
INFORMACJA O PRACACH 

 POSZCZEGÓLNYCH KOMISJI, ZESPOŁÓW  

I JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH PRZY NRA 

W 2015 ROKU 
 

 

Informacja o działalności Komisji ds. Prac Parlamentarnych  
 
 

 Komisja ds. Prac Parlamentarnych w roku 2015 przygotowała stanowiska i uwagi do 

następujących projektów ustaw i rozporządzeń: 

 

1. Stanowisko z 7.01.2015 r. złożone w Ministerstwie Sprawiedliwości do projektu 

ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej; 

 uczestnictwo w konferencji w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 6.02.2015 r. 

dotyczącej projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej;  

 stanowisko z 6.02.2015 r. złożone w Ministerstwie Finansów; 

 stanowisko z 10.02.2015 r. złożone na ręce Przewodniczącego Krajowej Rady 

Sądownictwa;  

 stanowisko z  3.07.2015 r. przesłane do wszystkich senatorów RP w sprawie 

ustawy; 

 skarga z 27.08.2015 r. do Komisji Europejskiej przekazana do wiadomości 

Premier Ewy Kopacz, Prezydenta Andrzeja Dudy, Marszałków Sejmu i Senatu 

oraz Ministra Sprawiedliwości. 

 

2. Stanowisko z 17.02.2015 r. złożone w Ministerstwie Sprawiedliwości do projektu 

rozporządzenia MS w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania  

z pomocy obrońcy z urzędu. 
 

3. Stanowisko z 19.02.2015 r. złożone w Sejmie do  projektu ustawy o zmianie ustawy- 

Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie i niektórych innych 

ustaw.  

 

4. Stanowisko z 6.03.2015 r. i 22.10.2015 r. złożone w Sejmie do projektu obwieszczenia 

Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  ustawy Prawo  

o adwokaturze.  
 

5. Stanowisko z 22.04.2015 r. złożone w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju do 

projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym i ustawy Prawo budowlane oraz stanowisko z 24.09.2015 r. złożone 

w Sejmie do druku 3904. 

 

6. Stanowisko z 5.05.2015 r. złożone w Ministerstwie Sprawiedliwości do projektu 

rozporządzenia MS w sprawie Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.  

 

7. Stanowisko z 5.05.2015 r. złożone w Ministerstwie Sprawiedliwości do projektu 

rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania  
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o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości 

świadka. 

 

8. Stanowisko z 5.05.2015 r. złożone w Ministerstwie Sprawiedliwości do projektu 
rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie Regulaminu 

wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury. 

 

9. Stanowisko z 15.05.2015 r. złożone w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i na ręce 

sekretarza Rady Ministrów do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy 

Ordynacja podatkowa oraz przesłane 28.07.2015 r. do senackiej Komisji Budżetu w 

związku z jej posiedzeniem. 

 

10. Stanowisko z 7.07.2015 r. złożone w Ministerstwie Sprawiedliwości do projektów 

rozporządzeń MS - 1. zm. rozporządzenie w sprawie opłat za czynności 

adwokatów oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieodpłatnej pomocy 

prawnej udzielonej z urzędu, 2. zm. rozporządzenie w sprawie opłat za czynności 

radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej 

udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. 

 

11. Stanowisko z 20.07.2015 r. złożone w kancelarii Premier Ewy Kopacz oraz w Sejmie 

i Senacie do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych 

ustaw oraz Apel przesłany 30.07.2015 r. do Marszałka Sejmu i przewodniczących 

klubów parlamentarnych oraz do wszystkich posłów w sprawie zaniechania prac nad 

projektem nowelizacji ustawy o policji. Stanowisko z 28.08.2015 r. złożone w 

Senacie do projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Policji. 

 

12. Stanowisko z 22.07.2015 r. złożone w Sejmie do projektu ustawy o zmianie ustawy 

o diagnostyce laboratoryjnej i ustawy o działalności leczniczej. 
 

13. Stanowisko z 29.07.2015 r. złożone w Ministerstwie Sprawiedliwości do projektu 

rozporządzenia MS w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie 

teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. 
 

14. Stanowisko z 28.09.2015 r. złożone w Ministerstwie Sprawiedliwości do projektu 

rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej 

pomocy prawnej. 
 

15. Stanowisko z 3.11.2015 r. złożone w Ministerstwie Sprawiedliwości do projektu 

rozporządzenia MS w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie 

teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (wersja z 28.09.2015). 
 

16. Stanowisko z 12.11.2015 r. oraz uzupełnienie stanowiska z 19.11.2015 r. złożone w 

Ministerstwie Sprawiedliwości do projektu rozporządzenia MS - Regulamin 

urzędowania sądów powszechnych. 
 

17. Stanowisko z 20.11.2015 r. złożone w Ministerstwie Finansów do projektu 

rozporządzenia MF w sprawie wzoru pełnomocnictwa szczególnego, 

pełnomocnictwa do doręczeń i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub 

wypowiedzeniu tych pełnomocnictw. 
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18. Stanowisko z 24.11.2015 r. złożone w Ministerstwie Sprawiedliwości do projektu 

rozporządzenia w sprawie utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku dla celów 

procesowych w postępowaniu karnym. 

 

 Ponadto, przedstawiciele Komisji uczestniczyli w 19 posiedzeniach komisji 

(podkomisji) sejmowych oraz w 3 posiedzeniach komisji senackich. 

 

Adw. Jacek Trela 

Przewodniczący Komisji 

 

 

Informacja o działalności Komisji Doskonalenia Zawodowego 
 

 

 Komisja Doskonalenia Zawodowego prowadziła działalność w składzie powołanym 

przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Opiekunem Komisji jest członek Prezydium 

Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Jerzy Zięba. 

 Aktywność Komisji sprowadziła się do przygotowania i przeprowadzenia cyklu 

szkoleń związanych ze zmianami w procedurze karnej, które to szkolenia przeprowadzone 

zostały w 21 izbach adwokackich w pierwszym półroczu 2015 roku. Założenia szkolenia 

przedstawione zaakceptowane były przez Prezydium NRA. Przyjęto założenie, że szkolenia te 

winny być przeprowadzone przez osoby, które takie szkolenia przeprowadzą z sędziami  

i prokuratorami. Utworzono dwa zespołu wykładowców, z których zespól pierwszy 

przeprowadził szkolenia dla izb adwokackich w Bydgoszczy, Gdańsku, Toruniu, Płocku, 

Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, Siedlcach, Łodzi. W skład tego zespołu wchodzili 

następujący wykładowcy: 

- Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, dr Dariusz Kala, wykładowca Krajowej 

Szkoły Sądownictwa i Prokuratury: zagadnienia ogólne, postępowanie przed sądem 

pierwszej instancji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dowodowej; środki 

przymusu procesowego, 

- Sędzia Sądu Najwyższego Kazimierz Klugiewicz, wykładowca Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury: tryby konsensualne, postępowanie odwoławcze, 

kasacyjne, wznowieniowe, 

- Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku del. do Prokuratury Generalnej 

Dariusz Kuberski (ewentualnie, w zależności od regionu, Prokurator Prokuratury 

Apelacyjnej w Poznaniu Marek Rote), wykładowcy Krajowej Szkoły Sądownictwa  

i Prokuratury: postępowanie przygotowawczego, przepisy intertemporalne. 

  

 Zespół drugi prowadził szkolenia w izbach adwokackich w Rzeszowie, Krakowie, 

Lublinie, Kielcach, Katowicach, Bielsku-Białej, Wrocławiu, Wałbrzychu, Opolu i Radomiu. 

W skład tego zespołu wchodzili: 

- Sędzia Sądu Najwyższego Andrzej Ryński, wykładowca Szkoły Sądownictwa 

 i Prokuratury: zagadnienia ogólne (w tym zmiany w sferze zasad procesu karnego), 

postępowanie przed sądem pierwszej instancji, ze szczególnym uwzględnieniem 

problematyki dowodowej; środki przymusu procesowego, 

- Sędzia Sądu Najwyższego Jarosław Matras, tryby konsensualne, postępowanie 

odwoławcze, kasacyjne, wznowieniowe, 

- Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Janusz Śliwa, wykładowca 

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 

Karnego: postępowanie przygotowawczego, przepisy intertemporalne. 
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 Koszt szkolenia w zakresie wynagrodzenia wykładowców, każde w wymiarze 

dziewięciu godzin, poniosła Naczelna Rada Adwokacka, zaś pozostałe koszty izby 

adwokackie. 

 Zakładano, że doskonalenie zawodowe związane z wejściem w życie zmian  

w procedurze karnej będzie miało drugi etap, który przeprowadzony zostałby po kilku 

miesiącach obowiązywania nowej procedury. 

 Wobec sygnalizowanych, a obecnie artykułowanych zapowiedzi kierownictwa 

Ministerstwa Sprawiedliwości o zamiarze cofnięcia zasadniczych zmian, które weszły  

w życie z dniem 1 lipca 2015 roku, odstąpiono od realizacji drugiego etapu. 

 W chwili obecnej trwają w Ministerstwie Sprawiedliwości prace nad kolejną zmianą 

procedury karnej. 

 

Adw. Bogusław Owsianik 

Przewodniczący Komisji 

 

 

Informacja o działalności Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich 
 

 

Skład Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie 

Adwokackiej ustalony został w grudniu 2013 roku i zmniejszył się o adwokata Wiesława 

Kaczmarka, zmarłego w listopadzie 2015 roku.  

Komisja w okresie sprawozdawczym zebrała się dwukrotnie.  

Komisja zorganizowała dwie Konferencje Kierowników Szkolenia Aplikantów 

Adwokackich. Pierwsza odbyła się w dniach od 15-17 maja 2015 roku w Turznie k. Torunia. 

Podczas tej Konferencji omówiono kwestie związane z: 

 

- problematyką patronatu sprawowanego przez patrona innej niż aplikant Izby, 

podejmując w tej kwestii stosowną uchwałę, 

- organizacją Konferencji Naukowej Aplikantów Adwokackich sugerując jej 

przesunięcie na wiosnę lub wczesną jesień 2016 roku, a także z wprowadzeniem 

nowych zasad przeprowadzania Konferencji, 

- nowym kształtem egzaminu adwokackiego, począwszy od 2016 roku, sugerując 

wprowadzenie w tym zakresie zmian w ramowym programie szkolenia, 

- omówieniem zasad i sposobu rozliczania kosztów szkolenia aplikantów 

adwokackich w poszczególnych Izbach, dążąc do ich ujednolicenia. 

 

Druga Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich odbyła się 

w Warszawie w dniach 27-28 listopada 2015 roku i połączona została z finałem 

Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, który odbył się w siedzibie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. W trakcie Konferencji zebrani zapoznali się z inicjatywą aplikantów 

adwokackich dotyczącą wydawania periodyku pod nazwą Młoda Palestra, deklarując 

wsparcie dla tej inicjatywy. Przedstawiciele firmy Confido zapoznali wybranych 

Kierowników z podstawowymi funkcjonalnościami systemu SOA w zakresie użytecznych  

w toku realizacji planów szkoleniowych podczas kształcenia aplikantów adwokackich. 

Zebrani zapoznali się także z przygotowanymi przez Komisję propozycjami wprowadzenia 

zmian w zakresie ramowych programów szkolenia w części dotyczącej prawa karnego, prawa 

cywilnego, prawa gospodarczego, prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego. 
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W podsumowaniu swoich prac Komisja złożyła do Prezydium Naczelnej Rady 

Adwokackiej wniosek wraz z projektem uchwały w przedmiocie przyjęcia zmodyfikowanych 

programów szkolenia od roku 2016. 

W roku 2015 Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich skupiła się na 

opracowaniu i przedstawieniu do wdrożenia zmian w ramowych programach szkolenia 

aplikantów. Zaproponowane zmiany nie są zmianami o charakterze zasadniczym, Komisji 

zależało na kontynuowaniu szkolenia w zgodzie ze sprawdzonymi i funkcjonującymi od kilku 

lat programami szkolenia, celem Komisji było natomiast dostosowanie programów szkolenia 

do nowych wymagań wynikających z nowego kształtu egzaminu adwokackiego począwszy 

od 2016 roku, a także wynikających ze zmian normatywnych, w szczególności w zakresie 

prawa karnego materialnego i procesowego.  

Warte podkreślenia jest, iż staraniem Komisji wydana została publikacja pt. 

„Nowoczesne środki techniczne służące pozyskiwaniu informacji (nagranie, podsłuch, 

monitoring, GPS-Tracking) w polskim systemie prawa”. Publikacja ta, sfinansowana przez 

NRA, stanowi zebranie materiałów przedstawionych podczas III Konferencji Naukowej 

Aplikantów Adwokackich, która odbyła się w dniach 24-26 października 2014 roku  

w Jastrzębiej Górze. W publikacji przedstawionych zostało 12 referatów wygłoszonych 

podczas Konferencji, uznanych przez recenzentów za najbardziej wartościowe i interesujące. 

W roku 2015 Komisja nie zrealizowała znaczącej części planowanego budżetu, co 

spowodowane zostało decyzją o przesunięciu kolejnej edycji Konferencji Naukowej 

Aplikantów Adwokackich na rok 2016.  

 

Adw. Tomasz Guzek 

Przewodniczący Komisji 

 

Załączniki: 

 

Sprawozdanie z Konferencji Kierowników Szkoleń Aplikantów Adwokackich  

w Turznie k. Torunia 

 

 W dniach od 15-17 maja 2015 roku w Turznie k. Torunia odbyła się Konferencja 

Kierowników Szkolenia zorganizowana przez Komisję Kształcenia Aplikantów Adwokackich 

przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W Konferencji wzięli udział kierownicy szkoleń, 

członkowie Komisji, a także zaproszeni goście, w tym: adwokat Jerzy Glanc – wiceprezes 

Naczelnej Rady Adwokackiej oraz adwokat Jerzy Zięba – członek Prezydium Naczelnej Rady 

Adwokackiej.  

 W trakcie Konferencji jej uczestnicy przedyskutowali szereg bieżących problemów 

związanych z kształceniem aplikantów. Jednym z podstawowych zagadnień dyskutowanych 

podczas Konferencji była kwestia zmodyfikowania toku szkolenia aplikantów w sposób 

uwzględniający fakt, iż począwszy od 2016 roku jednym z zagadnień egzaminacyjnych na 

egzaminie adwokackim będzie zadanie dotyczące etyki adwokackiej oraz zasad wykonywania 

zawodu adwokata. Zebrani omówili także funkcjonowanie zmodyfikowanego uchwałą 

Naczelnej Rady Adwokackiej z 16 grudnia  2014 roku Regulaminu odbywania aplikacji 

adwokackiej, dostrzegając w chwili obecnej konieczności jego głębszej modyfikacji oraz 

potrzeby rozpoczęcia prac nad nowym Regulaminem. Znaczna część obrad Konferencji 

poświęcona była problemom związanym z rozliczaniem kosztów aplikacji, w tym sposobu 

rozliczania płatności za praktyki aplikantów odbywane w sądach i prokuraturze.  

 Konferencja stała się także okazją do zaprezentowania wydawnictwa powstałego na 

bazie materiałów pokonferencyjnych z Konferencji Naukowej Aplikantów Adwokackich, 

która odbyła się w Jastrzębiej Górze. Książka pod tytułem „Nowoczesne środki techniczne 
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służące pozyskiwaniu informacji (nagrania, podsłuch, monitoring, GPS-tracking) w polskim 

systemie prawa” stanowiąca zbiór najlepszych referatów wydana została dzięki Naczelnej 

Radzie Adwokackiej. Zebrani uznali, iż należy kontynuować tradycję organizowania 

konferencji naukowych dla aplikantów adwokackich, korygując jednak częściowo jej 

dotychczasowe zasady.  

 Zebrani podjęli szereg uchwał dotyczących poruszonych zagadnień, stanowiących 

podstawę do przygotowania szczegółowych rozwiązań w zakresie przedyskutowanych 

problemów.  

 Czas niepoświęcony na obrady stanowił doskonałą okazję do integracji środowiska 

osób zaangażowanych w kształcenie aplikantów adwokackich, do wymiany poglądów, 

informacji i spostrzeżeń dotyczących kształcenia aplikantów w różnych Izbach.  

 

 

Sprawozdanie z Konferencji Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich  

w Warszawie 

 

 W dniach 27-28 listopada 2015 roku w Warszawie odbyła się Konferencja 

Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich. W Konferencji wzięła udział część 

kierowników szkoleń, część członków Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy 

Naczelnej Radzie Adwokackiej, przedstawiciele Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej  

w osobach Prezesa Andrzeja Zwary, Wiceprezesa Jacka Treli, adwokata Jerzego Zięby,  

a z zaproszonych gości adwokat Małgorzata Gruszecka. 

 Konferencję otworzył Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Andrzej Zwara 

przedstawiając zebranym aktualne problemy Adwokatury, omawiając także ich wpływ na 

oczekiwany tok szkolenia aplikantów. W dalszej kolejności zebrani zapoznali się  

z prezentacją projektu Młodej Palestry przedstawioną przez redaktor naczelną tego 

wydawnictwa aplikant adwokacką Magdalenę Robaszyńską. Zebrani Kierownicy Szkoleń 

zadeklarowali gotowość współpracy przy realizacji tego projektu, podjęcia działań 

zmierzających do rozpropagowania potrzeby publikacji przez aplikantów artykułów w Młodej 

Palestrze.  

 Następnie zebrani zapoznali się z prezentacją systemu Sowa przygotowaną przez 

przedstawiciela firmy Confido, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości tego systemu 

mogącymi być użytecznymi w realizacji planów szkoleniowych w toku kształcenia 

aplikantów. Zebrani przedstawili także na bieżąco oczekiwania w stosunku do 

przedstawionego systemu, zasygnalizowali proponowane kierunki modyfikacji programu.  

 Adwokat Jerzy Zięba zaprezentował zebranym i omówił opracowanie dotyczące 

wyników egzaminu na aplikację adwokacką w roku 2015.  

 W dalszej kolejności zebrani zapoznali się z propozycjami modyfikacji w zakresie 

ramowych programów szkolenia w części dotyczącej prawa karnego, prawa cywilnego, prawa 

gospodarczego, prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego. Po dyskusji zebrani 

zaakceptowali propozycje zmian, rekomendując Komisji Kształcenia Aplikantów 

Adwokackich przedłożenie wniosku do Prezydium NRA o zaakceptowanie przedstawionych 

projektów tak, aby mogły zacząć obowiązywać w roku szkoleniowym 2016. 

 Zebrani omówili także termin Konferencji Naukowej Aplikantów Adwokackich 

planowanej na rok 2016, sugerując iż celowe byłoby, aby odbyła się ona w drugiej połowie 

roku 2016, nie później jednak niż do połowy października 2016 roku. Decyzję w tej sprawie 

pozostawiono Komisji, która ma ustalić przewidywany kalendarz wydarzeń we wrześniu  

i październiku 2016 roku.  
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 W końcowej części obrad merytorycznych zebrani przedyskutowali i omówili 

zagadnienia związane z przeprowadzaniem w toku cyklu szkoleniowego nieobligatoryjnych 

egzaminów, ze szczególnym uwzględnieniem egzaminu podczas III roku szkoleniowego.  

 W godzinach wieczornych uczestnicy Konferencji wzięli udział w uroczystej kolacji 

oraz koncercie przygotowanym przez adwokatów i aplikantów adwokackich, który odbył się 

w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.  

 W dniu 28 listopada 2015 roku uczestnicy Konferencji wzięli udział w kolejnej edycji 

finału Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, który odbył się w siedzibie Naczelnego 

Sądu Administracyjnego. 

 

 

Informacja o działalności Komisji Informatyzacji – Centrum 

Technologicznego Adwokatury 
 

 

1. Uczestniczenie Przewodniczącego Komisji oraz niektórych członków w spotkaniach 

Zespołu ds. wdrożenia i rozwoju Systemu Obsługi Adwokatury 

 

2. Dalsza praca nad wdrożeniem i rozwojem Systemu Obsługi Adwokatury: 

Moduły stworzone lub w trakcie tworzenia: 

 KRAiAA 2. Utworzenie nowej platformy krajowego rejestru jako nakładki 

sczytującej dane ze wszystkich Izb w celu zniwelowania koniecznych aktualizacji 

aktualnego systemu. Start nowego rejestru planowany jest na 1 stycznia 2016 r. 

 Centralny Moduł Analityczny NRA. Ukończono pracę nad 3 etapami  

z 4 dotyczącymi utworzenia platformy umożliwiające Naczelnej Radzie 

Adwokackiej podgląd danych poszczególnych członków izb adwokackich jak 

również tworzenie różnego rodzaju raportów, danych statycznych oraz 

wspomagania procesu nadawania i likwidowania maili w domenie adwokatura.pl. 

Zakończenie etapu 4 planowane jest na 31 grudnia 2015 r. 

 „Palestra”. Integracja z systemem redakcji Palestry oraz udostępnienie poprzez 

Extranet możliwości wybierania formy otrzymywania „Palestry”. 

 Ukończono prace związane z integracją SOA z FAL1. Do czasu uruchomienia 

SOA we wszystkich Izbach (planowane na 1 stycznia 2016 r.) integracja nie jest 

uruchomiona. 

 Eksport danych na WWW. Wprowadzono tymczasowy mechanizm eksportu 

podstawowych danych adwokatów, aplikantów i prawników zagranicznych na 

strony WWW poszczególnych Izba Adwokackich za pomocą plików xml. 

 Ukończono prace nad utworzeniem forum adwokatury. 

 Ukończono moduł umożliwiający przeprowadzanie ankiet wśród członków Izb 

adwokackich. 

 Ukończono moduł umożliwiający sprawdzanie obecności na zajęciach aplikantów 

wykorzystujący legitymacje aplikantów adwokackich. 

 Usprawniono funkcjonalności niektórych modułów SOA, np.: moduł praktyk 

aplikanta adwokackiego, plików do pobrania z Extranetu, moduł skrzynki 

odbiorczej umożliwiającej podgląd na wszystkie maile oraz ogłoszenia przesłane 

do Extranetu. 

 Kilkadziesiąt uwag zgłoszonych podczas szkoleń w poszczególnych Izbach. 
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 Rozpoczęto prace nad usprawnieniem modułu egzaminu adwokackiego poprzez 

umożliwienie wymiany aplikantów między izbami na potrzeby egzaminu 

adwokackiego. Planowany termin zakończenia prac- pierwsza połowa lutego 2016 

r. 

Szkolenia. 

