezesa NRA.

Natomiast od 27 do 31 lipca 2016 r. odbywać się będzie XV Spływ Kajakowy Brdą im. adw.
Romana Latosa, organizowany przez Naczelną Radę Adwokacką, Okręgową Radę Adwokacką w
Bydgoszczy, z osobistym zaangażowaniem adw. Justyny Mazur, dziekan izby.

W dniach od 24 do 28 sierpnia 2016 r. w Węgorzewie odbędą sięAdwokackie Mistrzostwa Polski
w Żeglarstwie, organizowane przez Naczelną Radę Adwokacką z osobistym zaangażowaniem adw.
Anisy Gnacikowskiej, członka NRA.

Na jesieni 2016 r. będzie miała miejsce Gonitwa końska na Warszawskim torze w Służewcu o
Puchar Adwokatury, organizowana przez Naczelną Radę Adwokacką z pomocą Okręgowej Rady
Adwokackiej w Warszawie i koordynowana przez adw. Monikę Rajską.

W dniach od 3 do 4 września 2016 r. odbędzie się XVII edycja Turnieju TOGA GOLF , będąca
wspaniałą okazją dla poprawy i sprawdzenia swoich umiejętności w tym wymagającym sporcie,
organizowanego przez Naczelną Radę Adwokacką przy współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w
Olsztynie.
W dniach od 8 do 11 września 2016 r. odbędzie się XXVII Ogólnopolska Letnia Spartakiada
Prawników, współorganizowana przez Naczelną Radę Adwokacką.
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W dniach od 29 września do 1 października 2016 r., na świeżym powietrzu, odbędzie się V
Adwokacki Rajd Nordic Walking i bieg przełajowy Adwokatury „Kołobrzeska Mila” ,
organizowany przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie i
koordynowana przez adw. Agnieszkę Aleksandruk-Dutkiewicz,

W dniach od 6 do 10 października 2016 r. odbędzie się IX Pieszo-Rowerowo-Motocyklowy
Bieszczadzki „Rajd Pogranicza 2016”, organizowany przez Naczelną Radę Adwokacką przy
współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Rzeszowie.

W drugiej połowie października odbędą się Mistrzostwa w Wędkarstwie Spinningowym –
organizowane przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie,

Na przełom października i listopada 2016 r., planowana jest organizacja przez Naczelną Radę
Adwokacką „Dni Kultury Adwokatury”, których dokładny program i termin zostaną podane w
późniejszym czasie,
W dniach 17–20 listopada 2016 r., odbędą się II Mistrzostwa Polski Adwokatury w Siatkówce ,
które Naczelna Rada Adwokacka współorganizuje z Okręgową Radą Adwokacką w Krakowie.
Do udziału w imprezach zaprasza adw. Stanisław Estreich, przewodniczący Komisji Integracji
Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy NRA. Szczegółowe informacje, regulaminy i wnioski
zgłoszeniowe będą zamieszczane na stronie adwokatura.pl i stronach Okręgowych Rad Adwokackich
współorganizujących poszczególne imprezy.
Kontakt: nra@nra.pl
(zobacz harmonogram - tabela)
(zobacz harmonogram wydarzeń)

Status komornika sądowego - konferencja w
Sejmie 4 kwietnia
"Status komornika sądowego. Wyzwania współczesności" to temat ogólnopolskiej
konferencji naukowej, która zaplanowana jest na 4 kwietnia w gmachu Sejmu w
Warszawie.
Organizatorem jest Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Sądowniczej.
Patronat honorowy nad konferencją sprawuje Minister Sprawiedliwości.
Konferencja podzielona jest na trzy części i trwać będzie od godz. 9.30 do 14.30. Wśród panelistów
znaleźli się naukowcy z uniwersytetów w Łodzi, Wrocławiu, Lublina, Torunia i Gdańska.
(zobacz szczegółowy program)
Zgłoszenia należy przesyłać do 30 marca na adres krk@komornik.pl
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Konferencja odbędzie się w Sali Kolumnowej Sejmu. Przed konferencją należy odebrać jednorazową
kartę wstępu w Dziale Przepustek Kancelarii Sejmu.