W roku 2015. Confido zakończyło cykl indywidualnych szkoleń we wszystkich 

Izbach Adwokackich. W listopadzie 2015 r. została przeszkolona ostatnia Izba 

adwokacka, tym samym każda Rada uzyskała dostęp do Systemu Obsługi 

Adwokatury. 

Ponadto, 19 października 2015 r. odbyło się ogólnopolskie spotkanie dziekanów izb 

adwokackich oraz pracowników, na którym Zespół ds. wdrożenia i rozwoju SOA 

wyjaśniał uwagi dotyczące systemu pojawiające się w poszczególnych Izbach, jak 

również poruszono kwestię niezbędnych modyfikacji Systemu Obsługi Adwokatury 

Prace aktualnie projektowane i planowane do wdrożenia: 

 Integracja z FAL 2 po zebraniu statystyk dotyczących wykorzystania  

i zapisywania się adwokatów do FAL1. 

 Integracja z systemem PWPW w celu elektronicznego zamawiania legitymacji. 

 Dalsze prace związane z rozbudową Centralnego Modułu Analitycznego NRA,  

w tym m.in.: 

o Mailing, 

o Ankiety, 

o Tablica ogłoszeń/ogłoszenia do extranetu, 

o Korespondencja, 

o Moduł do obsługi Palestry zastępujący konieczność integracji z systemem 

Redakcji Palestry. 

 Dalsze prace związane z utworzeniem elektronicznego dzienniczka aplikanta 

adwokackiego: 

o moduł do zarządzania i obsługi obecności na zajęciach aplikantów, 

o moduł do obsługi sprawdzianów i kolokwiów, 

o modyfikacja aktualnego modułu praktyk dostosowując go w sposób 

uniwersalny do zapotrzebowania wszystkich izb, 

o modyfikacja i zunifikowanie modułu jednostek dydaktycznych. 

 Zaprojektowanie i utworzenie modułu „przedsionka adwokatów”: 

o Część umożliwiająca obsługę wniosków o wpis na listę adwokatów 

uczestników egzaminu adwokackiego, aplikantów izby itp. (osób, które już 

są w SOA), 

o Część umożliwiająca obsługę wniosków o wpis na listę adwokatów osób, 

które nie istnieją zupełnie w SOA: możliwość rejestracji on-line 

(uwzględniając wszystkie możliwe „typy” osób zgodnie z POA), w tym 

zaprojektowanie algorytmu wyliczania doświadczenia zawodowego. 

 Zaprojektowanie i utworzenie uniwersalnego mechanizmu do eksportowania 

danych na strony WWW wykorzystując technologię Web serwis. 

 Zaprojektowanie i utworzenie modułu dot. rozliczeń składek i opłat za szkolenie. 

 Zaprojektowanie i utworzenie modułu oraz jednolitej procedury związanej 

z przenoszeniem adwokatów, aplikantów i prawników zagranicznych między 

poszczególnymi izbami. 

 Zaprojektowanie i utworzenie modułu umożliwiającego generowanie zaświadczeń 

 Zaprojektowanie i utworzenie modułu do obsługi urzędówek. 

 Zaprojektowanie i utworzenie modułu do generowania dyżurów przyspieszonych. 
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 Zaprojektowanie i utworzenie modułu do obsługi pionu sądu i rzecznika 

dyscyplinarnego. 

 Zaprojektowanie i utworzenie modułu wspomagającego obsługę nieodpłatnej 

pomocy prawnej. 

 Zaprojektowanie i utworzenie modułu elektronicznej biblioteki materiałów 

dydaktycznych przekazywanych od wykładowców do aplikantów adwokackich, w 

tym rozbudowa i uruchomienie extranetu wykładowców. 

 Zaprojektowanie i utworzenie aplikacji mobilnej do obsługi Extranetu. 

 Uruchomienie Forum adwokatury. 

 Inne uwagi na bieżąco zgłaszane podczas szkoleń lub mailowo z poszczególnych 

Izb. 

 

3. Dalsza współpraca z agentem ubezpieczeniowym iExpert w sprawie zintegrowania się 

Systemu Obsługi Adwokatury z systemem ubezpieczeniowym iExpert. Integracja ma 

na celu wykorzystanie Extranetów adwokata i prawnika zagranicznego do 

sprawdzenia lub zmodyfikowania aktualnej polisy ubezpieczenia OC, podgląd salda 

za ubezpieczenie oraz zawarcie dodatkowego ubezpieczenia. 

 

4. Komisja prowadzi bieżący nadzór nad wdrożeniem SOA w Izbach oraz nadzór nad 

realizacją umów z firmą CONFIDO. 

 

5. Wprowadzenie nowego standardu nadawania numerów wpisów dla adwokatów, 

aplikantów i prawników zagranicznych oraz wspomaganie izb adwokackich nad 

konwersją starych numerów do nowego standardu. 

 

6. Dalsze prace na potrzeby wdrożenia na potrzeby adwokatury „podpisu 

elektronicznego”, który zakodowany byłby w chipie legitymacji adwokackiej. 

 

7. Bieżące prace związane ze stałym utrzymaniem odpowiedniego sprzętu 

informatycznego w siedzibie NRA. 

 

8.  Wsparcie dla Prezydium NRA w przedmiocie bieżących kwestii związanych  

z szeroko rozumianą informatyzacją adwokatury. 

 

Adw. Tomasz Korczyński 

Przewodniczący Komisji 

 

 

Informacja o działalności Komisji Legislacyjnej 

 
I. Założenia i kierunki działalności Komisji Legislacyjnej NRA w roku 2015.    

 

 Komisja Legislacyjna przy Naczelnej Rady Adwokackiej w okresie 2015 roku 

realizowała zadania wyznaczone w programie działalności na rok 2015 r., a także szereg 

działań o charakterze incydentalnym wynikających z aktualnej sytuacji w zakresie 

stanowienia prawa oraz przed podmioty instytucjonalne przygotowywania zmian 

normatywnych, a także zleceń przekazywanych przez Prezesa NRA, Naczelną Radę 

Adwokacką oraz Prezydium NRA.  
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 Z punktu widzenia zasadniczych obszarów działalności Komisji Legislacyjnej 

zachowano przyjęte w poprzednich latach priorytety związane z opracowywaniem  

i prezentowaniem opinii do projektów zmian normatywnych w sferze prawa karnego oraz 

prawa cywilnego. W zasadniczej części wynikające z programu działania prace Komisji 

Legislacyjnej koncentrowały się na analizach opracowywanych przez Komisję Kodyfikacyjną 

Prawa  Karnego oraz Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego działających przy Ministrze 

Sprawiedliwości RP projektów zmian normatywnych oraz długoterminowych założeń 

koncepcyjnych dotyczących zmian normatywnych w sferze prawa karnego oraz prawa 

cywilnego.  

 W zakresie prac związanych z projektowanymi i uchwalanymi zmianami w prawie 

karnym materialnym Komisja Legislacyjna zasadniczo wykonywała swoje zadania przy 

udziale i pod nadzorem Przewodniczącego Komisji adwokata prof. dr hab. Piotra Kardasa 

oraz V-ce Przewodniczącego Komisji prof. dr hab. Jacka Giezka. W zakresie działalności 

związanej z oceną i opiniowaniem projektów aktów normatywnych przygotowywanych  

w obszarze prawa cywilnego prace Komisji realizowane były przy współudziale i pod 

nadzorem V-ce Przewodniczącego Komisji prof. dr hab. Macieja Gutowskiego. Istotnym 

elementem prac Komisji Legislacyjnej pozostawała stała współpraca z Komisją Etyki przy 

NRA kierowaną przez adwokata prof. dr hab. Jacka Giezka.   

 

II. Działalność Komisji Legislacyjnej przy NRA w 2015 roku.  

 

 Priorytetowym zadaniem Komisji Legislacyjnej – zgodnie z przyjętym planem pracy – 

było prowadzenie monitoringu oraz analiz propozycji zmian legislacyjnych w obszarze prawa 

karnego i prawa cywilnego, w szczególności zaś stała analiza obowiązującego porządku 

prawnego w zakresie związanym z ochroną praw i wolności obywatelskich oraz praw 

człowieka. Istotnym elementem prac Komisji Legislacyjnej była także ocena stanu 

orzecznictwa w zakresie ochrony praw i wolności jednostki, a w dalszej perspektywie 

sygnalizowanie konieczności opracowania i uchwalenia stosownych zmian legislacyjnych 

związanych z tym obszarem. Istotnym obszarem prac Komisji Legislacyjnej była także 

przygotowywanie projektów opinii oraz stanowisk w związku ze zleceniami oraz pytaniami 

kierowanymi do Komisji przez Prezydium NRA.  

 W pierwszym okresie 2015 r. Komisja Legislacyjna zajmowała się opracowaniem 

analizy i przedstawieniem stanowiska w odniesieniu do opracowanego przez Komisję 

Kodyfikacyjną Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP projektu kolejnych zmian 

w kodeksie postępowania karnego oraz w kodeksie karnym i szeregu innych ustaw 

składających się na system prawa represyjnego. Przygotowane przez Komisję Kodyfikacyjną 

Prawa Karnego propozycje zmian normatywnych miały na celu usunięcie najpoważniejszych  

mankamentów rozwiązań przyjętych na mocy ustawy nowelizującej z dnia 27 września 2013 

r. oraz uzupełnienie rozwiązań proceduralnych w zakresie zmian modelu postępowania 

karnego w kierunku ograniczonej (limitowanej) kontradyktoryjności.  W tym zakresie 

Komisja Legislacyjna dokonała analizy propozycji, zmodyfikowanych w stosunku do 

pierwotnej koncepcji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego w Ministerstwie 

Sprawiedliwości, oraz przedstawiła swoje stanowisko. Prezentowano także uwagi dotyczące 

projektu w trakcie prac legislacyjnych, które ostatecznie zakończyły się uchwaleniem ustawy 

– o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w dniu 20 lutego 2015 r. 

Trzeba zaznaczyć, że w zakresie oddziaływania na zaproponowane zmiany w procesie 

legislacyjnym nie uwzględniono żadnej z sugestii przedstawianych w tym zakresie przez 

Komisję Legislacyjną.  

 Nowelizacja prawa karnego materialnego oraz procesowego wynikająca z ustawy  

z dnia 20 lutego 2015 r. stanowiła także przedmiot analiz prowadzonych przez Komisję 
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Legislacyjną w późniejszym okresie, czego jednym z rezultatów było przygotowanie 

kompleksowego zestawu publikacji poświęconych zmianom w prawie karnym materialnym 

opublikowanych w specjalnym zeszycie „Palestry” tj. nr 7-8/2015.  Członkowie Komisji 

Legislacyjnej brali także udział w opracowaniu komentarza do zmian w kodeksie karnym 

wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r., który został opublikowany w lipcu 

2015 r. Prace nad nowelizacją uchwaloną w dniu 20 lutego 2015 r. stanowiły podstawę do 

opracowania propozycji modyfikacji regulacji w zakresie prawa karnego materialnego oraz 

prawa karnego procesowego, których celem byłoby usunięcie najpoważniejszych 

mankamentów wnikających z nowelizacji z lutego 2015 r. Z uwagi na zmiany wynikające  

z wyborów parlamentarnych oraz kontrowersje związane z funkcjonowaniem Komisji 

Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP opracowane propozycje 

modyfikacji regulacji kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego nie zostały  

w żadnym zakresie wykorzystane w toku prac nad kolejną nowelizacją, które zostały 

zawieszone. Jednocześnie w tym zakresie doszło do zawieszenia prac Komisji Kodyfikacyjnej 

Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP, którą od pewnego czasu kierował 

adwokat prof. dr hab. Piotr Kruszyński, ostatecznie zaś w grudniu do rozwiązania Komisji 

Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Tym samym z uwagi na czynniki zewnętrzne prace nad 

nowelizacją prawa karnego, kolejną i mająca na celu usuniecie ewidentnych błędów 

wynikających z nowelizacji z dnia 20 lutego 2015 r., zostały całkowicie zawieszone. Trzeba 

dodać, że po wyborach parlamentarnych doszło do zmian w kierownictwie Ministerstwa 

Sprawiedliwości RP i podjęcia prac nad reformą polskiej procedury karnej w kierunku 

odstąpienia od wprowadzonej przez nowelizacje z dnia 27 września 2013 r. oraz z dnia 20 

lutego 2015 r. zasady ograniczonej kontradyktoryjności postępowania dowodowego przed 

sądem I instancji. W tym zakresie Komisja Legislacyjna prowadzi stały monitoring 

propozycji nowego ukształtowania polskiej procedury karnej, analizując przedstawiane 

publicznie założenia projektu kolejnej nowelizacji. Jednocześnie w tym obszarze Komisja 

Legislacyjna oczekuje na przedstawienie oficjalnego projektu zmian, przygotowanego  

w Ministerstwie Sprawiedliwości.  

 Komisja Legislacyjna, identycznie jak w latach poprzednich, prowadziła także stały 

monitoring orzecznictwa oraz przygotowuje wystąpienia dotyczące aktualnych problemów 

istotnych z punktu widzenia funkcji i roli adwokata w procesie karnym. W podobnym 

zakresie Komisja Legislacyjna prowadzi analizę stanu prawodawstwa i orzecznictwa w sferze 

prawa cywilnego i prawa gospodarczego. Jednym z istotnych obszarów funkcjonowania 

Komisji Legislacyjnej była analiza wpływu i znaczenia orzecznictwa ETPCz na polskie 

prawodawstwo oraz praktykę orzeczniczą.   

 Komisja Legislacyjna stale monitorowała zagadnienia związane z przestrzeganiem 

przez organy władzy publicznej ustawowych regulacji służących ochronie tajemnicy 

adwokackiej i obrończej, opracowując na zlecenie Prezesa NRA, Prezydium NRA lub 

Naczelnej Rady Adwokackiej stanowiska w sprawach jednostkowych. W tym zakresie 

przygotowano, we współpracy z Komisją Praw Człowieka przy NRA, stanowisko dotyczące 

projektu nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym 

możliwości przeprowadzania w trybie kontroli operacyjnej kontroli i utrwalania rozmów oraz 

innych form przekazu, a także w zakresie dotyczącym ingerencji projektowanej nowelizacji  

w sferę ochrony tajemnicy adwokackiej oraz tajemnicy obrończej. Formalne stanowisko w tej 

sprawie przedstawione zostało przez Komisję Praw Człowieka przy NRA, zarazem 

członkowie Komisji Legislacyjnej prezentowali w publikacjach o charakterze popularno-

naukowym krytyczne uwagi dotyczące zmian, których wejście w życie oznaczałoby daleko 

idące ingerencje i naruszenia w zakresie tajemnicy adwokackiej i obrończej. Z uwagi na 

niezakończenie prac legislacyjnych nad tym projektem analizy prowadzone w tym zakresie 

będą w najbliższej przyszłości kontynuowane.  



12 

 

 W zakresie związanym z zagwarantowaniem właściwych podstaw wykonywania 

zawodu adwokata Komisja Legislacyjna wspólnie z Komisją Etyki prowadziła prace nad 

oceną obowiązujących regulacji w zakresie ochrony tajemnicy zawodowej oraz innych 

rozwiązań stanowiących podstawy rzetelnego wykonywania przez adwokatów czynności 

zawodowych. W tym obszarze obie Komisje przeprowadziły pogłębioną analizę 

obowiązujących regulacji prawnych, z uwzględnieniem zapisów zawartych w Kodeksie Etyki 

Adwokackiej oraz Godności Zawodu, opracowując szereg propozycji związanych zarówno  

z przyjmowanymi w praktyce stosowania prawa sposobami wykładni i stosowania tych 

rozwiązań, jak i obszarów, w których rozważyć można wprowadzenie ewentualnych 

modyfikacji. Prace nad powyższym zagadnieniami stanowią stały obszar bezpośredniego 

współdziałania Komisji Legislacyjnej oraz Komisji Etyki. Należy podkreślić, że we wrześniu 

opublikowane zostało zbiorowe opracowanie poświęcone problematyce etyki w kontekście 

kontradyktoryjnego procesu karnego, zawierające analizy dotyczące tajemnicy adwokackiej  

i obrończej oraz standardów postępowania obrońcy w znowelizowanej procedurze karnej pod 

red. adw. prof. J. Giezka i adw. prof. P. Kardasa. Z przyjemnością można wskazać, że 

powyższe opracowanie było najlepiej sprzedającą się książką prawniczą w miesiącach: 

październik i listopad 2015 r. W tym zakresie NRA jako podmiot współuczestniczący  

w organizacji dwóch poprzedzających wydanie tego opracowania konferencji naukowych 

oraz podmiot wspierający publikację, wpisała się w sposób znaczący w publiczną debatę nad 

aktualnymi zagadnieniami etyki zawodowej oraz kontradyktoryjności jako cechy 

współczesnego procesu karnego.  

 W zakresie prac analitycznych nad zmianami legislacyjnymi w sferze prawa karnego 

Komisja Legislacyjna wspólnie z Komisją Etyli oraz Katedrą Prawa Karnego Materialnego 

UWr, przygotowała znajdujące się aktualnie w opracowaniu redakcyjnym zbiorowe 

opracowanie dotyczące problematyki tzw. obiektywnego i subiektywnego przypisania  

w prawie karnym. Zbiór przygotowywany pod redakcją adw. prof. J. Giezka i adw. prof.  

P. Kardasa zawiera monograficzne opracowania polskich i niemieckich autorów stanowiące 

wyraz badań nad proponowanymi przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego przy 

Ministrze Sprawiedliwości RP zmianami w kodeksie karnym mającymi na celu 

wprowadzenie do kodeksu karnego jednoznacznych rozwiązań określających ustawowe 

kryteria podstaw odpowiedzialności za przestępstwa skutkowe. W tym zakresie z uwagi na 

zastrzeżenia prezentowane przez zdecydowaną większość przedstawicieli środowiska 

karnistycznego oraz praktyków, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego dostąpiła od 

promowania opracowanych propozycji zmian normatywnych. Zarazem rozważania dotyczące 

podstaw obiektywnego przypisania skutku mają znaczenie nie tylko w perspektywie 

proponowanych zmian normatywnych, ale także dla praktyki stosowania prawa. W tym 

drugim obszarze przygotowane pod auspicjami Komisji Legislacyjnej oraz Komisji Etyki 

zbiorowe opracowanie stanowić może interesujący, i zarazem bez wątpienia pierwszy na 

polskim rynku wydawniczym, kompleksowo ujęty zestaw tekstów dotyczących zagadnień 

związanych z tzw. subiektywnym i obiektywnym przypisaniem odpowiedzialności karnej. 

Także w tym przypadku można bez ryzyka popełnienia błędu stwierdzić, że środowisko 

adwokackie wpisuje się w interesujący i znaczący sposób w debatę dotyczącą tych zagadnień.  

Z uwagi na charakter jedną z podstawowych dziedzin działalności Komisji Legislacyjnej 

pozostawały zagadnienia związane z pracami nad stanowiącym przedmiot procesów 

legislacyjnych nowelizacjami cząstkowymi ustawy – Prawo o adwokaturze.  

 Komisja Legislacyjna zorganizowała także kilka spotkań poświęconych 

znowelizowanej procedurze karnej. Członkowie Komisji Legislacyjnej brali udział w 

szkoleniach adwokatów i aplikantów adwokackich z zakresu nowych regulacji procesowych.  

 W zakresie działań mających na celu wyjaśnienie i analizę uchwalonych już zmian do 

polskiego kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu karnego Komisja Legislacyjna wraz  
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z Okręgową Radą Adwokacką w Krakowie była współorganizatorem III Krakowskiego 

Forum Karnistycznego. Tematem obrad, w których w charakterze referentów-panelistów 

wprowadzających i moderujących debatę występowali adwokaci, prokuratorzy, sędziowie, 

przedstawiciele środowiska naukowego oraz członkowie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 

Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP, były kwestie związane ze znowelizowanymi 

zasadami prowadzenia postępowania dowodowego, z uwzględnieniem etapu postępowania 

przygotowawczego, postępowania jurysdykcyjnego przed sądem pierwszej instancji oraz 

postępowania odwoławczego oraz problematyka wprowadzonej do kodeksu karnego w art. 59 

a k.k. instytucji umorzenia konsensualnego. Pisemne materiały z III Krakowskiego Forum 

Karnistycznego zostały opublikowane w specjalnym zeszycie czasopisma Prawa Karnego  

i Nauk Penalnych. Koncepcja organizowanych cyklicznie Krakowskich Spotkań 

Karnistycznych stanowi podstawę zarówno do prezentacji założeń oraz kształtu nowych 

rozwiązań, jak i próby wypracowania sposobu ich wykładni oraz – prognozowanego – 

modelu ich praktycznej aplikacji. W tym zakresie wydaje się, że stworzenie możliwości 

wymiany poglądów między przedstawicielami wszystkich profesji prawniczych grupujących 

osoby uczestniczące w procesie karnym w charakterze profesjonalistów stanowić może 

ważne, interesujące i zarazem inspirujące i praktycznie znaczące forum wymiany myśli oraz 

wypracowywania koncepcji interpretacji i stosowania prawa.  

 W związku z nowelizacją procedury karnej oraz kodeksu karnego członkowie Komisji 

Legislacyjnej brali udział w charakterze referentów w organizowanej przez Pierwszego 

Prezesa Sądu Najwyższego konferencji poświęconej nowelizacji procedury karnej, która 

odbyła się w marcu 2015 r. W trakcie tej konferencji przedstawione zostały uwagi dotyczące 

niektórych rozwiązań przyjętych w uchwalonej we wrześniu nowelizacji polskiej procedury 

karnej oraz propozycje ewentualnej korekty najbardziej kłopotliwych rozwiązań. Materiały  

z tej konferencji, zawierające wystąpienia przedstawicieli Komisji Legislacyjnej, znajdują się 

aktualnie w opracowaniu redakcyjnymi i zostaną opublikowane w serii Studia i Analizy Sądu 

Najwyższego.  

 Komisja Legislacyjna była także współorganizatorem dorocznego Kongresu FBE  

w Krakowie. Materiały z obrad poświęconych aktualnym problemom stosowania prawa 

prawników europejskich, znajdują się aktualnie w opracowaniu redakcyjnym, i zostaną 

opublikowane w pierwszym półroczu 2015 r.  

 W zakresie prac nowelizacyjnych prawa cywilnego, procedury cywilnej oraz prawa 

gospodarczego Komisja Legislacyjna  opracowała kompleksowe stanowisko dotyczące 

projektów nowelizacji kodeksu cywilnego w zakresie prawa spadkowego, zawierające 

krytyczną ocenę przedstawionych propozycji zmian w zakresie dziedziczenia, stanowisko 

dotyczące nowelizacji ustawy - Prawo o notariacie, stanowisko dotyczące propozycji 

nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Opracowane we wskazanych obszarach 

stanowisko Komisji Legislacyjnej zawierało pogłębioną ocenę przedstawionych projektów 

zmian normatywnych z perspektywy spójności dogmatycznej oraz konsekwencji w obszarze 

stosowania prawa, połączoną z przedstawieniem alternatywnych wobec recenzowanych 

propozycji rozwiązań ustawowych. Z uwagi na rozwiązanie w grudniu 2015 r. Komisji 

Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w aktualnym stanie brak jest możliwości współpracy  

w zakresie wypracowywania propozycji zmian normatywnych.  

 Komisja Legislacyjna stale pracuje nad wszelkimi propozycjami nowelizacji ustawy – 

Prawo o adwokaturze, opracowując stanowiska dotyczące poszczególnych projektów 

nowelizacji oraz wykonując czynności zlecone na rzecz Prezydium Naczelnej Rady 

Adwokackiej.  

 Komisja Legislacyjna wykonuje także innego typu czynności związane z oceną 

normatywną działań realizowanych lub planowanych przez władze polskiej adwokatury.  
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 W okresie po wyborach parlamentarnych Komisji Legislacyjna brała udział  

w przygotowaniu stanowiska adwokatury w odniesieniu do projektowanych i uchwalonych 

zmian ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, opracowywała także stanowisko dotyczące 

projektowanych nowelizacji ustawy o Policji. Aktualnie pracuje nad opinią w przedmiocie 

przedstawionego projektu ustawy o prokuraturze.  

 

Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas 

Przewodniczący Komisji 

 

 

Informacja o działalności Komisji ds. Postępowań Konstytucyjnych 
 

 

 W roku 2015 Komisja do Spraw Postępowań Konstytucyjnych przy Naczelnej Radzie 

Adwokackiej w Warszawie prowadziła szereg czynności skoncentrowanych w czterech 

grupach działań. 

 Po pierwsze, opracowywano pisma do Trybunału Konstytucyjnego, związane  

z podejmowanymi lub już podjętymi działaniami Naczelnej Rady Adwokackiej. Po drugie, 

opracowywano opinie prawne dotyczące planowanych lub sugerowanych działań 

Adwokatury przed Trybunałem. Po trzecie, przygotowywano opinie i stanowiska na potrzeby 

toczących się postępowań, wyrażające pogląd Adwokatury w ich przedmiocie. Po czwarte, 

podjęto szereg działań związanych ze współpracą z innymi samorządami zawodów zaufania 

publicznego, służąc im wsparciem i pomocą w rozwiązywaniu problemów konstytucyjnych. 

 Pierwsza grupa działań dotyczy sprawy zaskarżenia art. 52 ustawy z dnia 27 września 

2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z dnia 25 października 2013 r. poz. 1247). Wniosek został oparty o wzorce konstytucyjne  

z art. 2 i 219 ust. 1 Konstytucji. Niestety, przedstawiona argumentacja nie znalazła 

zrozumienia w Trybunale, który odmówił przyjęcia wniosku do rozpoznania (sprawa Tw 

1/15).  

 Komisja dokonała oceny projektu wniosku opracowanego przez zespół pod 

przewodnictwem Prof. Piotra Kruszyńskiego, dotyczącego zaskarżenia do Trybunału 

niektórych postanowień ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks 

postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (sprawa dopuszczenia radców prawnych 

do obrony w sprawach karnych). Projekt został oceniony negatywnie, co potwierdziła, 

niestety, decyzja Trybunału o odmowie nadania temu wnioskowi dalszego biegu. 

 W tej grupie działań mieści się także opinia z dnia 27 października 2015 r., dotycząca 

zaskarżenia do Trybunału art. 180§2 Kodeksu postępowania karnego. W opinii wskazano, że 

przepis ten był przedmiotem oceny dokonanej przez Trybunał, a nie zaszły żadne nowe 

okoliczności, które umożliwiłyby ponowne podjęcie tej sprawy. 

 Trzecia grupa zadań obejmowała przygotowanie stanowisk wyrażonych w sprawach 

dotyczących (niekiedy pośrednio) Adwokatury. 

 Pierwsza z tych spraw to wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych 

przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych 

zawodów regulowanych, sprawa o sygnaturze K 19/14. Stanowisko NRA dotyczyło swobody 

ustawodawcy zwykłego jeśli chodzi o ingerowanie w regulacje dotyczące zawodów zaufania 

publicznego. 

 Komisja przygotowała także stanowisko NRA w sprawie SK 25/14, w której chodziło 

o zbadanie zgodności z Konstytucją rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  

28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez 

Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. 
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 Trzecia sprawa to sprawa U 8/15, w której przygotowano opinię do przedłożenia 

Trybunałowi Konstytucyjnemu. Jest to sprawa dotycząca uchwał z 25 listopada i 2 grudnia 

2015 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Komisji uchwały te 

są czynnościami nieistniejącymi, jako uchwały wydane przez Sejm poza zakresem 

kompetencji. 

 Członkowie Komisji współpracowali przy opracowywaniu stanowiska Naczelnej 

Rady w sprawach K 34/15 i K 35/15 (dotyczyły zbadania zgodności z Konstytucją ustawy  

o Trybunale Konstytucyjnym). 

 Ostatnia grupa prac obejmuje współpracę z innymi samorządami zawodowymi, w tym 

także zawodów zaufania publicznego. 

 Należy tu wskazać na bulwersującą sprawę podjętej przez ustawodawcę próby 

zlikwidowania jednego z samorządów zawodów zaufania publicznego, a mianowicie 

samorządu urbanistów. Sprawa ta jest ewenementem nie tylko ze względu na konkretne 

rozwiązania, ale także jako przejaw przekonania, jakoby to ustawodawca zwykły mógł 

decydować o tym, jaki zawód jest, a jaki nie jest zawodem zaufania publicznego. Może mieć 

niezwykle poważne konsekwencje dla innych zawodów z tej grupy w przyszłości. W sprawie 

tej przygotowano wniosek dla Krajowej Izby Urbanistów oraz projekt wniosku złożonego 

następnie przez grupę posłów. Sprawa ta została rozstrzygnięta (sygn. akt: K 19/14) o tyle 

korzystnie dla Adwokatury, że uznano iż ustawodawca zwykły nie ma swobody  

w likwidowaniu samorządów zaufania publicznego. Niemniej, zawodu urbanisty nie 

zaliczono do tej kategorii, a likwidację tego samorządu uznano za zgodną z Konstytucją. 

 

Adw. prof. UŁ dr hab. Szymon Byczko  

Przewodniczący Komisji 

 

 

Informacja o działalności Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury 

 

 

 W 2015 roku Komisja podjęła następujące działania: 

 

1. Zorganizowała wspólnie z Fundacją Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach 

Sądowych oraz Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego konferencję 

„Proces kontradyktoryjny a kompetencje biegłych sadowych”, która odbyła się  

w Warszawie 24 marca 2015 r. Na konferencji przedstawione zostały między innymi 

wyniki badań oczekiwań środowisk prawniczych odnośnie kompetencji biegłych 

sądowych. W konferencji uczestniczyli również eksperci z krajów o ugruntowanym 

kontradyktoryjnym modelu rozwiązywania sporów (Wielka Brytania, Holandia, 

Szwajcaria). 

 

2. Współorganizowała konferencję „Wojewódzkie komisji do spraw orzekania  

o zdarzeniach medycznych – specyfika postępowania przed komisjami w ramach 

obowiązującego porządku konstytucyjnego, udział adwokatów i radców prawnych  

w pracach komisji jako przejaw działalności publicznej samorządów prawniczych”, 

która odbyła się 15 maja 2015 r. w Szczecinie. Na konferencji przedstawiono między 

innymi genezę komisji i uwarunkowania prawne ich funkcjonowania, z postulatami 

możliwych zmian uwzględniających dotychczasowy dorobek orzeczniczy oraz 

ograniczenia płynące z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. W konferencji uczestniczyli m.in. 

adw. Jacek Trela, Wiceprezes NRA, Jerzy Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego 

w stanie spoczynku i jego prezes w latach 2006-2008, prof. Mirosław Wyrzykowski, 



16 

 

sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Grzegorz Jankowski, sędzia 

NSA i prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie oraz Milena 

Szuchnik, przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta.  

 

Adw. Marcin Imiołek 

Zastępca Przewodniczącego Komisji 

 

 

Informacja o działalności Komisji Praw Człowieka 

 

 

 W 2015 roku odbyło się dziewięć posiedzeń Komisji: 24.01, 21.02, 18.04, 16.05, 

20.06, 22.08, 19.09, 10.10, 12.12. 

 Komisja do chwili obecnej (12.12.2015 r.) udzieliła 28 odpowiedzi na pisma od osób 

osadzonych i pokrzywdzonych - korespondencja o różnorodnej treści, głównie są to pytania, 

prośby o pomoc. Wszystkie pisma przygotowuje Pani adw. Katarzyna Szoda-Wolska. 

 KPCz na bieżąco aktualizuje listę adwokatów gotowych do świadczenia pomocy 

prawnej przed ETPCZ, zarówno na zasadach komercyjnych, jak i w ramach przyznanej przez 

Trybunał pomocy prawnej. Komisja jest współtwórcą tego dokumentu. 

 

Konferencje zorganizowane przez Komisję w 2015 roku: 

 14.03.2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt.: „Karta praw podstawowych  

w polskim porządku prawnym”. Całodniowa debata cieszyła się dużą frekwencją. Zdaniem 

uczestników była ona lekcją pokory, ponieważ pokazała, jak trudnym zadaniem jest 

stosowanie Karty Praw Podstawowych.  

 13.06.2015 r. w Warszawie, konferencja pt.: „Nowy proces karny - sprawiedliwość dla 

wszystkich?”. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem środowisk 

prawniczych i nie tylko. Docelowo w konferencji uczestniczyło ponad 270 gości. Komisja 

zebrała dużo pozytywnych recenzji dotyczących wydarzenia. 

 21.11.2015 r. w Warszawie, konferencja pt.: „Prawa człowieka w dobie konfliktu 

zbrojnego”. Uczestniczyło w niej aż 150 osób. Komisja zebrała wiele pozytywnych 

komentarzy dotyczących merytoryki i organizacji wydarzenia. 

 

Plany konferencyjne KPCz na 2016 rok. – na przełomie lutego i marca 2016 roku Komisja 

planuje zorganizowanie konferencji w Warszawie związanej z problematyką niezależność 

sądów i trybunału jako gwarancji praw i wolności człowieka. 

 

Udział Członków KPCz w seminariach eksperckich, spotkaniach, konferencjach itp.: 

 KRS spotkanie 16.03.2015 r. (dot. min. wyroków ETPCz) – Pani adw. Justyna Metelska, 

Pani adw. Monika Gąsiorowska. 

 udział w dniu 08.04.2015 r. w posiedzeniu Stałej Podkomisji do spraw wykonywania przez 

Polskę wyroków ETPCz - Pani adw. Anna Mazurczak, Pani adw. Monika Gąsiorowska, 

Pan adw. Paweł Osik - publikacja na adwokaturta.pl.  

 16.04 konferencja „Przegląd orzecznictwa polskiego i międzynarodowego z zakresu 

dyskryminacji ze względu na płeć” - Pan adw. Mikołaj Pietrzak, Pani adw. Małgorzata 

Mączka-Pacholak, Pani adw. Anna Mazurczak. 

 Pani adw. Justyna Metelska w dniu 11.05 wzięła udział w Posiedzeniu przedstawicieli 

Stałej Delegacji CCBE przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu 

w Brukseli. Spotkanie poświęcono zmianom wprowadzanym w związku z reformą 

Trybunału (info na adwokatura.pl).  
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 Udział Pana adw. Mikołaja Pietrzaka w międzynarodowej konferencji „Demokracja  

a prawa człowieka. Rola parlamentów narodowych we wdrażaniu standardów europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka oraz orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”, 

która odbyła się 12 maja 2015 r.  

 W dniu 30.06 odbyła się konferencja RPO dot. omówienia Raportu Rzecznika Praw 

Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2014. 

W wydarzeniu tym z ramienia Komisji uczestniczyła Pani adw. Małgorzata Wypych, która 

przygotowała sprawozdanie umieszczone na stronach adwokatura.pl. 

 21.08.2015 r. spotkanie w MSW w sprawie stanowiska Rządu wobec senackiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw  – Pani adw. Małgorzata 

Mączka-Pacholak przedstawiła uwagi NRA dotyczące projektu ustawy. 

 02.09.2015 r. – posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

w sprawie raportu z wykonania orzeczeń ETPCz przygotowanego przez MSZ za 2014 r. – 

udział w spotkaniu wzięli Pan adw. Mikołaj Pietrzak i Pani adw. Małgorzata Mączka-

Pacholak, przedstawiając uwagi dot. wykonania wyroków w wybranych polskich 

sprawach. 

 Wygłoszenie wykładu na konferencji pt. „Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE 

przez sądy polskie”, która odbyła się 25 września br. w Warszawie – Pan adw. Mikołaj 

Pietrzak. 

 Konferencja „Sądy w społeczeństwie aktywnych obywateli”, 28 września br. w Warszawie 

– Pan adw. Mikołaj Pietrzak. 

 Konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości na temat współpracy 

między instytucjami przestrzeni sprawiedliwości a organizacjami pozarządowymi, 14-15 

października br. – Pan adw. Mikołaj Pietrzak. 

 W dniu 16.10 w Lublinie odbyło się IX Seminarium Warszawskie „Dysfunkcje polskiego 

prawa – jak poprawić system środków prawnych w Polsce?”, z ramienia KPCz w roli 

panelistki wystąpiła Pani adw. Bogdana Słupska-Uczkiewicz, w spotkaniu uczestniczyła 

również  Pani adw. Zofia Daniszewska-Dek. 

 Konferencja „Damages for violations of human rights – domestic, comparative and 

international perspectives”, 22-23 października  2015 r. w Gdańsku – Pan adw. Mikołaj 

Pietrzak. 

 W dniu 04.11.2015 r. Pan adw. Mikołaj Pietrzak i Pan adw. Paweł Osik uczestniczyli  

w spotkaniu organizowanym przez Centrum Pro Bono w ramach wizyty studyjnej 

prawników z Gruzji oraz Mołdawii poświęconemu działalności pro bono adwokatów  

w Polsce. 

 Wizyta ewaluacyjna misji Rady Europy dot. projektów na temat Europejskiej Konwencji 

Praw Człowieka - z ramienia KPCz w dniu 05.11. w spotkaniu uczestniczyli Pani adw. 

Justyna Metelska i Pan adw. Mikołaj Pietrzak. 

 

Opinie amicus curiae: 

 Pismem z dnia 04.12.2014 r. od TK otrzymaliśmy zgodę na wyrażenie opinii w sprawie 

Kodeksu karnego skarbowego (sygn. akt K 31/14). Opinia została przygotowana (Pan adw. 

Jacek Skrzydło) i przekazana do TK w dniu 06.02.2015 r. i czeka na rozpoznanie. 

 Opinia amicus curiae Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie wniosku Grupy posłów na 

Sejm RP z dnia 17 listopada 2015 r. o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy  

z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064) z Konstytucją 

RP, złożona do TK w dniu 01.12.2015 r. – Pani adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, Pani 

adw. Anna Mazurczak i Pan adw. Artur Pietryka. 
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 Opinia amicus curiae Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie wniosku Grupy posłów na 

Sejm RP z dnia 23 listopada 2015 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia  

23 listopada 2015 r., wniosku Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 listopada 2015 r. 

oraz wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

30 listopada 2015 r., złożona do TK w dniu 07.12.2015 r. - Pani adw. Małgorzata Mączka-

Pacholak, Pani adw. Anna Mazurczak i Pan adw. Paweł Osik. 

 

Szkolenia dla studentów (apl. adw.), Moot Court: 

 Pani adw. Monika Gąsiorowska jest pomysłodawczynią zorganizowania dwudniowego 

konkursu dla aplikantów adwokackich, studentów i młodych prawników w systemie Moot 

Court. Pani adw. Monika Gąsiorowska i Pani adw. Anna Mazurczak wspólnie opracowały 

schemat, budżet, regulamin szkolenia. Planuje się, że do udziału w konkursie przystąpią 

grupy aplikantów adwokackich wraz z opiekunami, będą ograniczenia w liczbie. 

  

Kalendarz prac 2016 r.: 

 styczeń – ogłoszenie o konkursie dla chętnych aplikantów adwokackich (którzy są apl. 

adw.) w momencie zgłoszenia, pojawia się na stronach adwokatura.pl, FB, 

 pierwsza połowa lutego – kazus (podanie tematu),  

 do końca lutego – zgłoszenia uczestników,  

 do końca marca napisanie skargi,  

 koniec kwietnia – wyniki egzaminu pisemnego,  

 koniec maja – półfinał,  

 koniec czerwca – finał konkursu. 

 

Organizatorem konkursu będzie NRA wraz ze Stowarzyszeniem Studentów ELSA, które chce 

aktywnie włączyć się do organizacji tego przedsięwzięcia, ma duże doświadczenie w tego 

typu szkoleniach. 

 

 Szkolenia ETPCZ dla aplikantów adwokackich ORA Warszawa - Pani adw. Monika 

Gąsiorowska spotkała się z Panią adw. Anną Borkowską, Kierownikiem Szkolenia 

Aplikantów Adwokackich. Pani adw. Monika Gąsiorowska poinformowała, iż do tej pory 

nikt z dotychczasowych wykładowców nie dostał jeszcze harmonogramu zajęć,  

a przedmiot miał być wprowadzony na stałe do programu wykładów.  

 

Europejski Trybunał Praw Człowieka: 

 Komisja powróciła do aktualizacji raportu dla RE w zakresie wykonywania przez Polskę 

orzeczeń ETPCz. Wszystkie raporty cząstkowe opracowane przez poszczególnych 

członków Komisji zostały ujednolicone przez Panią adw. Małgorzatę Mączkę-Pacholak. 

Spójny materiał zostanie przekazany do biura tłumaczeń. 

 W związku z pismem Pełnomocnika MSZ ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem 

Praw Człowieka dotyczące ewaluacji Europejskiego Programu na rzecz Edukacji Praw 

Człowieka dla Prawników (tzw. Program HELP), Komisja przygotowała spostrzeżenia 

dotyczące ewaluacji Europejskiego Programu na rzecz Edukacji Praw Człowieka dla 

Prawników (tzw. Program HELP) – pismo przygotowała Pani adw. Justyna Metelska, Pani 

adw. Magdalena Sykulska-Przybysz (05.10.2015r.) 

 

Wnioski o dostęp do informacji publicznej: 

Komisja wystąpiła do Prezesów Sądów Apelacyjnych oraz Prezesów Sądów Okręgowych  

w całej Polsce z wnioskami o informację publiczną w zakresie statystyk związanych ze 
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stosowaniem i przedłużaniem okresu stosowania tymczasowego aresztowania oraz 

rozpoznawaniem zażaleń na postępowania w tym przedmiocie. Dotychczas uzyskaliśmy dane 

za lata 2010-2014. Sprawą zajmuje się Pani adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, która 

przygotowała raport końcowy.  

 

Ustawy, projekty, opinie, prace legislacyjne: 

 Naczelna Rada Adwokacka w memorandum z dnia 3 czerwca br. wyraziła głębokie 

rozczarowanie nieuwzględnieniem przez Sejm propozycji zgłaszania kandydatów na 

sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez środowiska prawnicze i oczekiwała 

przywrócenia tego zapisu w dalszych pracach legislacyjnych - Pan adw. Artur Pietryka, 

Pani adw. Anna Mazurczak. 

 Wniesienie uwag w imieniu NRA do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy  

o policji oraz niektórych innych ustaw (pismo z  dnia 20.07.br.) – Pan adw. Artur Pietryka.  

 Stanowisko NRA (przesłane do Pana Ministra Grzegorza Karpińskiego Sekretarza Stanu 

MSW i do wiadomości Pani Premier Ewy Kopacz) w przedmiocie projektu stanowiska 

rządu wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych 

innych ustaw – Pani adw. Małgorzata Mączka-Pacholak.  

 W dniu 30.07.15 r. wysłany został do Posłów RP, Marszałka Sejmu i Przewodniczących 

Klubów Poselskich, apel w związku z podjęciem przez Senat RP w dniu 24 lipca 2015 r. 

uchwały o wystąpieniu do Sejmu RP z projektem nowelizacji ustawy o Policji oraz 

niektórych innych ustaw - Pan adw. Artur Pietryka. 

 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”. Ponadto na  stronach adwokatura.pl i 

stronach izb umieszczono informacje w tej sprawie. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy 

żadnych informacji od adwokatów (pismo inicjujące sprawę RPO do Prezesa NRA z dnia 

26.06.2015 r. znak VII.504.1.2015.AM). 

 Do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej pismem z dnia 05.10.2015 r., znak 

II.5150.9.2014.MK, zwrócił się Rzecznik Praw Obywatelskich z prośbą o ocenę 

funkcjonowania przepisów dotyczących dostępu do pomocy prawnej (w tym z urzędu) dla 

osoby zatrzymanej, które weszły w życie w dniu 1 lipca 2015 r. -  a mianowicie nowego 

art. 245 par. 2 kpk oraz odpowiedniego stosowania rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu 

korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (Dz. U. 2015, poz. 920). 

W związku z powyższym, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA Pan adw. 

Mikołaj Pietrzak, zwrócił się do adwokatów poszczególnych Izb, z prośbą o przekazanie  

o nadsyłanie ich uwag i spostrzeżeń nt. praktycznego funkcjonowania nowych rozwiązań. 

Do chwili obecnej nie wpłynęła żadna informacja – Pani adw. Małgorzata Mączka-

Pacholak opracuje odpowiedź  w tej sprawie. 

 

Uchwały NRA podjęte z inicjatywy KPCz: 

 Uchwała Nr 34/2015 NRA z dnia 28.03.2015 r. w sprawie używania sformułowania 

„polskie obozy koncentracyjne” (wyrok SO w Warszawie i publikacje z użyciem 

sformułowania „polski obóz koncentracyjny”) - przygotowała Pani adw. Małgorzata 

Mączka-Pacholak. 

 Uchwała Nr 78/2015 NRA z dnia 02.06.2015 r. w sprawie nieuwzględnienia przez Sejm 

propozycji zgłaszania kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez 

środowiska prawnicze – Pan adw. Artur Pietryka, Pani adw. Anna Mazurczak. 
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Uchwały KPCz: 

 Komisja Praw Człowieka w dniu 24.09.2015 r. podjęła Uchwałę nr 1/2015 dot. 

uchodźców, dokument został opublikowany na stronach adwokatura.pl. 