Prawnicy na rzecz równości - konferencja 11
kwietnia w Toruniu
Konferencja
podsumowująca
projekt
"Prawnicy na rzecz równości. Lokalne
platformy współpracy", odbędzie się 11
kwietnia w Toruniu.
Konferencję organizują Polskie Towarzystwo
Prawa Administracyjnego oraz Komisja Praw
Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej,
Komisja Praw Człowieka przy Krajowej Izbie
Radców Prawnych i Norweska Rada Adwokacka
(Den Norske Advokatforening) przy współpracy z
Kujawsko-Pomorską Izbą Adwokacką w Toruniu.
Projekt “Prawnicy na rzecz równości. Lokalne
platformy współpracy” miał na celu nawiązanie i
rozwój
współpracy
pomiędzy
lokalnymi
samorządami adwokackimi i radcowskimi a
organizacjami pozarządowymi działającymi na
polu równego traktowania. W czasie jego trwania
udało się nawiązać współpracę z samorządami w 8
miastach oraz przeszkolić bez mała 50 prawników
i prawniczek oraz ponad 20 przedstawicieli i
przedstawicielek NGOsów. Podczas konferencji
zaprezentowana
zostanie
także
publikacja
zawierające wskazówki i dobre praktyki dla
samorządów i NGOsów dotyczące współpracy.
(zobacz program konferencji)
(pobierz formularz zgłoszeniowy)
Zgłoszenia o problemach z formularzem nalezy
kierować na adres: zjablonska@ptpa.org.pl

Redakcja i czytelnicy świętowali 100. wydanie In
Gremio
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„Setka” z In Gremio – przebiegliśmy razem!
to hasło, które przyświecalo uroczystościom
pisma In Gremio. 18 marca, w siedzibie
szczecińskiej izby adwokackiej, zebrali się
członkowie redakcji oraz czytelnicy. Gośćmi
specjalnymi byli dr Adam Bodnar, Rzecznik
Praw Obywatelskich oraz sędzia Jerzy
Stępień, prezes Trybunału Konstytucyjnego
w stanie spoczynku.
W pierwszej części spotkania ogłoszono wyniki
konkursu
Człowiek
Roku
In
Gremio.
O
rozstrzygnięciu Rady Programowej wydawnictwa
poinformował zgromadzonych jej członek - sędzia
Grzegorz Jankowski, prezes WSA w Szczecinie.
Statuetka Gremiusa za 2015 r. powędrowała do
rąk sędziego Arkadiusza Krupy, którego rysunki
już wiele lat temu stały się niemal znakiem
firmowym wydawnictwa.
Druga
część
spotkania
miała
charakter
podsumowujący 12 lat istnienia wydawnictwa. In
Gremio ukazuje się regularnie od 2004 r. W
połowie 2016 r. zostanie wydany 100. numer tego
czasopisma. Z tej okazji redakcja postanowiła
przyznać 10 specjalnych wyróżnień – medali
okolicznościowych „Zasłużony dla In Gremio” - dla
autorów najczęściej goszczących na łamach
prawniczego periodyku. Lista wyróżnionych:
- adw. Dariusz Jan Babski,
- sędzia Radosław Bielecki,
- dr Ewa Kramarz,
- r.pr. dr Maciej Nowak,
- sędzia Maciej Strączyński,
- sędzia Marian Szabo,
- sędzia Grzegorz Szacoń,
- dr Marek Tkaczuk,
- adw. Andrzej Zajda,
- Oddziałowe Biuro
(laureat zbiorowy).

Edukacji

Publicznej

IPN

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym!
Dalszą część spotkania zdominowała dyskusja na
temat
aktualnej
sytuacji
w
wymiarze
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sprawiedliwości, w szczególności dotyczącej
Trybunału Konstytucyjnego. Udział w niej wzięli
zaproszeni goście specjalni: dr Adam Bodnar –
Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Jerzy Stępień –
sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego w
stanie spoczynku. Ożywiona dyskusja trwała
niemal 3 godziny.
Artystyczną
oprawę
spotkania,
grając
na
fortepianie, zapewniła Martyna Kawiak, aplikantka
adwokacka szczecińskiej izby.
adw. Piotr Dobrołowicz
redaktor naczelny In Gremio
Zdjęcia Sebastian Wołosz

9 / 12

10 / 12

Życzenia świąteczne Ośrodka Badawczego
Adwokatury
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego,
wiosennego
nastroju
oraz
serdecznych spotkań w gronie najbliższych
życzy
prof. dr hab. Piotr Kruszyński
Dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury
im. adw. W. Bayera

Praca Biura NRA: 25 marca biuro nieczynne
Uprzejmie informujemy, że 25 marca (piątek) Biuro Naczelnej Rady Adwokackiej będzie
nieczynne.
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