 Komisja podjęła uchwałę w sprawie uchylania tajemnicy adwokackiej UCHWAŁA  

nr 2/2015 z dnia 10 października 2015 r. Dokument został opublikowany na adwokatura.pl 

oraz nadany poczta do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Pani Małgorzaty Kluziak 

oraz drogą mailową do Pana adw. Jacka Kondrackiego. 

 Komisja podjęła uchwałę, z okazji Światowego Dnia Przeciwko Karze Śmierci 

UCHWAŁA nr 3/2015 z dnia 10 października 2015 r. Uchwała została opublikowana na 

stronach adwokatura.pl oraz przesłana do Prezydenta RP i Ministra Spraw Zagranicznych. 

 Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej podjęła Uchwałę Nr 4/201 

z dnia 12 grudnia 2015 r. dot. stanowiska wyrażonego przez Szefową Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów, zgodnie z którym istnieją poważne wątpliwości co do możliwości 

publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r., wydanego  

w sprawie o sygnaturze K 34/15 w Dzienniku Ustaw RP. Dokument został opublikowany 

na stronach adwokatura.pl. 

 

Stanowiska KPCz: 

 Komisja przygotowała stanowisko dot. sprawy aresztowania chińskich adwokatów. Pismo 

zostało wysłane do Ambasadora Chin oraz MSZ (pismo przygotował Pan adw. Mariusz 

Lewandowski). 

 

Trybunał Konstytucyjny: 

Komisja w dniu 19.11.br. wystosowała swoje stanowisko dotyczące działań podejmowanych 

przez organy władzy publicznej  w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 

których kadencja upływa w 2015 roku. Pismo zostało wystosowane do Prezydenta RP 

Andrzeja Dudy, Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego i Marszałka Sejmu RP 

Marka Kuchcińskiego. 

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka: 

Z okazji 25-lecia działalności HFPCz zwróciła się do Komisji o objęcie patronatem 

honorowym wykładu Pana adw. Marka Antoniego Nowickiego. Komisja wyraziła zgodę na 

ten patronat, zadeklarowała pomoc przy organizacji wydarzenia. Pani adw. Krystyna Burska 

wraz z Panem adw. Mateuszem Boznańskim przygotowali pismo z gratulacjami  

i omówieniem dorobku Fundacji - informacja o uroczystości Fundacji i patronacie KPCZ 

znalazła się na adwokatura.pl. W uroczystościach w dniu 15.06 z ramienia KPCz uczestniczył 

Pan adw. Paweł Osik. 

 

Współpraca: 

 Zespół ds. Kobiet zwrócił się do Komisji z prośbą o poparcie organizacji konferencji  

w Gdańsku, dotyczącej konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. 

Przewodniczący KPCz przybliżył wszystkim zebranym ideę tego wydarzenia. KPCz 

jednogłośnie wyraziła poparcie dla tego projektu, równocześnie deklarując gotowość 

wsparcia technicznego. Pani adw. Małgorzata Mączka-Pacholak oraz Pani adw. Anna 

Mazurczak wyraziły żywe zainteresowanie tym wydarzeniem oraz pracami Zespołu ds. 

Kobiet. Konferencja została zorganizowana, min. dzięki pomocy i zaangażowaniu obu Pań 

mecenas, w dniu 15.10.2015 r. w Warszawie – w konferencji z ramienia Komisji 

uczestniczyły Pani adw. Anna Mazurczak i Pani adw. Małgorzata Mączka-Pacholak. 

 Pan adw. Mikołaj Pietrzak został oficjalnym przedstawicielem z ramienia NRA do spraw 

współpracy z Zespołem ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
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Kwestie związane z dofinansowaniem publikacji, przedsięwzięć naukowo-społecznych: 

 Do KPCz wpłynęła prośba o udzielenie wsparcia finansowego dla przedsięwzięcia 

naukowo-społecznego „Prawda i pojednanie w Mozambiku” – UŁ Pan prof. dr hab. Piotr 

Daranowski. Decyzją Przewodniczącego Komisja wystosowała wniosek w tej sprawie do 

Prezydium NRA. W konsekwencji tych działań NRA udzieliło wsparcia finansowego w/w 

projektowi (1 500 PLN, bez budżetu Komisji). 

 Dofinansowanie publikacji pokonferencyjnej „VII Warszawsko-toruńskiego kolokwium 

naukowego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego”  

(04-05.12.2014r.), którego wydawcą jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – za 

zgodą Prezydium NRA na ten cel przekazano 3 500 zł brutto z budżetu KPCz. Publikacja 

zostanie opatrzona logiem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

 

Inne: 

 W sprawie procedury wyłaniania kandydata rządu RP na urząd sędziego Sądu Unii 

Europejskiej, w imieniu NRA zarekomendowane zostały Pani adw. dr Małgorzata Kożuch 

oraz adw. dr Alicja Sikora.  

 Pani adw. Anna Mazurczak przygotowała pismo w sprawie osób z niepełnosprawnością do 

Pana Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza (dot. 

Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych). Pismo zastało podpisane i wysłane. 

Informacja została umieszczona na adwokatura.pl 

 Pismo w sprawie aresztowania na terenie Republiki Tureckiej przedstawiciela tureckiej 

adwokatury będącego skutkiem wykonywania przez obrońcę czynności zawodowych. 

Dokument został przetłumaczony i wysłany do Szefa Tureckiej Rady oraz z pismem 

przewodnim do MSZ i do Ambasadora Turcji. KPCz otrzymała podziękowanie za 

interwencję w sprawie aresztowania tureckiego adwokata (pismo autorstwa Pana adw. 

Mariusza Lewandowskiego). 

 Do KPCz, Sekretarz NRA Pan adw. Rafał Dębowski, skierował w dniu 03.06.br. pismo 

Pana adw. Jakuba Mrozowskiego z prośbą o opracowanie merytorycznego stanowiska  

i rozważenie wsparcia kolegi lub ewentualnie zaproponowanie działań kierunkowych. 

Sprawą w imieniu KPCz zajął się Pan adw. Paweł Osik, który przygotował pismo do 

Komendanta Głównego Policji (gen. ins. Krzysztof Gajewski) z prośbą o podjęcie działań 

w tej sprawie. Do KPCz wpłynęły wyjaśnienia KGP i podziękowania za wsparcie od Pana 

adw. Jakuba Mrozowskiego. 

 Pan adw. Jacek Skrzydło skierował do Przewodniczącego adw. Mikołaja Pietrzaka pismo z 

prośbą od Pani adw. Justyny Lenart w sprawie naruszenia prawa do obrony w 

postępowaniu przygotowawczym. Pani mecenas prosi o interwencję NRA - pismo w tej 

sprawie przygotowała Pani adw. Katarzyna Szoda-Wolska. 

 Pismo z Tureckiej Rady Adwokackiej – pismo w tej sprawie przygotował Pan adw. Paweł 

Osik. Pismo zostało wysłane do adresata.  

 Przygotowanie słowa wstępnego do publikacji „Granice wolności wypowiedzi 

przedstawicieli zawodów prawniczych”, którą NRA objęła swoim patronatem – Pan adw. 

dr Jacek Skrzydło. 

 Do Prokuratora Generalnego RP zostało skierowane pismo (stanowisko KPCz) w sprawie 

praktyki prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie 

braku zapewnienia podejrzanym, niewładającym językiem polskim, dostępu do bezpłatnej 

pomocy tłumacza w związku z uczestnictwem podejrzanych w innych niż procesowe 

czynnościach realizowanych w toku postępowania przygotowawczego, w tym w 

szczególności w zakresie porozumiewania się przez tych podejrzanych z obrońcami oraz 
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uczestnictwa tłumaczy w spotkaniach obrońców z podejrzanymi – Pan adw. Michał Indan-

Pykno, Maciej Indan-Pykno oraz Pan adw. Mariusz Lewandowski. 

 

Adw. Mikołaj Pietrzak 

Przewodniczący Komisji 

 

 

Informacja o działalności Komisji Komunikacji Społecznej 

 

 

 Głównym celem prac Komisji jest utrzymanie i udoskonalenie strony internetowej 

adwokatura.pl. W okresie sprawozdawczym prace Komisji koncentrowały się na pracach, 

związanych z bieżącym funkcjonowaniem strony internetowej adwokatura.pl.  

 Wobec prowadzonych przez inne komisje prac, związanych z budowaniem wizerunku 

zewnętrznego Adwokatury, Komisja zrezygnowała z prac o takim charakterze, w tym  

z wcześniej planowanej organizacji konferencji.  

 Wobec powyższego prace Komisji skoncentrowały się na działaniach bezkosztowych. 

Przedstawiciele Komisji podejmowali więc działania zmierzające do reprezentacji interesów 

środowiska adwokackiego w środkach masowego przekazu. Temu służyły wypowiedzi 

przedstawicieli Komisji w dziennikach oraz w mediach społecznościowych, m.in. w związku 

z ponownym pojawieniem się postulatu powołania wyodrębnionej grupy adwokatów-

kasacjonistów. 

 

Adw. Michał Bieniak 

Przewodniczący Komisji  

 

 

Informacja o działalności Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony 

Prawnej 
 

 

 Komisja Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej prowadziła działalność  

w składzie powołanym przez Prezydium NRA. Akces do Komisji dodatkowo złożyli: adw. 

Maciej Łaszczuk oraz adw. Grzegorz Prigan. Opiekunem Komisji jest Wiceprezes NRA Pan 

adw. Jerzy Glanc.Obsługę organizacyjną komisji zapewniały: Pani Joanna Sędek oraz Pani 

Izabela Matjasik z ramienia NRA oraz Pani Barbara Iwaszkiewicz z ramienia ORA  

w Katowicach. 

 Komisja realizowała ramowy program działalności przedstawiony na Prezydium NRA 

i tak: 

 

1. Komisja w ramach projektu Ubezpieczenia Ochrony Prawnej oraz dążąc do popularyzacji 

programu Ubezpieczenia Ochrony Prawnej kontynuowała współpracę z Polską Izbą 

Ubezpieczeń. W ramach współpracy uczestniczyliśmy w dniu 25 maja 2015 roku  

w konferencji poświęconej problematyce zadośćuczynień. Spotkanie odbyło się w Sali 

Kolumnowej Sejmu RP i zgromadziło wielu uczestników: parlamentarzystów, prawników  

i przedstawicieli ubezpieczycieli. 

 

2. W dniu 14 kwietnia 2015 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 

odbył się po raz drugi w historii, w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego panel 

organizowany przez Przewodniczącego Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej 
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NRA. Moderatorem dyskusji był adwokat Roman Kusz. Wśród panelistów zobaczyliśmy 

m.in.: Prof. Monikę Zbrojewską- Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz 

sędziego Wojciecha Hajduka- Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

Dyskusji przysłuchiwało się blisko stu uczestników Kongresu z Polski i zagranicy. 

Postawione pytania i wnioski zapadły w pamięć uczestników debaty, a artykułowane 

postulaty spotkały się z dużym zainteresowaniem. 

 

3. Komisja była także współorganizatorem II Konferencji „Medycyna i Prawo”, której 

tematem były prawne aspekty medycyny, w tym kwestie związane z transplantologią, rolą 

biegły sądowych, problematyką etyki lekarza i adwokata, odszkodowań dla pacjentów czy 

skutków błędów organizacyjnych w medycynie. Konferencję prowadziła Pani Profesor 

Krystyna Olczyk-Prorektor ŚUM w Katowicach oraz adwokat Roman Kusz. Wykład 

inauguracyjny wygłosił profesor Piotr Kruszyński. Olbrzymim powodzeniem cieszył się panel 

poświęcony transplantologii z profesorem Zembalą jako panelistą oraz pokonferencyjne 

warsztaty z pierwszej pomocy oraz wizyta w Zakładzie Medycyny Sądowej. Uczestniczyło  

w niej ponad 350 osób. NRA nie partycypowała w kosztach konferencji. 

 

4. Przewodniczący Komisji Wizerunku Zewnętrznego uczestniczy w rozmowach  

z ubezpieczycielami w zakresie popularyzacji i wprowadzania ubezpieczeń ochrony prawnej. 

Na efekty nie trzeba było długo czekać, a wynegocjowana z PZU SA umowa została już 

podpisana przez Prezesa NRA i do projektu przystąpiło kilkuset adwokatów. Prowadzone są 

dalsze rozmowy zmierzające do przedmiotowego i podmiotowego rozszerzenia zakresu 

umowy. 

 

5. W dniu 18 kwietnia br. odbyła się IX edycja akcji PRO BONO, której Komisja była 

współorganizatorem. Podobnie jak w latach ubiegłych, adwokaci i aplikanci adwokaccy  

w ciągu jednego dnia udzielili kilka tysięcy porad. W akcji wzięło udział ponad 600 

adwokatów i aplikantów adwokackich w 200 miastach w całej Polsce. Opiekę nad realizacją 

akcji sprawowała adw. Anisa Gnacikowska. 

 

6. Komisja przystąpiła jako partner i współorganizator panelu na Konferencji Małych  

i Średnich Przedsiębiorstw, która odbyła się w dniach od 12 do 14 września b.r. w 

Katowicach. Panel cieszył się wielkim zainteresowaniem uczestników Kongresu. 

Moderatorem panelu był adw. Maciej Łaszczuk. Tematyka arbitrażu wzbudziła żywą 

dyskusję, a rola adwokatury w tej przestrzeni stosowania prawa została wyraźnie 

zaakcentowana. 

 

7. Zrealizowano cykl odcinków serialu OBROŃCY. Filmy były emitowane w TVP 

wielokrotnie, są dostępne na kanale YOU TUBE. Służą zarówno edukacji, jak i popularyzacji 

adwokatury. Opiekę nad projektem sprawował adw. Marek Mikołajczyk. 

 

8. Bitwa Prawna miała swój wielki finał 26 czerwca 2015 r. Ta akcja edukacyjna cieszyła się 

wielką popularnością wśród młodzieży, nakręcone na jej użytek klipy zobaczyło prawie 

milion osób. Akcja uzyskała wysokie recenzje. Projekt sfinansowano ze środków sponsora 

oraz Izby Adwokackiej w Katowicach. 

 

9.Komisja WZiOP wraz z Komisją ds. Edukacji Prawniczej organizowała tradycyjny już 

przegląd kina Prawniczego. Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest adw. Anisa 

Gnacikowska. 
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10.W siedzibie NRA w dniu 3 lipca odbyło się otwarte spotkanie Komisji, w którym 

uczestniczyli licznie przybyli przedstawiciele Izb z całego kraju. Wymieniono się 

doświadczeniami i w konstrukcyjnej dyskusji przyjęto scenariusz dalszego procedowania  

w celu przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji wizerunkowej. Liderem tego projektu jest adw. 

Anisa Gnacikowska, która konsekwentnie realizuje przyjęty program, którego finałem ma być 

przedsięwzięcie w pierwszej połowie przyszłego roku. W czasie swoich szerokich działań 

Komisja nie pobierała żadnych diet, wynagrodzeń oraz nie zwracała się o refundacje 

przejazdów. Realizując wszystkie projekty starała się nie angażować środków NRA, 

każdorazowo poszukując innych źródeł finansowania. Pierwotny zakres działań Komisji 

został znacznie ograniczony z uwagi na fakt, iż preliminarz budżetowy przedstawiony przez 

Komisję został znacząco ograniczony. 

 

Adw. Roman Kusz 

Przewodniczący Komisji 

 

 

Informacja o działalności Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, 

Sportu i Turystyki 
 

 

W imieniu Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej Rady 

Adwokackiej, przedstawiam sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2015:  

 

I. w dniu 10 stycznia 2015 r. odbył się XIX Memoriał im. adw. Ryszarda Porzyckiego, 

czyli bieg narciarski na pięknych Jakuszyckich trasach, zorganizowany dzięki 

współpracy Naczelnej Rady Adwokackiej z adw. Andrzejem Wosińskim, Izbą Łódzką i 

kolegami z Izby Wałbrzysko-Jeleniogórskiej; 

II. od 5 do 8 marca 2015 r. wszyscy chętni entuzjaści sportów zimowych mieli możliwość 

wzięcia udziału w XXXII Mistrzostwach Adwokatury  w Narciarstwie, 

zorganizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką przy współpracy z Okręgową Radą 

Adwokacką w Krakowie i jej Dziekanem adw. Pawłem Gierasem;  

III. od 17 – 19 kwietnia 2015 r. odbyły się IV Otwarte Mistrzostwa w Brydżu Sportowym, 

zorganizowane przez Naczelną Radę Adwokacką i Okręgową Radę Adwokacką w 

Olsztynie; 

IV. w dniach 18 – 19 kwietnia 2015 r. można było uczestniczyć w II Mistrzostwach 

Strzeleckich Adwokatury, zorganizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką oraz 

Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu;  

V. w dniu 17 maja 2015 r. odbyła się niezwykle popularna gonitwa końska na 

Warszawskim torze w Służewcu o Puchar Adwokatury, zorganizowana przez Naczelną 

Radę Adwokacką z pomocą Okręgowej Rady Adwokackiej  

w Warszawie;  

VI. w dniach 21 – 24 maja 2015 r. miłośnicy jednośladów rowerowo-motocyklowych oraz 

wędrówek pieszych spotkali się, już po raz siódmy, na Ogólnopolskim Zlocie 

Motocyklowym Adwokatów „Wiosna Riders 2015”, zorganizowanym przez Naczelną 

Radę Adwokacką i działający przy niej Klub Motocyklowy Adwokatury Polskiej, przy 

współpracy Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie; 

VII. w dniach 23 – 24 maja 2015 r. w Sobieniach Królewskich odbyły się XVIII 

Mistrzostwa Polski Adwokatów w Golfie, w których zorganizowaniu razem  

z Naczelną Radą Adwokacką uczestniczyła Okręgowa Rada Adwokacka   

 Warszawie;  
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VIII. w dniach 4 do 7 czerwca 2015 r. można było aktywnie wypocząć podczas VIII 

Ogólnopolskiego a XVI Izby Adwokackiej w Lublinie Rajdu Rowerowo-Pieszo-

Motocyklowego Adwokatów „Janów Lubelski 2015”, zorganizowanego przez Naczelną 

Radę Adwokacką z Okręgową Radą Adwokacką w Lublinie;  

IX.  w tym samym terminie, w dniach 4 - 7 czerwca 2015 r. w Bydgoszczy, odbywały się 

Mistrzostwa Adwokatury w Tenisie Ziemnym, zorganizowane wysiłkiem Naczelnej 

Rady Adwokackiej oraz Okręgowej Rady Adwokackiej  w Bydgoszczy;  

X. w dniach 17 - 21 czerwca 2015 r. odbył się XXV Ogólnopolski Rejs Adwokatów  

im. adw. Marii Budzanowskiej, zorganizowany przez Naczelną Radę Adwokacką, 

Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie i jej Dziekana adw. Andrzeja Kozielskiego; 

XI. w dniu 25 lipca 2015 r. odbył się Bieg Powstania Warszawskiego, zorganizowany 

przez Naczelną Radę Adwokacką pod osobistym patronatem Prezesa NRA  

adw. Andrzeja Zwary;  

XII. w dniach 29 lipca do 2 sierpnia 2015 r. można było uczestniczyć w XIV Spływie 

Kajakowym Brdą im. adw. Romana Latosa, zorganizowanym przez Naczelną Radę 

Adwokacką, Okręgową Radę Adwokacką w Bydgoszczy, z osobistym zaangażowaniem 

jej Dziekana adw. Justyny Mazur;  

XIII. w dniach od 5 do 6 września 2015 r. odbyła się XVI edycja Turnieju TOGA GOLF, 

która była wspaniałą okazją dla poprawy i sprawdzenia swoich umiejętności  w tym 

wymagającym sporcie. W jej organizacji z Naczelną Radą Adwokacką pomagała 

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie;   

XIV. w dniach od 9 do 13 września 2015 r. w Warszawie odbyła się XXVI Ogólnopolska 

Letnia Spartakiada Prawników, współorganizowana przez Naczelną Radę Adwokacką;  

XV. w dniach od 27 do 30 sierpnia 2015 r. w Sztynorcie odbyły się Adwokackie 

Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie, zorganizowane przez Naczelną Radę Adwokacką, 

przy współpracy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz  

z osobistym zaangażowaniem Członka NRA adw. Anisy Gnacikowskiej;  

XVI. w dniach od 24 do 26 września 2015 r., na świeżym powietrzu, odbyła się impreza 

„Nordic Walking”, podczas której odbył się również bieg po plaży, zorganizowany 

przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie; 

XVII. w dniach od 1 do 4 października 2015 r. odbył się VIII Pieszo-Rowerowo-

Motocyklowy Bieszczadzki Rajd w Krainie Wilka, zorganizowany przez Naczelną 

Radę Adwokacką przy współpracy z Okręgową Radą Adwokacką  

w Rzeszowie; 

XVIII. w dniach 16 do 18 października 2015 r. odbyły się Mistrzostwa  w Wędkarstwie 

Spinningowym – zorganizowane przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Okręgową 

Radę Adwokacką w Lublinie;  

XIX. w dniach 20 – 21 listopada 2015 r., Naczelna Rada Adwokacka zorganizowała „Dni 

Kultury Adwokatury”, w czym pomogła Okręgowa Rada Adwokacka  

w Krakowie; 

XX. również na listopad 2015 r., Naczelna Rada Adwokacka planuje organizację 

Mistrzostw Polski Adwokatury w Siatkówce, które patronatem objął Polski Związek 

Piłki Siatkowej.  

 

Szczegółowe sprawozdania z poszczególnych imprez można było na bieżąco odnaleźć 

na stronach poszczególnych Okręgowych Rad Adwokackich, jak też na stronie adwokatura.pl. 

Wszystkie miały charakter ogólnopolski i spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem przez 

środowisko adwokackie.  

Podsumowując, możemy z zadowoleniem mówić o pełnej realizacji tegorocznych 

zamierzeń. Liczymy na dalszy rozwój corocznego harmonogramu wydarzeń i ufamy, że 
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możliwości budżetowe pozwolą nam na ciągłe podnoszenie rangi każdej z proponowanych 

imprez. Niezwykle cieszy, że z roku na rok mamy do czynienia z kolejnymi wydarzeniami, 

które na stałe wpisują się w świadomość integrującego się adwokackiego środowiska  

w różnych częściach Polski. W przyszłym roku m. in. planowana jest inauguracja zawodów  

w squasha, jak też wiele inicjatyw mogących zainteresować nowe grupy adwokatów  

i aplikantów adwokackich.  

  

Adw. Stanisław Estreich  

Przewodniczący Komisji 

 

 

Informacja o działalności Komisji Etyki 
 

 

Komisja Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w 2015 roku koncentrowała się na 

działalności związanej z:  

I. przygotowaniem oraz organizacją (lub współorganizacją) dwóch konferencji 

naukowych;  

II. opracowaniem oraz publikacją w formie książkowej dwóch monografii o tematyce 

mieszczącej się nie tylko w zasadniczym obszarze aktywności Komisji, ale także 

poszerzających spektrum jej zainteresowań o problematykę podejmowaną przez 

Komisję Legislacyjną; 

III. podejmowaniem spraw bieżących, sprowadzającym się przede wszystkim do 

udzielania odpowiedzi na kierowane do Komisji pytania, dotyczące interpretowania 

norm wynikających ze Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. 

 

Ad I. W pierwszym z wymienionych obszarów Komisja Etyki podjęła następujące działania: 

1. Przygotowano koncepcję konferencji o znaczeniu kluczowym z punktu widzenia 

etycznych podstaw zawodu adwokata, poświęconej wieloaspektowej analizie 

aksjologicznej oraz jurydycznej obowiązującego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej  

i Godności Zawodu, z uzgodnionym już udziałem adwokatów, sędziów oraz 

przedstawicieli środowisk uniwersyteckich, zajmujących się w swej działalności 

naukowej problematyką etyczną. W ramach rozważań dotyczących Kodeksu Etyki 

Adwokackiej z perspektywy aksjologicznej przygotowano się pod względem 

merytorycznym do podjęcia dyskusji na temat:  

a) wartości leżących u podłoża norm etyki adwokackiej oraz ich hierarchicznego 

uporządkowania,  

b) relacji zachodzących pomiędzy normami etycznymi a normami 

deontologicznymi,  

c) możliwości i potrzeby tworzenia pozakodeksowych norm etyki adwokackiej, 

d) potrzeby przystosowania kodeksu etyki adwokackiej do wymagań 

współczesności,  

e) analizy porównawczej, obejmującej kodeks etyki adwokackiej oraz kodeksy 

etyczne innych zawodów prawniczych. 

Spojrzenie na Kodeks Etyki Adwokackiej z perspektywy jurydycznej miałoby natomiast 

obejmować kwestie odnoszące się do: 

a) charakteru prawnego norm etyki adwokackiej, 

b) trudności związanych z interpretowaniem norm kodeksu etyki adwokackiej, 

c) istotnych także z punktu widzenia odpowiedzialności dyscyplinarnej przesłanek 

sankcjonowania norm wynikających z kodeksu etyki adwokackiej,  
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d) etyki adwokackiej jako kontekstu interpretacyjnego dla norm prawa ustawowego. 

Zgodnie z założeniami organizatorów konferencja – pod względem koncepcyjnym oraz 

merytorycznym w pełni przygotowana – miała odbyć się, zgodnie z ukształtowaną już od 

szeregu lat tradycją, w grudniu 2015 roku, jednak z przyczyn organizacyjnych konieczne 

okazało się jej przesunięcie na kwiecień 2016 roku. Dodać należy, że zmiana terminu 

konferencji pozostanie bez wpływu na opracowane przez organizatorów założenia, 

związane z jej tematyką oraz oczekiwanymi efektami, a nawet – ze względu na dynamikę 

wydarzeń, z jakimi obecnie w skali całego kraju mamy do czynienia oraz ich potencjalny 

wpływ na sytuację samej Adwokatury – efekty te mogą okazać się jeszcze bardziej 

znaczące. 

 

2. Wspólnie z Okręgową Radą Adwokacką we Wrocławiu Komisja Etyki przyczyniła się do 

zorganizowania w dniach 6-7 listopada 2015 roku konferencji poświęconej m.in. 

etycznym oraz deontologicznym aspektom udziału prawników – w tym także adwokatów 

– w sprawach rodzinnych, postrzeganym przede wszystkim w perspektywie naczelnej 

zasady dobra dziecka. Tematyka konferencji, z pozoru dość odległa od podstawowych 

zainteresowań Komisji Etyki, mieściła się jednak w jej profilu, co dostrzec można m.in. 

wówczas, gdy zdamy sobie sprawę, że od kwalifikacji etycznych profesjonalnych 

uczestników postępowania, zwłaszcza adwokatów i sędziów zależy, czy sprawy  

z udziałem dzieci będą rozstrzygane w oparciu o kryterium dobra duchowego dziecka. 

Próbując ustalić, czym jest tego rodzaju dobro, nie da się zaś – co oczywiste – uniknąć 

również rozmaitych konotacji etycznych.  

 

Ad II. W obszarze drugim – związanym z publikacją książek o istotnym dla Adwokatury 

znaczeniu Komisja Etyki, współpracując z Komisją Legislacyjną, doprowadziła do wydania 

lub przygotowała wydanie dwóch monografii. I tak: 

1. Pierwsza z tych monografii („Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny”, 

Warszawa 2015, red. J. Giezek, P. Kardas, ss. 451), stanowiąca pokłosie dwóch 

zorganizowanych w latach 2013 oraz 2014 konferencji Komisji Etyki, a także 

uwzględniająca składane na ręce organizatorów głosy w dyskusji, obejmowała dwa 

niezwykle doniosłe obszary tematyczne: 

 jeden – dotyczący rozważań na temat standardów etyki adwokackiej w znowelizowanym, 

kontradyktoryjnym procesie karnym;  

 drugi – związany z fundamentalną dla zawodu adwokata wartością, jaką stanowi 

tajemnica adwokacka, jej charakter oraz konieczność ochrony przed rozmaitymi próbami 

naruszania – zresztą nie tylko w procesie karnym – zarówno w relacji wewnętrznej 

(pomiędzy adwokatem oraz jego klientem) oraz w relacji zewnętrznej (np. przez organy 

ścigania lub wymiaru sprawiedliwości). 

2. Monografia druga (złożona do druku w wydawnictwie Wolters Kluwer) – będąca 

efektem międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Komisję Legislacyjną oraz 

Komisję Etyki w maju 2014 roku – jest obszernym (około 600-stronicowym) 

opracowaniem, odnoszącym się do podstawowej dla procesu karnego problematyki 

przypisania odpowiedzialności karnej. O  aktualności oraz doniosłości tejże publikacji 

świadczy najlepiej fakt, że nawiązuje ona do istotnego elementu propozycji zmian 

przepisów kodeksu karnego, przygotowanych w 2013 roku przez działającą przy 

Ministrze Sprawiedliwości Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego. 

 

Ad III. W ramach działalności bieżącej Komisja Etyki Zawodowej wypracowywała 

stanowisko w szeregu kwestii związanych z interpretacją norm etycznych, dotyczących m.in.: 

relacji adwokata z jego klientami (w tym m.in. obowiązku Adwokata do wydania lub 
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zwrócenia klientowi adwokackich akt podręcznych, dopuszczalności nabywania przez 

adwokata składników majątkowych należących do klienta); wymogów stawianych 

adwokatom zagranicznym, świadczącym usługi na terenie Polski; zakresu związania 

adwokata tajemnicą adwokacką (w tym m.in. w celu obrony obwinionego adwokata  

w postępowaniu dyscyplinarnym), odnoszące się do zachowań mogących naruszać zakaz 

reklamy (w tym m.in. w sprawie dopuszczalności informowania przez adwokata o swojej 

działalności zawodowej na stronach internetowych czy reklamowania swoich usług 

komisariatach policji), a wreszcie także dotyczące możliwości łączenia zawodu adwokata  

z innymi zajęciami (w tym w szczególności z funkcją syndyka lub redaktora czasopisma).  

 

Adw. prof. dr hab. Jacek Giezek 

Przewodniczący Komisji 

 

 

Informacja o działalności Komisji Edukacji Prawnej 

 

 

 Od początku okresu sprawozdawczego odbyły się dwa otwarte posiedzenia Komisji 

ds. Edukacji Prawnej, tj. 15.05.2015 r. i 07.11.2015 r. w tych posiedzeniach uczestniczyli 

zaproszeni wcześnie goście m.in. Pani adw. Maria Janik, Pan apl. adw. Krzysztof 

Kochanowski, Pan adw. Marcin Derlacz, Wicedziekan ORA Gdańsk, Pani adw. Izabela 

Beszczyńska-Kowalska, Sekretarz ORA w Toruniu, Pani adw. Katarzyna Pruszyńska-

Gajowniczek. 

 

1. Porozumienie NRA z Ministrem Sprawiedliwości. 

 

Komisja przystąpiła do realizacji Porozumienia podpisanego w dniu 10 października 2013 

roku przez Naczelną Radę Adwokacką z Ministerstwem Sprawiedliwości (dalej 

„Porozumienie”). Porozumienie ma na celu rozwijanie, promowanie programu edukacji 

prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych (małe licea państwowe i prywatne). W ramach 

Porozumienia Komisja we współpracy z ORA nadal realizuje program w placówkach 

wskazanych przez MS. 

 

2. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. 

 

W dniach 23.02-28.02.2015 r. odbyła kolejna edycja Tygodnia Pomocy Osobom 

Pokrzywdzonym Przestępstwem. W akcji wzięło udział 190 adwokatów i 132 aplikantów 

adwokackich z 16 izb w całym kraju. Z najliczniejszym odzewem wśród adwokatów Tydzień 

spotkał się w izbie katowickiej – dyżur pełniło tam aż 43 adwokatów. Z kolei gdańska izba 

może się poszczycić aktywnością aplikantów adwokackich – w Tydzień zaangażowało się ich 

58. Udzielane porady dotyczyły m.in. spraw dotyczących oszustwa, przemocy domowej, 

wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej, rozwodu i alimentów, 

zniesławienia, pobicia, kradzieży, stalkingu, gwałtu,  molestowania w pracy, przywłaszczenia 

mienia. Informacja z przebiegu tego wydarzenia została umieszczona na stronach 

adwokatura.pl 

 

3. Przegląd Kina Prawniczego „Adwokat w roli głównej”. 
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W dniach 16-18 października 2015 roku, Komisja ds. Edukacji Prawnej we współpracy  

z Komisją ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej, zorganizowała IV Przegląd Kina 

Prawniczego „Adwokat w roli głównej” w warszawskim Kinie Muranów. Pomysłodawczynią 

imprezy jest Pani adw. Anisa Gnacikowska, Przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej. 

Zaproszeni goście zobaczyli „Złotą Damę” w reżyserii  Simona Curtisa z Helen Mirren  

i Ryanem Reynoldsem w rolach głównych. Wieczór poprowadził red. Tomasz Raczek. Na 

stronach adwokatura.pl zamieszczono relację z przebiegu tego wydarzenia. 

 

4. Akcja „Masz prawo” z IPN. 

 

Za pośrednictwem Biura NRA sprawy zgłoszone do IPN nadal kierowane były do 

poszczególnych Izb, które przydzielały adwokata poszkodowanym. Dotychczas z prośbą o 

pomoc zgłosiło się 29 poszkodowanych.  

W chwili obecnej, z przyczyn niezależnych od Komisji ds. Edukacji Prawnej przy NRA, 

akcja została zawieszona do odwołania.  

 

5. „Masz prawo znać swoje prawa” akcja edukacyjna z UNICEF. 

 

W związku z obchodami (20 listopada 2014 roku) 25. rocznicy uchwalenia Konwencji  

o Prawach Dziecka, Komisja ds. Edukacji Prawnej przy NRA we współpracy z UNICEF 

zorganizowała akcję edukacyjną, którą objęła 71 placówki szkolne na terenie kraju (grupa 

docelowa to gimnazja i szkoły średnie). Wykłady zostały przeprowadzone w 68 placówkach, 

w tym w dwóch szkołach spotkania z młodzieżą odbywały się w formie kilkudniowych zajęć 

(2-3 dni). W dwóch placówkach wykłady prowadzone były przez dwóch adwokatów 

jednocześnie. Myślę, że warto podkreślić fakt, iż w skutek ogromnego zainteresowania akcją 

wykłady zostały przeprowadzone – w wyniku inicjatywy adwokatów i szkół – dodatkowo  

w 6 placówkach. W akcji udział wzięło 63 adwokatów i 3 aplikantów adwokackich.  

Z bezpośrednich relacji adwokatów, którzy spotykali się z młodzieżą jednoznacznie wynika, 

iż zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a co za tym idzie wysoką 

frekwencją. Uczniowie byli żywo zainteresowani poruszanymi tematami, pytali  

o przysługujące im prawa. Nie zabrakło również pytań na temat wykonywania zawodu 

adwokata. Uczniów interesowało m.in. jak zostać adwokatem, czym na co dzień zajmuje się 

adwokat, ile spraw prowadzi, jak wygląda obrona oskarżonego oraz wiele innych kwestii 

związanych z codzienną praktyką tego zawodu. Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła  

w dyskusji, chętnie zadawała i odpowiadała na pytania. W czasie spotkań poruszano też 

kwestie w jakich sprawach pomoc adwokacka jest nieodzowna, w jakich rolach procesowych 

występujemy przed sądem. Często dyskusje dotyczyły portali społecznościowych i ochrony 

wizerunku, odpowiedzialności karnej za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, 

granic obrony koniecznej.  

Adwokaci – celem skupienia większej uwagi uczniów – na zajęciach prezentowali togi. 

Młodzież mogła je oglądać. Adwokaci chętnie prezentowali się uczniom w swoim 

codziennym „stroju służbowym”. 

Akcja niewątpliwie przyczyniła się do podniesienia świadomości prawnej wychowanków. 

Wielu adwokatów, uczniów i dyrektorów placówek zgłasza chęć i potrzebę organizacji 

kolejnych tego typu wykładów. 

Do Biura Naczelnej Rady Adwokackiej wpłynęły podziękowania dla adwokatów 

przeprowadzających wykłady w: 

 Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze, 

 Szkole Podstawowej nr 336 im. Jana Bytnara „Rudego” w Warszawie (placówka 

dodatkowa), 
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 Zespole Szkół w Rząsce (Kraków). 

Wspólnie z UNICEF Polska opracowaliśmy dyplom za wzięcie udziału w akcji zarówno dla 

szkół, jak i dla adwokatów. Dokumenty zostały wydrukowane na profesjonalnym papierze  

i wysłane z kancelarii Naczelnej Rady Adwokackiej. 

 

6. Współpraca Komisji z Zespołem ds. Kobiet przy NRA. 

 

Komisja ds. Edukacji Prawnej wsparła finansowo i organizacyjnie konferencję Zespołu  

ds. Kobiet przy NRA. Konferencja naukowa odbyła się w dniu 15.10.2015 r. w Warszawie  

i zatytułowana została: „Praktyczne aspekty obowiązywania konwencji RE o zapobieganiu  

i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. Konferencja cieszyła się dużym 

zainteresowaniem środowisk prawniczych i nie tylko. Obszerna relacja z tego wydarzenia 

wraz z nagraniem została umieszczona na stronach adwokatura.pl. 

 

7. Finansowanie projektów zewnętrznych przez Komisję. 

 

Komisja ds. Edukacji Prawnej przy NRA sfinansowała realizację projektu Okręgowej Rady 

Adwokackiej w Bydgoszczy i Fundacji Art. – HOUSE , film pt.: „Nowy proces karny”. 

 

8. Udział w spotkaniach: 

 

 spotkanie robocze 04.08.2015 r. MS w ramach programu edukacyjnego, 

 spotkanie 03.11.2015 r. z prawnikami zagranicznymi organizowane przez Fundację 

Uniwersyteckich Poradni Prawnych na temat organizowanych przez NRA akcji „pro 

bono”.  

 

Adw. Anisa Gnacikowska 

Przewodnicząca Komisji 

 

 

Informacja o działalności Komisji Praktyk Rynkowych i Konkurencji 
  

I. 

  

Komisja pracowała w trybie ciągłym nad trzema projektami wiodącymi, a to: 

 zwalczaniu nadużyć w zakresie posługiwania się znakiem „Adwokatura Polska”  przez 

osoby trzecie, 

 ostrzeżeniami publicznymi w zakresie wprowadzania w błąd co podmiotu 

świadczącego oraz ryzyka związanego ze świadczonymi usługami, 

 działalnością prawników w ramach portali internetowych. 

  

 W tym obszarze na posiedzeniach NRA przedstawione były informacje i prezentacje 

dotyczące naruszeń prawa oraz przeprowadzone zostało rozpoznanie w Izbach w zakresie 

istnienia czynów nieuczciwej konkurencji, zaobserwowanej przez władze Izb. Zapytania 

zostały skierowane w drugim kwartale roku do wszystkich dziekanów. Na podstawie 

uzyskanych odpowiedzi należy stwierdzić, że dostrzegane przez władze Izby naruszenia mają 

charakter incydentalny. W sprawach zgłoszonych podjęte zostały kroki interwencyjne. 

Równocześnie liczba odpowiedzi udzielonych przez dziekanów Izb oraz ich treść nie 

pozwoliły na przyjęcie, że istnieją podstawy do interwencji UOKiK na skalę ogólnokrajową. 
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 Komisja, obok prezentacji PP, przygotowała rękami adw. dr Karola Zawiślaka 

zaktualizowane opracowanie dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji, celem przedłożenia 

go dziekanom Izb, Rzecznikom Dyscyplinarnym obu instancji i Prezesom Sądów 

Dyscyplinarnych obu instancji, celem wykorzystania ich w obszarach właściwych im 

działaniom. 

 Vide: załącznik nr 1. 

 

II. 

 

 Komisja kontynuowała pracę nad podnoszeniem stanu informacji adwokatów na temat 

ich praw oraz obowiązków zawodowych, związanych z dynamicznie zmieniającymi się 

przepisami dotyczącymi działalności gospodarczej, które mają także zastosowanie do pracy 

adwokatów. W tym zakresie opracowano zestawienie przepisów prawnych obejmujące 

wyciąg nie tylko z aktów podstawowych, jak prawo o adwokaturze czy Zbiór zasad etyki 

adwokackiej i godności zawodu, ale także ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 

ustawy oświadczeniu usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ustawy o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną, ustawy kodeks spółek handlowych, a także odrębny wykaz 

obowiązków informacyjnych dla klientów, które ciążą na adwokacie. Komisja przedmiotowy 

wykaz umieszcza w publikacji stanowiącej załącznik do sprawozdania rocznego z prac 

Komisji, ujęty w dwóch podtytułach: obowiązki adwokatów i ochrona tytułu i znaku 

„Adwokatura Polska” oraz projekt umowy dotyczących usług, wraz z wypisem informacji dla 

klientów. Opracowanie adw. adw. Fryderyka Kulesza, dr Michał Hejbudzki, adw. Andrzej 

Stelmach, adw. dr Małgorzata Kożuch.  

 Vide: załączniki nr 2, 3 i 4. 

 

III. 

 Komisja, wykorzystując wiedzę nabytą podczas posiedzeń International Bar 

Association, opracowała rękami adw. Joanny Targowskiej Zalewskiej materiał odnoszący się 

do wytycznych IBA, celem przedłożenia ich NRA oraz dziekanom Izb, w celu podjęcia prac 

finalizujących stworzenie zbioru dobrych praktyk w obszarze mediów społecznościowych. 

Opracowanie stanowi załącznik do sprawozdania. 

 Vide: załącznik nr 5.  

 

IV. 

 

 Komisja kontynuowała prace dotyczące poszerzenia aktywności zawodowej 

adwokatów w nowych lub niedostatecznie wykorzystanych obszarach pracy, a to  

w Komisjach Zdarzeń Medycznych oraz w obszarze mediacji, przygotowując w tym zakresie 

odpowiednie informacje i wskazując na korzyści płynące z rozwoju zawodowego w obszarze 

nowych praktyk, a także wskazując na elementy kluczowe dla odniesienia sukcesu.  

W zakresie Komisji Zdarzeń Medycznych opracowanie adw. Katarzyny Ząbkiewicz,  

w zakresie mediacji adw. dr Małgorzaty Kożuch. Komisja współpracowała także  

w przeprowadzeniu przez Centrum Mediacji NRA szkoleń dla adwokatów dotyczących 

mediacji. 

 Vide: załączniki nr 6 i 7. 

 

V.  

 

 Komisja dokonała wyboru rekomendacji w zakresie do dobrych praktyk, które 

odzwierciedlają spostrzeżenia członków Komisji, w zakresie pracy indywidualnej 
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adwokatów, oraz czynią bardziej widocznymi te elementy w działalności zawodowej, które 

wymagają na szczególną pielęgnację, w celu podnoszenia standardów świadczonych usług. 

Opracowanie adw. Fryderyka Kulesza i adw. dr Małgorzata Kożuch 

 Vide: załącznik nr 8. 

 

VI. 

 

 Członkowie Komisji indywidualnie uczestniczyli w wydarzeniach publicznych 

dotyczących obszaru działalności Komisji, m.in. I Kongresie Prawa Konkurencji 

organizowanym przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW z okazji 

25-lecia UOKiK oraz w posiedzeniu IBA w Pradze w zakresie, w jakim odnosi się do 

działalności samorządowej, w wydarzeniach i konferencjach lokalnych, w formie wystąpień 

prelegentów oraz zabierając głos w dyskusjach. 

 Nadto ukazały się opracowania odnoszące się do specjalizacji zawodowej oraz 

tajemnicy zawodowej, jako elementy wypowiedzi publicznych, kształtujących świadomość 

prawną oraz przyczyniających się do rozwoju dyskusji nad tematami istotnymi dla samorządu 

zawodowego. 

 

VII. 

 

 Komisja kontynuuje prace nad rekomendacjami pro bono oraz nad rekomendacjami  

w zakresie związków biznesu z prawami człowieka. Nieustająco otacza też troską obszar 

objęty tytułem – prawo do bycia zapomnianym w sieci. Obszary te znajdują się w centrum 

zainteresowania organizacji prawniczych w wielu krajach i efektywnie kształtują jakość  

i kierunek rozwoju praktyki prawniczej, co ma podstawowe znaczenie dla obszaru 

działalności Komisji. 

 

 W imieniu członków Komisji składam podziękowanie Prezydium NRA za 

desygnowanie środków na publikacje w wersji papierowej dorobku Komisji w roku bieżącym 

(materiały są w druku i ukażą się jeszcze w tym roku) oraz wyrażam nadzieję, że wszystkie 

załączniki do sprawozdania po dokonaniu ich kompilacji elektronicznej w zwarty plik, 

zostaną umieszczone na stronie www, w zakładce dotyczącej Komisji Praktyk Rynkowych  

i Konkurencji NRA. 

 Wszystkim Członkom Komisji składam podziękowanie za dotychczasową pracę  

i wyrażam przekonanie, że w kolejnym roku będziemy nadal, równie efektywnie 

współpracować.   

Wszystkie działania Komisji zmieściły się w preliminowanym budżecie. 

 

adw. dr Małgorzata Kożuch 

Przewodnicząca Komisji 

 

Załączniki do sprawozdania Komisji Praktyk Rynkowych i Konkurencji stanowią załączniki 

do niniejszego dokumentu. 
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Informacja o działalności Komisji Współpracy z Zagranicą 
 

1. CCBE 

 

 Jako wiceprzewodnicząca Komisji CCBE Access to Justice [Dostęp do Wymiaru 

Sprawiedliwości] uczestniczyłam aktywnie w spotkaniach tematycznych jej Członków, ale 

także spotkaniach innych grup roboczych, komitetach i sesjach plenarnych.  

 Obecna byłam na sesjach plenarnych i Standing Committees, a także brałam udział  

w obradach gruby roboczej decydującej o wyborze nowego Sekretarza CCBE.  

 Wzięłam udział w następujących spotkaniach: 

 

 Spotkanie organizacyjne CCBE w Brukseli  [13-14 stycznia 2015 r.] 

 Standing Committee w Londynie [20-23 lutego 2015 r.] 

 Sesja plenarna w Gdańsku [28-30 maja 2015 r.] 

 Standing Committee w Brukseli [25-27 czerwca 2015 r.] 

 Standing Committee w Brukseli [10-11 września 2015 r.] 

 Standing Committee w Brukseli [22-23 października 2015 r.] 

 

 Z ramienia CCBE sporządziłam raport w języku angielskim poświęcony sytuacji w 

Trybunale Konstytucyjnym, a także w charakterze obserwatora brałam udział w 2 rozprawach 

przed Trybunałem Konstytucyjnym. 

 

2. HELP 

 

 HELP to Europejski Program Edukacji w zakresie praw człowieka dla prawników, 

wspierający Państwa-Członków Rady Europy w procesie implementacji na szczeblu 

krajowym Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, zgodnie z rekomendacją Komitetu 

Ministrów  4(2004), Deklaracją z Interlaken z 2010 r. oraz Deklaracją Brighton z 2012 r.  

 W listopadzie 2015 r. Rada Europy złożyła wniosek, o możliwość pozyskiwania przez 

kolejne dwa lata funduszy z Unii Europejskiej na program „HELP 28”. NRA oraz KIRP 

złożyły deklaracje partnerskie, co pozwala im na zostanie beneficjentami tegoż programu. 

Wniosek jest aktualnie rozpatrywany przez UE.  

 Program zakłada funkcjonowanie punktów kontaktowych HELP, czyli ekspertów 

krajowych, w państwach pilotażowych, współpracujących z instytucjami krajowymi 

odpowiedzialnymi za szkolenie prawników oraz samorządami adwokackimi i radcowskimi i 

dostarczającymi informacje dotyczących źródeł HELP. 

 6 listopada 2015 r. odbyła się konferencja punktów kontaktowych HELP, podczas 

której poruszono m.in. tematy: komunikacji wyroków ETPCz, roli punktów kontaktowych, 

programu „HELP 28”, walki z rasizmem, ksenofobią, homofobią i transfobią, a także praw 

pracowniczych, ochrony danych i prywatności oraz prawa do integralności osoby. 

 

3. 3rd Polish Ukrainian Legal Day 

 

 W dniach 17-18 września 2015 w Kijowie [The House of Metropolitan at St Sophia 

Cathedral] pod auspicjami IBA i CCBE odbyła się trzecia edycja Polsko-Ukraińskich Dni 

Prawniczych.  

 Podczas spotkania poruszono m. in. tematy inwestycji, implementacji prawa UE do 

krajowego porządku prawnego, najnowszych rozwiązań w zakresie rozstrzygania sporów 

gospodarczych oraz ładu korporacyjnego w Polsce i na Ukrainie, z perspektywy trendów  

i rozwoju. 
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 Wydarzeniu patronowała także Naczelna Rada Adwokacka.  

 

4. Europejski Dzień Prawnika 

 

 10 grudnia 2015  r. po raz drugi w całej Unii Europejskiej obchodzono Europejski 

Dzień Prawnika, ustanowiony przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy. 

W Polsce organizacją obchodów zajęły się wspólnie Naczelna Rada Adwokacka oraz 

Krajowa Izba Radców Prawnych. W PAP-ie  odbyła się konferencja na temat wolności słowa. 

W tym samym dniu odbyły się lekcje prawa, przeprowadzone przez adwokatów i radców 

prawnych w ok. 250 szkołach ponadpodstawowych w całym kraju. Obchody zakończyły się 

uroczystym koktajlem. 

 

Ad planu pracy: 

1. Prezydium nie wraziło zgody na przeprowadzenie szkoleń w ramach ERA przy 

współudziale NRA – pomimo zaakceptowania tej pozycji w planie pracy Komisji  

i memorandum. 

2. Prezydium nie wraziło zgody na przeprowadzenie drugiej części szkolenia z Advocacy 

Skills– pomimo zaakceptowania tej pozycji w planie pracy Komisji i memorandum. 

3. Prezydium nie wraziło zgody na zorganizowanie wspólnej konferencji z Bar Council 

na temat transgranicznych problemów prawa rodzinnego i karnego – pomimo 

zaakceptowania tej pozycji w planie pracy Komisji i memorandum. 

4. Prezydium nie wraziło zgody na udział adw. Jana Rolińskiego w konferencji w Izraelu 

celem kontynuowania dobrych relacji bilateralnych – pomimo zaakceptowania tej 

pozycji w planie pracy Komisji i memorandum. W konsekwencji upadla idea 

zorganizowania wspólnego seminarium. 

5. Prezydium zaprzestało przekazywania do Przewodniczącej Komisji 

informacji/zaproszeń do udziału w ważnych wydarzeniach międzynarodowych, co 

skutkuje wprost brakiem aktywności na tym tle. 

 

Adw. Dominika Stępińska-Duch 

Przewodnicząca Komisji 

 

 

Informacja o działalności Zespołu ds. kontaktów z samorządami zawodów 

zaufania publicznego 

 

 Działalność zespołu skupiała się na zacieśnianiu współpracy pomiędzy samorządami 

oraz stworzeniu formuły organizacyjnej integrującej w większym stopniu samorządy 

zawodów zaufania publicznego. Zespół zorganizował cykl spotkań prezesów samorządów, 

głównie w siedzibie NRA, których celem było powołanie struktury organizującej współpracę 

samorządów i techniczno-wykonawczej, tj. Sekretariatu oraz organizacja konferencji 

Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego pt. „Nie ma wolności bez samorządności”.  

 

Harmonogram prac Zespołu przedstawiał się następująco: 

1. 13.01.2015 r. – spotkanie Prezesów Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 

(obecnych 14 samorządów, w tym udział członków Prezydium Naczelnej Rady 

Adwokackiej: Wiceprezesa NRA, adw. Jacka Treli oraz Sekretarza NRA, adw. Rafała 

Dębowskiego oraz osób z firmy High Profile, wspomagających NRA w działaniach PR). 

Plan pracy spotkania:  
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 omówienie prac nad organizacją konferencji Samorządów Zawodów Zaufania 

Publicznego pt. „Nie ma wolności bez samorządności”: próby ustalenia wspólnego 

logo oraz strony internetowej wydarzenia; 

 wniosek dotyczący sposobów procedowania władzy rządowej w zakresie kontraktów  

z lekarzami: zaproponowano apel do władz rządu; 

 drugi wniosek dotyczący prac nad projektem ustawy o nieodpłatnej, przedsądowej 

pomocy prawnej, propozycja apelu. 

Apel w sprawie ustawy o nieodpłatnej, przedsądowej pomocy prawnej został złożony na 

ręce Pani Premier Ewy Kopacz w sierpniu 2015 r.  

 

2. 30.06.2015 r. – spotkanie Prezesów Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 

(obecnych 14 samorządów).  

 Plan pracy spotkania: 

 dalsze prace nad powstaniem strony internetowej konferencji samorządów; 

 propozycja powstania listu do Prezydenta Elekta Andrzeja Dudy w związku z planami 

powołania Narodowej Rady Rozwoju. List został złożony u Prezydenta 24.07.2015 r. 

 

3. 28.07.2015 r. – spotkanie Prezesów Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 

(obecnych 13 samorządów). 

 Plan pracy spotkania: 

 kontynuacja  prac nad powstaniem strony internetowej konferencji samorządów; 

 omówienie propozycji powstania stowarzyszenia Samorządów Zawodów Zaufania 

Publicznego. 

 

4. 08.09.2015 r. – spotkanie Prezesów Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego  

w siedzibie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położonych (obecnych 10 samorządów, w tym 

udział wziął Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej NRA, adw. Sławomir 

Ciemny). 

 Plan pracy spotkania: 

 dalsze ustalenia związane ze stroną internetową konferencji samorządów; 

 dyskusja nad regulaminem Konwentu Prezesów Samorządów Zawodów Zaufania 

Publicznego koniecznego dla dalszych planów powstania stowarzyszenia; 

 omówienie propozycji samorządu Pielęgniarek i Położnych w związku z ich kampanią 

„Ostatni dyżur”. Powstała deklaracja poparcia kampanii „Ostatni dyżur” przez 

Prezesów wszystkich samorządów zawodów zaufania publicznego; 

 samorząd Biegłych Rewidentów zaproponował podpisanie przez wszystkich Prezesów 

Samorządów apelu w związku z niekorzystnym projektem zmian legislacyjnych, 

które dotyczą zawodu i samorządu Biegłych Rewidentów.  

 

Adw. Jarosław Zdzisław Szymański 

Przewodniczący Zespołu 

 

 

Informacja o działalności Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów 
 

 

W roku 2015 Komisja pracowała w sposób obiegowy. W czerwcu 2015 roku Komisja 

zorganizowała kolejne z cyklu szkoleń Anatomia Kancelarii pt. „Psychologia Kancelarii”.  

W ramach szkolenia wygłoszono wykłady o syndromie wypalenia zawodowego oraz  



36 

 

o technikach wywierania wpływu. Szkolenie cieszyło się powodzeniem co do frekwencji oraz 

pozytywnymi recenzjami uczestników. 

 

Adw. Michał Szpakowski 

Przewodniczący Komisji 

 

 

Informacja o działalności Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. 

Witolda Bayera 
 

 

1. Działalność organizacyjna Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda  

Bayera 

 

a. Zarząd OBA 

 

Dyrektor OBA: adw. prof. Piotr Kruszyński  

Zastępca Dyrektora OBA: adw. Jan Kuklewicz  

Sekretarz OBA:  adw. dr hab. Monika Zbrojewska  (do listopada 2015 r.) 

adw. dr Szymon Pawelec  (od  listopada 2015r.) 

Dyrektor Muzeum Adwokatury. dr Andrzej Stoga. 

  

b. Rada Naukowa OBA 

 

 Skład Rady w okresie 1 stycznia – 8 września 2015 r. stanowili: 

adw. Ryszard Bochnia 

dr Gabriele van Blommestein 

adw. dr hab. Sławomir Cieślak, prof. UŁ  

adw. prof. UG dr hab. Wojciech Cieślak - Prezes Rady Naukowej OBA 

adw. Grzegorz Eliasz 

adw. dr Dagmara Gruszecka 

adw. Marcin Imiołek 

adw. Jan Kuklewicz  

adw. Roman Kusz 

adw. Andrzej Malicki 

adw. dr Szymon Pawelec - Wiceprezes Rady Naukowej OBA 

adw. Radosław Potrzeszcz 

adw. dr Tomasz Srogosz 

dr Joanna Wyporska-Frankiewicz 

adw. dr hab. Monika Zbrojewska  

 

 Skład Rady na dzień 15 grudnia 2015 r.: 

dr Gabriele van Blommestein 

adw. prof. UG dr hab. Wojciech Cieślak - Prezes Rady Naukowej OBA 

adw. Grzegorz Eliasz 

adw. Marcin Imiołek- Wiceprezes Rady Naukowej OBA 

adw. Jan Kuklewicz  

adw. Roman Kusz 

adw. dr Szymon Pawelec  

adw. Radosław Potrzeszcz 
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adw. dr Tomasz Srogosz 

dr Joanna Wyporska-Frankiewicz 

 

c. Ekspert OBA 

adw. Małgorzata Gruszecka 

adw. dr Karol Pachnik 

 

d. pracownicy 

Etatowym pracownikiem Ośrodka była mgr Iwona Usak-Bulikowska (sekretariat OBA, 

sekretariat Fundacji Adwokatury Polskiej i Biblioteka Adwokatury), jako koordynator 

projektów pracowała mgr Małgorzata Grzesiak. 

 

2. Biblioteka Adwokatury  

 Zbiory Biblioteki liczą przeszło 4 000 woluminów. Obecnie gromadzone są wyłącznie (m.in. 

ze względu na szczupłość miejsca jakim dysponuje biblioteka), publikacje, których 

przedmiotem jest adwokatura. Z księgozbioru oraz  informatorium korzystali pracownicy  

i członkowie  NRA, Okręgowe Rady Adwokackie oraz  pracownicy naukowi historycy 

prawa. Oprócz obsługi czytelników w Bibliotece prowadzono prace stałe: kwerendy 

dotyczące informacji o biografiach i działalności adwokatów, pozyskiwanie książek  

i czasopism, porządkowanie i aktualizację katalogu. 

 

3. Prace badawcze prowadzone przez OBA   

 

a. prace badawcze 

 

- Organizacja Archiwum Adwokatury Polskiej 

 

 X Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązał NRA, by podjęła prace zmierzające do 

powołania Archiwum Adwokatury Polskiej i powierzyła jego zorganizowanie OBA. W 2011 

roku rozpoczęto prace wstępne. Podpisano umowę z Kustoszem Archiwum Państwowego 

Panem Pawłem Pietrzykiem na przygotowanie ekspertyzy archiwalnej. Ośrodek rozesłał do 

wszystkich ORA opracowaną i skonsultowaną z OBA ankietę, mającą na celu uzyskanie 

odpowiedzi na pytanie o wielkość zasobu archiwalnego przechowywanego w poszczególnych 

Radach, rodzaju dokumentów i sposobu ich ewidencji. Na podstawie odpowiedzi, które 

nadesłano z 22 Rad, powstało opracowanie „Organizacja Archiwum Adwokatury Polskiej”. 

 W 2014 roku Zastępca Dyrektora OBA mec. Jan Kuklewicz wraz z mec. Marcinem 

Imiołkiem i mec. Grzegorzem Eliaszem przygotowali uchwałę NRA w sprawie utworzenia 

Głównego Archiwum Adwokatury Polskiej przy OBA i NRA, a także regulamin w sprawie 

organizacji i zakresu działania Głównego Archiwum Adwokatury Polskiej przy Ośrodku 

Badawczym Adwokatury im. adw. W. Bayera. Powstał jednak problem w finansach tak 

związanych z potrzebą dokonania zlecenia opracowania kanceliście (pod nadzorem 

profesjonalnego archiwisty i adwokatów) instrukcji obiegu dokumentów, jak i zatrudnienia na 

stałe archiwisty (rzecz także w bieżącym organizowaniu i monitorowaniu dokumentacji 

zamieszczanej następnie w archiwum), zdigitalizowania danych źródłowych (oraz 

digitalizowania bieżących) przy wykorzystaniu firmy zewnętrznej, ale działającej we 

współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym w Warszawie (Dział Digitalizacji – 

kierownik Maciej Gajewski), gotowej na przyjęcie zlecenia - dwukrotne spotkania  

z przedstawicielami archiwum odbyły się w Warszawie. Otwarta pozostaje także kwestia 

przygotowania stosownego pomieszczenia. 

 Obecnie prace nad w/w tematem zostały zawieszone z przyczyn opisanych powyżej. 
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- Auschwitz – Birkenau 

 

 W roku 2015 OBA kontynuowała współpracę z Działem Naukowym Państwowego 

Muzeum Auschwitz - Birkenau mającą na celu wydanie opracowania „Adwokaci Polscy  

w Auschwitz-Birkenau”. Autor ukończonego już opracowania p. dr Jerzy Dębski – starszy 

kustosz muzeum oświęcimskiego – w oparciu o szczegółową kwerendę przeprowadzoną  

w archiwaliach muzealnych, opracował 202 biogramy członków palestry, których losy 

związane zostały z tragiczną historią tego miejsca. Opracowanie, którego rozmiar przekroczy 

500 stron, wzbogacone zostanie o dokumentację źródłową, materiał poglądowy oraz zdjęcia 

„stykowe” więźniów sporządzane dla celów ewidencyjnych. 

 Publikacja pozostaje pod patronatem muzeum i aprobatą dyrektora dr. Piotra 

Cywińskiego (z którym przedstawiciele OBA nawiązali bezpośredni kontakt ). Aktualnie 

prowadzone są rozmowy mające na celu ustalenie warunków technicznych i finansowych 

publikacji oraz czasu jej sfinalizowania - z przedstawicielami wydawnictwa Muzealnego 

(Kierownik  p. Jadwiga Pinderska-Lech) oraz wydawnictwa Wolters-Kluwer (spotkanie  

w Warszawie w dniu 14 grudnia br. z p. dyr. Działu Praw Autorskich p. Justyna Kossak).  

 

b. konferencje i patronaty OBA 

 

- konferencje 

- 16 maja 2015 r. odbyła się konferencja w Katowicach współorganizowana z Okręgową 

Radą Adwokacką w Katowicach i Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. 

Jej tematem były najnowsze zmiany legislacyjne zwłaszcza w k.p.c. i k.p.k.  

- 12 czerwca 2015 r. odbyło się IV Forum Cywilistyczne: 50 lat obowiązywania ustaw: 

kodeks cywilny i kodeks postępowania cywilnego, które zostało zorganizowane przez 

Ośrodek Badawczy Adwokatury wraz z Sądem Apelacyjnym w Krakowie, Okręgową Radą 

Adwokacką w Krakowie oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Konferencja ta została objęta patronatem honorowym przez Ministra 

Sprawiedliwości. 

- w dniu 19 czerwca 2015 r. odbyła się w sali „Refektarz” konferencja naukowa poświęcona 

intertemporalnym aspektom „Wielkiej Nowelizacji” Kodeksu postępowania karnego. 

Frekwencja w czasie tego wydarzenia naukowego znacząco przewyższyła oczekiwania 

organizatorów. W części pierwszej swoje referaty wygłosili: 

 Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wojciech Hermeliński, 

 Prokurator Piotr Kosmaty, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, 

 Adwokat Jan Kuklewicz (ORA w Krakowie, Zastępca Dyrektora Ośrodka 

Badawczego Adwokatury), 

 Aleksandra Matukin-Szumlińska (autorka rozdziału o prawie intertemporalnym  

w I tomie Systemu prawa karnego procesowego), 

 dr hab. Hanna Paluszkiewicz, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, radca prawny, 

 Sędzia Sądu Najwyższego, dr hab. Dariusz Świecki (Uniwersytet Łódzki), 

 Sędzia Sądu Najwyższego, dr hab. Włodzimierz Wróbel, profesor Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, (p.o. kierownika Katedry Prawa Karnego UJ). 

Później miała miejsce długa i burzliwa dyskusja, w której głos zabrali zarówno 

przedstawiciele zarówno nauki prawa karnego procesowego, jak też przedstawiciele praktyki 

(sędziowie, adwokaci i radcy prawni). Sprawozdania z konferencji mają się ukazać  

w poczytnych pismach prawniczych. 

- 9 października 2015 r. odbyła się konferencja w Częstochowie współorganizowana  

z Akademią im. J. Długosza nt. „Instytucji nakazów w polskim i europejskim systemie 

prawa”. 
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- patronaty 

 

- w omawianym okresie w serii „Biblioteka OBA.” została wydana książka ,,Oceny dowodów 

w polskich procedurach sądowych i administracyjnych’’ autorstwa adw. dr Karola Pachnika. 

 

c. informacje na temat działalności OBA  na łamach „Palestry” 

 

- nr 4-5 „Palestry” 2015 została umieszczenia informacja nt. „Adwokatów Polskich  

w Auschwitz-Birkenau”. 

- nr 7/8 „Palestry” 2015 został w części poświęcony jubileuszowi Profesora Piotra 

Kruszyńskiego  i zawierał artykuły autorstwa członków Zarządu i Rady Naukowej OBA. 

- w roku 2015 kontynuowana była stała rubryka Ośrodka Badawczego Adwokatury, w której 

na bieżąco przedstawiane są działania OBA. 

 

 

4. Współpraca Ośrodka  

 

a. Ogólnopolskie Konkursy Krasomówcze dla Aplikantów Adwokackich  

 

 W dniach 27-28 listopada 2015 r. odbył się Finał Konkursu Krasomówczego 

zorganizowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, Komisję Kształcenia 

Aplikantów Adwokackich NRA oraz Ośrodek Badawczy Adwokatury. Do konkursu 

przystąpiło dwunastu aplikantów adwokackich z całej Polski. Pierwsze miejsce zajął apl. adw. 

Kuba Gąsiorowski (ORA Kraków), drugie miejsce zajęła apl. adw. Kamila Sobarnia-

Grudzień (ORA Rzeszów), natomiast trzecie miejsce apl. adw. Anna Supeł (ORA Wrocław). 

Jury przyznało również dwa wyróżnienia dla apl. adw. Ewa Maciąg (ORA Lublin) oraz apl. 

adw. Dagmara Stech (ORA Szczecin). 

 Przewodniczącym jury był Dyrektor OBA adw. prof. dr hab. Piotr Kruszyński, 

natomiast w skład jury weszli: zastępca Dyrektora OBA adw. Jan Kuklewicz, 

wiceprzewodnicząca Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie 

Adwokackiej adw. Elżbieta Nowak, skarbnik Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Mirosława 

Pietkiewicz, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Paweł Rybiński, 

członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jerzy Zięba oraz aktor Sławomir 

Holland. 

 

b. Seminarium Wymowy Prawniczej 

 

 W omawianym okresie Ośrodek współdziałał z Fundacją Adwokatury Polskiej w 

organizacji w semestrze letnim 2015 cyklu wykładów Seminarium wymowy prawniczej, 

wygłaszanych dla studentów prawa na WPiA UKSW w Warszawie. 

 

 

5. Doskonalenie zawodowe  

 

 Szkolenia zawodowe. Ośrodek współdziałał z Fundacją Adwokatury Polskiej, która 

wraz z  Academy of European Law (ERA) zorganizowała w dniach 6-7 listopada 2015 r.  

w Warszawie szkolenie „Cross-border civil litigation in practice”. Szkolenie  obejmowało 

wykłady i warsztaty z europejskiego prawa procesowego. Uczestnictwo w w/w szkoleniu 

stanowiło formę doskonalenia zawodowego w rozumieniu §4 pkt. b) Uchwały nr 57/2011  
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z  dnia 19 listopada 2011 r. dotyczącej doskonalenia zawodowego i zapewniło uzyskanie  

12 punktów szkoleniowych. 

 

Adw. prof. Piotr Kruszyński 

Dyrektor OBA 

 

 

Informacja o działalności Centrum Mediacyjnego przy NRA 

 

 

 W 2015 roku głównym założeniem Centrum Mediacyjnego była dalsza, konsekwentna 

promocja działalności Centrum oraz jego mediatorów i umacnianie ich pozycji na trudnym  

i wymagającym rynku usług mediacyjnych w Polsce w zakresie mediacji sądowych, 

przedsądowych i pozasądowych, zarówno w środowisku prawniczym, jak i wśród 

przedsiębiorców. Drugim, najważniejszym celem działania Centrum była współpraca przy 

tworzeniu, uchwalaniu i promocji nowej Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. 

 Działania powyższe miały na celu pokazanie roli Centrum Mediacyjnego przy NRA 

na rynku usług mediacyjnych, profesjonalizmu mediatorów Centrum, którzy łączą doskonałe 

przygotowanie mediacyjne z wiedzą prawniczą, dzięki czemu udowodniliśmy już 

wielokrotnie nasze świetne przygotowanie w porównaniu z innymi mediatorami działającymi 

w Polsce.  

 Dbając o regularny i aktywny kontakt z Sądami, przekazujemy wykazy naszych 

mediatorów z ich specjalizacjami i ulotkami Centrum do 22 Sądów Okręgowych, by 

konsekwentnie promować naszych adwokatów-mediatorów na rynku mediacji sądowej, na 

którym sąd kieruje sprawę do mediacji do konkretnego mediatora z listy danego Centrum 

wymienionego na liście Centrów Mediacyjnych przy Sądzie Okręgowym.  Równolegle Prezes 

Centrum i poszczególni delegowani mediatorzy odbywają stale indywidualne spotkania  

z Prezesami Sądów, które mają na celu promocje Centrum i każdorazowo związane są  

z przekazywaniem informacji na temat Centrum i mediatorów. Odbyły się spotkania Prezes 

Centrum Mediacyjnego z Prezesami Sądów: Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu 

Gospodarczego w Warszawie oraz Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Konfederacji Lewiatan, 

Centrum Arbitrażu i Mediacji w Katowicach, Izbą Gospodarczą w Suwałkach, wszystkie  

z inicjatywy Pani Prezes. Między innymi w konsekwencji tych spotkań powstały listy 

adwokatów-mediatorów z podziałem według zakresu specjalizacji prawnej, celem 

wspomagania sędziów w wyborze konkretnego specjalisty z danej wąskiej dziedziny prawa.  

Dbamy, by nasi mediatorzy stale podnosili swoje kwalifikacje poprzez udział  

w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez Centrum Mediacyjne,  

a finansowanych samodzielnie przez mediatorów.  W dniu 23.05.2015 r. w Warszawie 

zorganizowaliśmy pierwsze szkolenie z Mediacji Karnych, w dniu 11.09.2015 r. odbyło się 

drugie szkolenie z tematyki Mediacji Karnych. Za pomocą korespondencji mailingowej stale 

przekazujemy projekty uregulowań prawnych w zakresie mediacji oraz zmiany w przepisach 

prawa. 

 W dniach 16-18.10.2015 r. po raz czwarty Centrum Mediacyjne zorganizowało 

Szkolenie Mediacyjne dla adwokatów zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu mediatora. 

Szkolenie zostało w całości sfinansowane przez adwokatów w nim uczestniczących. Dzięki 

organizacjom szkoleń tego rodzaju posiadamy już 178 aktywnych mediatorów, z czego 152  

z nich ukończyło szkolenie ogólne mediacyjne organizowane przez CM przy NRA, pozostałe 

osoby natomiast po ukończeniu innych szkoleń spełniających wymogi naszego Statutu zostały 
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decyzją Prezesa wpisane na listę mediatorów. Wszystkie osoby są czynnymi zawodowo 

adwokatami.  

 Nasi mediatorzy rok rocznie biorą aktywny udział w wydarzeniach związanych  

z Międzynarodowym Dniem Mediacji obchodzonym w formie Międzynarodowego Tygodnia 

Mediacji w całym kraju, ogłoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Biorą udział bądź 

współorganizują konferencje i spotkania o tematyce mediacyjnej, nagrywają programy 

tematyczne dla telewizji publicznych. Naszym celem jest jak najszersze propagowanie 

mediacji w codziennym życiu obywatela i w związku z tym dotarcie do niego wszelkimi 

dostępnymi kanałami. Pani Prezes CM przy NRA również aktywnie uczestniczy w różnego 

rodzaju wydarzeniach związanych z tematem mediacji, jak: konferencje, sympozja  

i konkursy, które stanowią doskonałą okazję do promowania mediatorów Centrum 

Mediacyjnego. Poza prelekcjami i przekazywaniem ulotek reklamowych oraz plakatów 

udzielamy indywidualnych konsultacji w sprawach dotyczących mediacji, w szczególności  

o procedurach i regulaminie Centrum oraz kosztach mediacji pozasądowej. 

 W tym roku Pani Prezes brała udział w następujących wydarzeniach: 

 06.02.2015 r. – spotkanie w Ministerstwie Gospodarki, Pani Prezes CM wystąpiła jako 

delegat Pana Prezesa NRA, adw. Andrzeja Zwary w spotkaniu nt. Projektu ustawy  

o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów; 

 jako członkini Zespołu do Spraw Systemowych Rozwiązań w Zakresie Polubownych 

Metod Rozwiązywania Sporów Gospodarczych działającego przy Ministrze 

Gospodarki w imieniu swoim, jak również jako delegat Pana Prezesa NRA, adw. 

Andrzeja Zwary w roku 2015 brała udział we wszystkich spotkaniach zespołu; 

 jako członkini Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania 

Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w roku 2015 brała udział  

w kilkunastu spotkaniach Rady; 

 04.03.2015 r. – Pani Prezes uczestniczyła jako członek jury w konkursie „Mistrzowie 

mediacji”; 

 13.03.2015 r. – odbyło się w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej spotkanie Pani 

Prezes z grupą słuchaczy studiów podyplomowych z American University  

z Waszyngtonu w ramach badań prowadzonych przez amerykańską organizację JAMS 

Foundation; 

 17.04.2015 r. – Pani Prezes uczestniczyła i prezentowała założenia ustawy na 

Konferencji Międzynarodowej w Nowym Tomyślu z cyklu „Arbitraż i Mediacja  

w teorii i praktyce”; 

 27.04.2015 r. – udział w spotkaniu z prof. Giuseppe De Palo zatytułowane „Skuteczna 

mediacja: jak doprowadzić do porozumienia w biznesie?”, które odbyło się w 

Ministerstwie Gospodarki; 

 1-20.06.2015 r. – Pani Prezes uczestniczyła w szkoleniach i spotkaniach w Centre for 

Effective Dispute Resolution (CEDR) w Londynie, celem nawiązania współpracy  

w sprawach z elementem międzynarodowym; 

 17-19.07.2015 r. – uczestniczyła w delegacji Prezesów centrów prowadzących 

mediacje gospodarcze w siedzibie  ADR Center Development w Rzymie, którego 

szkoleniowcem jest m.in. prof. Giuseppe De Palo,  na zaproszenie Leonardo D’Urso, 

celem zapoznania się z szkoleniami on-line prowadzonymi przez mediatorów 

włoskich oraz platformą internetową do prowadzenia mediacji on-line; 

 28.10.2015 r. - Prezes Centrum Mediacyjnego była jednym z prelegentów konferencji 

pt. „Mediacja jako nowa kategoria w działalności prawniczej”, która organizowana 

była przez Mazowieckie CAM pod patronatem m.in. Centrum Mediacyjnego przy 

Naczelnej Radzie Adwokackiej; 
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 19.11.2015 r. - Prezes Centrum Mediacyjnego była jednym z prelegentów konferencji 

pt. „Jak ugryźć mediację – w kontekście zmian k.p.c., k.k. i k.p.k.”, która 

organizowana była przez Koło Naukowe Postępowania Cywilnego oraz Koło 

Naukowe Prawa Karnego Uniwersytetu Gdańskiego; 

 14.12.2015 r. – prezentowała założenia nowej Ustawy na międzynarodowym 

seminarium dotyczącym Zamówień Publicznych i Polubownych Metod 

Rozwiązywania Sporów; 

 17.12.2015 r. – brała udział w Salonie Mediatora Sądu Okręgowego w Warszawie 

poświęconemu zmianom na listach mediatorów oraz rozliczeniom mediatorów  

z sądami wg nowych regulacji prawnych; 

 jako członkini Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania 

Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości została wyznaczona do 

uczestniczenia w pracach komitetu organizacyjnego konferencji Global Pound 

Conference (GPC) w Warszawie w kwietniu 2016r. nt. „Kształtowania przyszłości 

rozwiązywania sporów i lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości”. Będzie to 

jedna z 35 konferencji, które zostaną zorganizowane na świecie w 2016 i 2017 roku. 

 

 W roku 2015 do CM przy NRA wpłynęło 38 spraw ze skierowania sądu oraz  

2 mediacje, pełnopłatne z indywidualnych wniosków. 

 

Adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska 

Prezes Centrum  

 

 

Informacja o działalności Sądu Polubownego Adwokatury Polskiej 

 

 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Sąd Polubowny Adwokatury Polskiej 

prowadził jedno postępowanie arbitrażowe. Oprócz tego, do Sądy wpłynęło również jedno 

pismo o podjęcie postępowania w sprawie, w której nie został zawarty zapis na sąd 

polubowny. W trakcie tych postępowań na bieżąco wypracowywane były wzory 

korespondencji i praktyk Sądu Polubownego Adwokatury, które będą miały zastosowanie  

w kolejnych sprawach. 

 

 W zakresie działań zaplanowanych na 2015 r. odnośnie do stworzenia nowego 

wizerunku Sądu Polubownego (m.in. przez opracowanie strony internetowej, wizytówek itp.) 

zostały podjęte działania wykonawcze. Na ukończeniu są prace związane z nową stroną 

internetową Sądu. Opracowane zostało nowe logo Sądu, które zostało zatwierdzone przez 

Prezydium NRA. 

 

Adw. dr Wojciech Sadowski 

Prezes Sądu 

 

(Prezes Sądu Polubownego Adwokatury Polskiej pismem z dnia 21 grudnia 2015 roku złożył 

rezygnację z funkcji, przyjętą przez Prezesa NRA) 
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Informacja o działalności Zespołu ds. Kobiet 
 

 Zespół ds. Kobiet powstał w celu integracji i edukacji środowiska kobiet adwokatów  

i aplikantek adwokackich w Polsce, działał w oparciu o sporządzony w 2014 roku 

harmonogram, który zakładał przeprowadzenie w roku 2015 m.in. kilku spotkań autorskich  

i konferencji naukowych. Jednocześnie plany działalności ewoluowały wraz  

z wprowadzanymi zmianami w ustawodawstwie i zapotrzebowaniami środowiska. 

Zespół ds. Kobiet powołany został uchwałą z czerwca 2014 r., skład osobowy 

ostatecznie ustalony został przez Naczelna Radę Adwokacką w kwietniu 2015 r. Zespół ds. 

Kobiet nie otrzymał żadnego budżetu  na rok 2015. 

 

I. W tym roku Zespól ds. Kobiet przeprowadził, zgodnie z planami, w dniu 16 kwietnia 2015 

r. w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przy współpracy z Biurem Pełnomocniczki 

Rządu ds. Równego Traktowania prof. Małgorzaty Fuszary, konferencję naukową „Przegląd 

orzecznictwa polskiego i międzynarodowego z zakresu dyskryminacji ze względu na płeć” 

(sprawozdanie w załączeniu). 

 

II. Jako Przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przekazałam w dniu 21 marca 2015 r. Panu 

Zastępcy Sekretarza NRA adw. Bartoszowi Grohmanowi pisemne stanowisko dotyczące 

sytuacji kobiet-adwokatów prowadzących indywidualne kancelarie adwokackie w kontekście 

niekorzystnych rozwiązań z zakresu zasiłku macierzyńskiego, do dalszego wykorzystania. 

Jednocześnie w tym czasie podejmowałam działania pomocowe, korzystnie zakończone, 

wobec koleżanki adwokat z izby wrocławskiej w związku z kwestią naliczenia składki 

adwokackiej w okresie objętym takim zwolnieniem. Jednocześnie Zespół ds. Kobiet wskazał 

na problem niewykonywania przez określone izby adwokackie (sprawozdanie zostało 

przekazane do NRA) uchwały NRA z 2014 r. w tym zakresie.  

 

III. Zespół ds. Kobiet nawiązał współpracę m.in. z Centrum Praw Kobiet i Panią Dyrektor 

Urszulą Nowakowską, Zarządem Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego  

i Panią Prezes r. pr. Karoliną Kędziorą, Obserwatorium Równości Płci z Instytut Spraw 

Publicznych, Stowarzyszeniem Kongres Kobiet, Niebieską Linią i jej kierowniczką panią 

Renatą Durdą.  

 

Nadto, jako Przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA, uczestniczyłam w następujących 

wydarzeniach: 

- 10 marzec 2015 r. w konferencji naukowej z okazji XXXV-lecia sądownictwa 

rodzinnego konferencja pt. „Rodzina a prawo i sąd rodzinny” w Sejmie RP, 

sprawozdanie zostało złożone. 

- 15 kwietnia 2015 r. w seminarium „Przemoc ekonomiczna - diagnoza i dyskusja  

o przeciwdziałaniu” organizowanym przez Obserwatorium Równości Płci 

działającego w ramach ISP. 

- w maju 2015 r. w konferencji naukowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

„Media równych szans – rola mediów w kształtowaniu postaw tolerancji  

i poszanowania praw”. 

- 7 maja 2015 r. w spotkaniu z panią Renatą Durdą, pełnomocniczką społeczną 

Rzecznika Praw Dziecka oraz kierowniczką „Niebieskiej Linii” Ogólnopolskiego 

Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, dotyczącym planowanych szkoleń dla 

adwokatów i adwokatek m.in. z zakresu istniejącego systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 
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- 8 maja 2015 r. w spotkaniu w siedzibie Stowarzyszenia Kongres Kobiet, gdzie 

omówiony został udział przedstawicielek i przedstawicieli adwokatury w tym 

wydarzeniu. 

- 15 maja 2015 r. w otwartym spotkaniu Komisji Edukacji Prawnej NRA 

zorganizowanym przez przewodniczącą adw. Anisę Gnacikowską, gdzie złożyłam 

deklarację wspierającą ideę edukacji prawniczej przez adwokatów w liceach 

warszawskich. 

- 20 maja 2015 r. w siedzibie ORA doszło do spotkanie Polskiego Towarzystwa Prawa 

Antydyskryminacyjnego  i r. pr Karoliną Kędziorą w ramach współpracy „Prawnicy 

wobec Równości. Lokalne Platformy Współpracy”, przybyli liczni reprezentanci 

organizacji pozarządowych, omówiono propozycję powołania 

przedstawiciela/przedstawicielki adwokatury do kontaktu z organizacjami 

pozarządowymi. 

- 1 czerwca 2015 r. w spotkaniu z Panią Izabellą Przybysz z Instytutu Spraw 

Publicznych badającą problem dyskryminacji ze względu na płeć w dostępie do 

określonych zawodów, w tym zawodu chirurga, ratownictwa medycznego, zawodowej 

służy wojskowej w Polsce. Spotkanie miało na celu omówienie sytuacji kobiet 

adwokatów jako przedsiębiorców w okresie ciąży i wczesnego macierzyństwa. 

- 1 lipca 2015 r. na prośbę Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzeja Zwary, 

na skutek mojej pisemnej interwencji doszło do zmiany obraźliwego dla adwokatury 

tytułu artykułu opublikowanego w ramach internetowej wersji „Wysokich Obcasów”. 

 

Niezależnie od powyższych, oficjalne posiedzenia Zespołu odbyły się w siedzibie NRA  

w dniach;  

- 27 lutego 2015 r. gościliśmy red. Dorotę Warakomską, która omówiła projekt 

„Superwomen na rynku pracy” dotyczący kobiet rozpoczynających pracę zawodową 

lub powracających do zawodu po okresie urlopu wychowawczego w przypadku 

umowy o pracę. Przedstawiona została specyfika pracy kobiet adwokatów. 

- 26 czerwca 2015 r. doszło do spotkania z adw. Justyna Metelską, 

Wiceprzewodniczącą Komisji Praw Człowieka przy NRA, podczas którego omówione 

zostały zarys i plany jesiennejk Zespołu ds. Kobiet. 

 

IV. W dniach 11-12 września 2015 r. Zespół ds. Kobiet po raz pierwszy oficjalnie 

reprezentował Adwokaturę Polska na corocznym Kongresie Kobiet w Warszawie. Udział 

Zespołu oraz adwokatek niebędących członkiniami Zespołu, sprowadzał się do promowania 

pozytywnego wizerunku adwokatury oraz udzielania pomocy prawnej. Uczestniczyły: adw. 

Sylwia-Gregorczyk-Abram, adw. Anna Balik, adw. Ilona Grembowska-Miś, adw. Karolina 

Huta, adw. Edyta Krukowska-Szczerba, adw. Katarzyna Ząbkiewicz, adw. Anna Czamarska, 

adw. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, adw. Marta Tomkiewicz, adw. Katarzyna Przyłuska-

Ciszewska, apl. adw. Barbara Kurowska, apl. adw. Diana Krawiec, apl. adw. Anna Zys. 

Stanowisko Adwokatury zostało posadowione obok stanowiska Rady Komorniczej.  

W Kongresie Kobiet brały udział przedstawicielki i przedstawiciele wszystkich służb 

mundurowych, organizacji kobiecych z całej Polski. Lista osób, którym udzieliłyśmy pomocy 

prawnej w załączeniu.  

 

V. Adw. Marta Tomkiewicz Wiceprzewodnicząca Zespołu ds. Kobiet sporządziła opracowanie 

pt „Alimenty. Fakty i mity”, które w sposób przystępny, w oparciu o obowiązujące przepisy  

i praktykę sądowa przybliża problematykę alimentacji w Polsce. 
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VI. W dniu 10 października 2015 r. na zaproszenie Stowarzyszenia „Dla naszych dzieci”  

o Radnych dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy  wzięłam udział w spotkaniu zorganizowanym 

w Białołęckim Ośrodku Kultury w przedmiocie problemu niealimentacji. Omówiłam 

problematykę orzekania na podstawie art. 209 k.k. Głos  zabierali rzecznik prasowy Rady 

Izby Komorniczej w Lublinie pan Tomasz Fornalski oraz pani Katarzyna Głażewska 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka. Uzyskała 

pisemne podziękowania za bezinteresowna pomoc. 

 

VII. 15 października 2015 r. Zespół ds. kobiet wraz z Komisją Edukacji Prawnej i dzięki 

staraniom przewodniczącej adw. Anisy Gnacikowskiej przeprowadził w siedzibie Okręgowej 

Rady Adwokackiej w Warszawie konferencję dotyczącą Praktycznych aspektów 

obowiązywania Konwencji Rady Europy o zwalczaniu i przeciwdziałaniu przemocy wobec 

kobiet i przemocy domowej. Sprawozdanie w załączeniu. 

 

VIII. 22 października 2015 r. – przeprowadziłam wywiadu z dr Sylwia Spurek, Zastępczynią 

Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym poroszone zostały podstawowe kwestie głównych 

obszarów działań nowo mianowanego Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara,  

a w szczególności planów Zastępczyni ds. Równego Traktowania. Wywiad oczekuje na 

autoryzację przez Panią dr Sylwię Spurek. 

 

IX. Na 20 listopada 2015 r. zaplanowano ostatnie w roku 2015 r. spotkanie Zespołu ds. kobiet 

na które zaproszona została dr Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich  

ds. Równego Traktowana. 

 

adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska 

Przewodnicząca Zespołu 

 

Załączniki do sprawozdania Zespołu ds. Kobiet stanowią załączniki do niniejszego 

dokumentu. 

 

 

Informacja o działalności Komisji ds. Arbitrażu 
 

 

 Uchwałą z dnia 3 marca 2015 r. Prezydium NRA powołało Komisję ds. Arbitrażu,  

a adw. Macieja Łaszczuka na jej przewodniczącego. Uchwałą z dnia 17 marca 2015 r. 

Prezydium NRA powołało skład osobowy Komisji ds. Arbitrażu. 

 6 maja 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji, podczas którego omówione 

zostały przyczyny i cele powołania Komisji. W dyskusji jej uczestnicy zwrócili uwagę na to, 

że arbitraż i mediacja oraz inne alternatywne metody rozwiązywania sporów spotykają się nie 

tylko z coraz większym zainteresowaniem społecznym, w tym również środowiska 

prawniczego, ale stają się również, w coraz większym stopniu, realnym sposobem 

rozwiązywania sporów. Doświadczenie innych państw, w tym Stanów Zjednoczonych, 

Kanady, a także państw europejskich, w tym Niemiec, Danii, Wielkiej Brytanii, wskazują na 

ogromny potencjał tkwiący w tych alternatywnych wobec wymiaru sprawiedliwości, 

sprawowanego przez państwowe sądownictwo, metodach, jak i na ich różnorakie zalety, 

zwłaszcza w wymiarze społecznym. 

 W ostatnim czasie widoczna jest, zarówna na świecie, zwłaszcza zaś w Europie, jak  

i w Polsce, wzrastająca dynamika zmian w tym obszarze. Istnieje więc konieczność włączenia 
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się Adwokatury w te procesy i aktywnego uczestnictwa w nich, zarówno na poziomie 

tworzenia regulacji prawnych, jak i szeroko rozumianej praktyki. Obszar działalności  

w zakresie arbitrażu stwarza dodatkowe szanse aktywności zawodowej dla adwokatów.  

Z drugiej strony widoczne jest silne zainteresowanie nim i dużą aktywność innych środowisk 

prawniczych i nie tylko. Tę szansę trzeba wykorzystać, również w interesie Adwokatury jako 

całości.  

 W dyskusji określone zostały następujące cele Komisji: 

 opracowanie i prezentowanie stanowiska Adwokatury w sprawie arbitrażu jako 

metody rozwiązywania sporów; 

 koordynowanie działań Adwokatury w zakresie arbitrażu; 

 upowszechnianie wiedzy o arbitrażu w środowisku adwokackim; 

 podejmowanie działań mających na celu rozwój arbitrażu; 

 wspieranie działań na rzecz rozwoju arbitrażu w Polsce i udziału w nich adwokatów; 

 integracja środowiska zainteresowanego arbitrażem. 

  

 Komisja uznała, że jej najważniejszą aktywnością powinno być doprowadzenie do 

wypowiedzenia się w najważniejszych kwestiach związanych z arbitrażem w formie raportów 

przygotowywanych wspólnie przez cały skład Komisji. Raporty te po przygotowaniu 

powinny zostać upublicznione poprzez ogłoszenie drukiem i przedstawione na konferencji 

poświęconej danemu zagadnieniu. Komisja rozważała potrzebę opracowania raportów 

dotyczących m.in. następujących zagadnień:  

 zasady etyki adwokackiej a pełnienie funkcji arbitra; 

 zasady etyki adwokackiej a pełnienie funkcji pełnomocnika w postępowaniu 

arbitrażowym; 

 dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym; 

 

 Komisja podjęła decyzję o przygotowaniu w pierwszej kolejności raportu o dowodzie 

z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym. Prace nad tym projektem trwają, a osobą 

kierującą nim jest adw. dr Rafał Morek. Ukończenie pracy nad projektem przewidywane jest 

na koniec pierwszego kwartału 2016 r.  

 

 Ponadto, członkowie Komisji w okresie sprawozdawczym aktywnie uczestniczyli  

w różnych zdarzeniach dotyczących arbitrażu i wykonywali bieżące czynności związane  

z arbitrażem, np.: 

 24 sierpnia 2015 r. Przewodniczący Komisji, adw. Maciej Łaszczuk wraz z Prezesem 

NRA, na prośbę Ministerstwa Gospodarki przekazał opinię dotyczącą propozycji 

Komisji Europejskiej odnoszącej się do mechanizmu rozstrzygania sporów 

inwestycyjnych w Transatlantic Trade and Investment Partnership. Opinia została 

przygotowana przez Kancelarię Łaszczuk i Wspólnicy sp.k.; 

 13 października 2015 r. Przewodniczący Komisji, adw. Maciej Łaszczuk był 

moderatorem panelu poświęconego rozwiązywaniu sporów („Spory gospodarcze – 

sposób na sukces”) podczas V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw w Katowicach, a panelistami były adw. Justyna Szpara i adw. 

Małgorzata Modzelewska de Raad; 

 20 listopada 2015 r. Przewodniczący Komisji, adw. Maciej Łaszczuk uczestniczył  

w organizowanej przez Uniwersytet Śląski, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie 

Gospodarczej w Warszawie oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach 

konferencji „Applicable Law in International Arbitration”, która odbyła się  
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w Katowicach; w Konferencji uczestniczyli także adw. Wojciech Sadowski, adw. 

Rafał Kos.  

 

 W okresie sprawozdawczym Komisja nie korzystała z żadnych środków finansowych. 

 

adw. Maciej Łaszczuk 

Przewodniczący Komisji 

 

 

Sprawozdanie z pracy Zespołu Medialnego NRA 

 

WPROWADZENIE 

 

 Media relations  

 

W skład zespołu medialnego wchodzą pracownicy biura prasowego NRA oraz zewnętrzna 

firma public relations – High Profile. Zespół realizuje strategię medialną przyjętą przez 

Prezydium NRA. Podział pracy jest ustalany na bieżąco, niemniej z założenia agencja High 

Profile Strategic Advisors, w ramach zryczałtowanego wynagrodzenia, wspiera organizację, a 

w większości przypadków organizuje lub współorganizuje wydarzenia dla Naczelnej Rady 

Adwokackiej w 2015 roku. Biuro prasowe z kolei dba o bieżący kontakt z mediami, redaguje 

informacje zamieszczane na portalu adwokatura.pl jak również zajmuje się cotygodniową 

wysyłką newslettera Wiadomości Adwokatury.   

Ponadto zespół medialny prowadzi profil facebookowy NRA, Zespół systematycznie 

inspiruje dziennikarzy, stara się kreować atrakcyjne dla mediów tematy, jak również 

utrzymuje z nimi bieżące, robocze kontakty, odpowiadając na zainteresowanie dziennikarzy. 

Od czasu powołania zespołu medialnego, tj. 2011 roku, odnotowujemy wzrost zainteresowań 

mediów samorządem adwokackim, a tym samym zwiększyła się liczba tych publikacji. W 

roku 2011 pojawiły się 8003 artykuły, wzmianki prasowe, telewizyjne, radiowe bądź 

internetowe. W 2015 roku było ich ponad dwa razy więcej – 12 450.  

Łącznie ekwiwalent reklamowy (Advertising Value Equivalent – AVE) czyli wartość reklamy  

w danym medium w porównaniu z powierzchnią materiałów na dany temat, jako indeks 

pozwalający ocenić efektywność projektów PR, w okresie od stycznia 2015 r. do grudnia 

2015 r. wyniósł ponad 81 025 657 złotych. Należy zwrócić uwagę, że metodologia wyliczania 

AVE, jako parametru ilościowego, nie uwzględnia nacechowania pozytywnego, neutralnego 

lub negatywnego materiału prasowego, a dodatkowo zakłada, że odbiorca danego materiału 

zapoznał się z nim. Dlatego też nie można traktować parametru AVE dosłownie, a jedynie 

pomocniczo, jako istotną przesłankę przy ocenie działań PR. 

 

Poniższa tabele wskazują szczegółowe dane dotyczące publikacji medialnych w 2015 roku. 

 

Nośnik Liczby 

Telewizja 913 

Prasa 6311 

Radio 963 

Portale 4111 

Suma 12 450 
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Poniższa tabela przedstawia wydźwięk publikacji w najaktywniejszych źródłach w 2015 roku.  

 

Źródło Liczby 

Rzeczpospolita 693 

Serwisy.gazetaprawna.pl 541 

Wiadomosci.gazeta.pl 512 

Dziennik Gazeta Prawna 509 

Prawo.gazetaprawna.pl 483 

wiadomości.onet.pl 441 

TVN24 175 

Rzeczpospolita Rzecz o prawie 158 

Super Express 136 

Gazeta wyborcza 109 

 

 

 Social media 

 

Zespół medialny prowadzi profil Naczelnej Rady Adwokackiej na portalu społecznościowym 

Facebook. Na początku stycznia 2015 roku fanpage NRA „polubiło” 3 975 osób, 15 grudnia 

2015 było już ponad  dwa tysiące więcej – 6 023. Informacje z fanpage’a docierają do około 

23 893 użytkowników Facebooka, w zależności od zamieszczonego postu. Na profilu 

publikujemy informacje o szkoleniach, polecanych artykułach prasowych oraz informacje 

związane ze sprawami około adwokackimi.  

Dodatkowo w zależności od potrzeb i organizowanych wydarzeń, prowadzone są również 

wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook.  

 

KALENDARIUM 

 

Styczeń 2015 

 

Spotkanie noworoczne 

 Stworzenie scenariusza spotkania 

 Projekty wystąpień 

 Organizacja spotkania noworocznego: 

o Wizja lokalna w miejscu wydarzenia 

o Przedstawienie wybór, selekcja i rekomendacja dotycząca oprawy artystycznej  

o Zapewnienie oświetlenia, dźwięku oraz obsługi technicznej w trakcie trwania 

wydarzenia 

o Organizacja aukcji charytatywnej – pozyskanie przedmiotów na aukcję 

charytatywną 

 Montaż, demontaż techniki oraz nadzór 

 Przeprowadzenie próby generalnej w dniu wydarzenia 

 Przygotowanie moderatora do wydarzenia – stworzenie planu wypowiedzi, 

przeprowadzenie próby 

 Obecność kilku przedstawicieli agencji oraz biura prasowego podczas wydarzenia i 

koordynacja jego przebiegu  

 Media relations 
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Publikacje 

 Przygotowanie projektu publikacji na temat prezydenckiej kampanii wyborczej  

 

Media relations 

 Bieżące działania z zakresu media relations 

 Doradztwo w zakresie PR kryzysowego i publikacji krytycznie opisujących 

kontrowersje w zakresie zmian operatora pocztowego  

 

Luty  2015 

 

Konferencja „Karta praw podstawowych” 

 Spotkanie robocze i konsultacje dotyczące organizacji konferencji 

 Przygotowanie researchu na temat zagadnień omawianych podczas konferencji 

 

Publikacje 

 Współtworzenie projektu publikacji na temat karty praw podstawowych 

 Przygotowanie projektu publikacji na temat pomocy prawnej dla ubogich 

 

Plan działań 

 Analiza planów wszystkich komisji na 2015 rok  

 Na podstawie analizy przygotowanie rekomendacji działań dla Naczelnej Rady 

Adwokackiej na 2015 rok 

 

Media relations 

 Bieżące działania z zakresu media relations 

 Doradztwo w zakresie PR kryzysowego i publikacji krytycznie opisujących 

kontrowersje w zakresie zmian operatora pocztowego  

  

Dzień bezpłatnych porad adwokackich 

 Przygotowanie rekomendacji promocji dnia bezpłatnych porad adwokackich dla 

Okręgowych Rad Adwokackich  

 Przygotowanie rekomendacji oraz budżetu promocji dnia bezpłatnych porad 

adwokackich 

 

Marzec 2015 

 

Konferencja „Karta praw podstawowych” 

 Przedstawienie rekomendacji dotyczących layoutu zaproszeń 

 Przygotowanie strategii związanej z organizacją konferencji 

 Przygotowanie (w tym budżet, kosztorysy, produkcja) i realizacja atrakcyjnej oprawy 

konferencji  

 Utworzenie oraz prowadzenie wydarzenia dotyczącego konferencji na portalu 

Facebook 

 Koordynacja jej przebiegu 

 Relacja z konferencji 

 

Publikacje 

 Współtworzenie projektu publikacji na temat Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich 

 wywiad dla Rzeczpospolitej, pomoc przy autoryzacji wywiadu Prezesa NRA adw. 
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Andrzeja Zwary dla Rzeczpospolitej 

 

Media relations 

 Bieżące działania z zakresu media relations 

 

Dzień bezpłatnych porad adwokackich 

 Koordynacja podpisania umów z redakcjami 

 Przygotowanie projektów plakatów 

 Przygotowanie propozycji spotów radiowych 

 

Kwiecień 2015 

 

Złote Wagi 

 Organizacja wydarzenia 

 Projekt zaproszeń 

 Przygotowanie researchu na temat  laureatów 

 Przygotowanie laudacji 

 Zaproszenie gości i promocja wydarzenia 

 

PR kryzysowy 

 Doradztwo w sprawie ankiety dot. strategii Adwokatury, która była omawiana podczas 

Plenum NRA, a przebieg jej dyskusji został opublikowany na łamach jednej z gazet.  

 

Media relations 

 Bieżące działania z zakresu media relations 

 Zainicjowanie i pomoc w autoryzacji wywiadu dotyczącego m.in. strategii 

Adwokatury. 

 

Konferencja „Nowy proces karny - sprawiedliwość dla wszystkich?” 

 Spotkanie robocze i konsultacje dotyczące organizacji konferencji 

 Przygotowanie researchu na temat zagadnień omawianych podczas konferencji 

 

Dzień bezpłatnych porad adwokackich 

 Koordynacja produkcji spotu radiowego 

 Redagowanie wywiadu i tekstów do dzienników – SE i Fakt 

 Przygotowanie projektu dyplomów dla adwokatów biorących udział w akcji 

 Realizacja reklamy „Dnia bezpłatnych porad adwokackich” w autobusach 

komunikacji miejskiej oraz w metrze 

 

Harmonogram prac komisji 

 Przedstawienie rekomendacji dotyczących organizacji eventów przez poszczególne 

komisje 

 

Maj 2015 

 

Konferencja „Nowy proces karny - sprawiedliwość dla wszystkich?” 

 Wizja lokalna miejsca konferencji 

 Przedstawienie rekomendacji dotyczących layoutu zaproszeń 

 Przygotowanie propozycji atrakcyjnej oprawy konferencji 
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 Przygotowanie strategii związanej z organizacją konferencji 

 Przygotowanie (w tym budżet, kosztorysy, produkcja) i realizacja atrakcyjnej oprawy 

konferencji  

 Utworzenie oraz prowadzenie profilu wydarzenia na portalu Facebook 

 

Bieg Powstania Warszawskiego 

 Spotkanie z WOSiR-em w sprawie organizacji „Biegu Powstania Warszawskiego”  

 Koordynacja powstawania formularza rejestracji uczestników na bieg 

 

Dzień bezpłatnych porad prawnych 

 Wypisanie oraz rozesłanie wszystkich dyplomów dla uczestników akcji 

 

Bitwa prawna 

 Przygotowanie rekomendacji dotyczących bitwy prawnej 

 

Publikacje 

 Przygotowanie projektu publikacji na temat wyborów prezydenckich 

 

Memorandum 

 Doradztwo w zakresie memorandum na temat uchwały o Trybunale Konstytucyjnym 

 

Czerwiec 2015 

 

Bieg Powstania Warszawskiego 

 Przygotowanie projektu oraz zamówienie koszulek dla biegaczy 

 Wizja lokalna miejsca wydarzenia 

 Stworzenie wydarzenia na Facebooku 

 

Polityka informacyjna 

 Przygotowanie rekomendacji dotyczących polepszenia polityki informacyjnej  

w NRA 

 

Publikacje 

 Zainicjowanie oraz przygotowanie tez do wywiadu na temat stawek adwokackich, 

projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i o nowym kodeksie postępowania 

karnego  

 

Konferencja „Nowy proces karny - sprawiedliwość dla wszystkich?” 

 Stworzenie bazy dziennikarzy oraz potwierdzanie obecności dziennikarzy podczas 

wydarzenia 

 Obsługa medialna w dniu wydarzenia – aranżowanie, koordynowanie wywiadów 

i wystąpień medialnych 

 Utworzenie oraz prowadzenie profilu wydarzenia na portalu Facebook 

 Organizacja oraz koordynacji streamingu  

 Relacja z konferencji 

 

Media relations 

 Bieżące działania z zakresu media relations 
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„Afera taśmowa” 

 Przygotowanie propozycji stanowiska NRA, w związku z upublicznieniem akt tzw. 

„afery taśmowej” 

 

Protest adwokatów 

 Wsparcie medialne dotyczące tematu protestu adwokatów. 

 

Lipiec 2015 

 

Bieg Powstania Warszawskiego 

 Przygotowanie budżetu   

 Negocjowanie warunków oraz koordynowanie podpisania umów 

 Organizacja związana z wydarzeniem: 

o Zorganizowanie koszulek, noclegów, opasek, namiotu, cateringu, oświetlenia, 

pucharów, szatni, ochrony 

 Przygotowanie scenariusza 

 Udzielanie informacji: indywidualne kontakty z adwokatami-biegaczami 

 Wynegocjowanie promocyjnych cen noclegów dla biegaczy 

 Prowadzenie profilu na Facebooku 

 Koordynacja i nadzorowanie w dniu wydarzenia 

 

Publikacje 

 Przygotowanie projektu publikacji na temat stawek adwokackich 

 

Sierpień 2015 

 

Publikacje 

 Przygotowanie projektu publikacji na temat zerwania rozmów adwokatów  

z Ministrem Sprawiedliwości 

 Zredagowanie publikacji na temat skargi do Komisji Europejskiej 

 Zainicjowanie publikacji na temat złożenia skargi do Komisji Europejskiej na temat 

ustawy o przedsądowej pomocy prawnej 

 

PR kryzysowy 

 Przedstawienie rekomendacji dotyczących nagłośnionej przez media sprawy 

zatrzymania znanego adwokata.  

 Przygotowanie rekomendacji związanych z opublikowaniem przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości podręcznika prawniczego dla uczniów klas gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych. 

 

Wrzesień 2015 

 

Materiały reklamowe 

 Przygotowanie budżetu produkcji gadżetów reklamowych NRA 

 

Bieg Niepodległości w Krakowie 

 Pomoc w organizacji biegu 
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Nagrody Rising Stars 

 Przedstawienie rekomendacji dotyczących podjęcia współpracy z Dziennikiem Gazetą 

Prawną 

 Przygotowanie propozycji tematów artykułów  

 Koordynacja publikacji związanej z nagrodą Rising Stars 

 

Deklaracja Porozumienia samorządów i stowarzyszeń prawniczych 

 Pomoc w organizacji tego wydarzenia 

 Przygotowanie draftu zaproszenia dla dziennikarzy oraz komunikatu prasowego, 

aranżowanie publikacji prasowych na ten temat 

 Koordynacja w dniu wydarzenia  

 Przygotowanie raportu z zestawieniem publikacji po konferencji 

 

Publikacje 

 Zaaranżowanie wywiadu oraz przygotowanie tez na temat ustawy o policji 

 

Debata na temat tajemnicy lekarskiej 

 Przygotowanie prezentacji 

 Przygotowanie konferencji prasowej wspólnie z biurem prasowym NIL 

 Zaaranżowanie publikacji na temat tego wydarzenia 

 Przygotowanie zestawienia publikacji po tym wydarzeniu 

 

Festiwal Kina Prawniczego 

 Przygotowanie kosztorysu organizacji festiwalu 

 Pomoc w organizacji wydarzenia 

 

Kandydaci na posłów i senatorów 

 Przygotowanie listy adwokatów i aplikantów kandydujących w wyborach do 

parlamentu 

 Przygotowanie propozycji pytań do posłów i senatorów  

 

Październik 2015 

 

Zjazd Europejskich Adwokatur  

 Przygotowanie zaproszenia dla dziennikarzy na to wydarzenie 

 Przygotowanie bazy mediów krakowskich 

 Rozsyłanie komunikatu do mediów wraz z zaproszeniem oraz aranżowanie 

wypowiedzi prasowych 

 Stworzenie oraz wykupienie reklamy na Facebooku w celu zwiększenia liczby 

uczestników wydarzenia 

 Przygotowanie zarysu wystąpienia na temat działań, jakie podejmuje NRA i jakie 

zamierza podjąć, aby kształtować pozytywny wizerunek adwokatury 

 

Festiwal Kina Prawniczego 

 Współpraca przy organizacji przeglądu 

 Wysyłka zaproszeń 

 Organizacja zbiórki pieniędzy na leczenie Krzysztofa Globisza i pomoc w 

kwestowaniu - podjęcie współpracy z Fundacją K40 i Teatrem Ateneum 

 Koordynacja oraz pomoc organizacyjna w dniu wydarzenia 
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Konferencja „Prawa człowieka w dobie konfliktu zbrojnego” 

 Spotkanie robocze i konsultacje dotyczące organizacji konferencji 

 Przygotowanie researchu na temat zagadnień omawianych podczas konferencji 

 Utworzenie oraz prowadzenie profilu wydarzenia na portalu Facebook 

 Przedstawienie rekomendacji dotyczących layoutu zaproszeń 

 Przygotowanie strategii związanej z organizacją konferencji 

 Przygotowanie (w tym budżet, kosztorysy, produkcja) i realizacja atrakcyjnej oprawy 

konferencji  

 Utworzenie oraz prowadzenie wydarzenia dotyczącego konferencji na portalu 

Facebook 

 

II Europejski Dzień Prawnika 

 Przygotowanie propozycji miejsc oraz wyceny zorganizowania debaty i wieczornego 

bankietu 

 Przygotowanie strategii promocji tego wydarzenia 

 Organizacja debaty – zapewnienie miejsca konferencji i obsługi technicznej, kontakt z 

uczestnikami debaty i prowadzącym,  

 Organizacja bankietu   

 

Publikacje 

 Spisanie i zredagowanie wywiadu przeprowadzonego przez adw. Katarzynę 

Gajowniczek-Pruszyńską z dr Sylwią Super, zastępczynią Rzecznika Praw 

Obywatelskich 

 

Listopad 2015 

 

Materiały reklamowe adwokatury 

 Przygotowanie rekomendacji dotyczących materiałów reklamowych adwokatury wraz 

z wyceną wszystkich gadżetów  

 

Konferencja „Prawa człowieka w dobie konfliktu zbrojnego” 

 Stworzenie projektów oraz produkcja plakatów na konferencją 

 Podjęcie współpracy z Uczelniami Wyższymi w całej Polsce w celu zainteresowania 

konferencją studentów 

 Stworzenie bazy dziennikarzy oraz potwierdzanie obecności dziennikarzy podczas 

wydarzenia 

 Zorganizowanie wystawy zdjęć Jakuba Szymczuka 

 Obsługa medialna w dniu wydarzenia – aranżowanie, koordynowanie wywiadów 

i wystąpień medialnych, relacja z konferencji 

 

II Europejski Dzień Prawnika 

 Koordynacja podpisania umów 

 Wizja lokalna miejsca wydarzenia 

 Przygotowanie researchu na temat konferencji na podobny temat 

Przedstawienie rekomendacji dotyczących zaproszonych prelegentów 

 

Publikacje 

 Przygotowanie zarysu artykułu na temat spraw sądowych dot. protestu adwokatury 
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Spotkanie noworoczne adwokatury 

 Przygotowanie kolejnych rekomendacji dotyczących oprawy oraz miejsca tego 

wydarzenia  

 Przygotowanie kolejnego kosztorysu 

 Wizje lokalne 

 Koordynowanie powstawania zaproszenia 

 Koordynowanie podpisywania umów 

 

Grudzień 2015 

 

II Europejski Dzień Prawnika 

 Koordynacja w dniu wydarzenia 

 Przygotowanie bazy mediów 

 Przygotowanie i wysyłka zaproszeń dla dziennikarzy 

 Relacja z konferencji 

 

Spotkanie noworoczne adwokatury 

 Przygotowanie rekomendacji dotyczących oprawy oraz miejsca tego wydarzenia  

 Przygotowanie wycen organizacji spotkania noworocznego w zależności  

od wybranej opcji 

 Koordynacja podpisania umowy 

 Przygotowanie scenariusza wydarzenia 

 Koordynacja powstawania zaproszeń 

 Przygotowanie agendy wydarzenia  

 Organizacja wydarzenia 

 

Publikacje 

 Zaaranżowanie i pomoc w autoryzacji wywiadu na temat zmiany ustawy o Trybunale 

Konstytucyjnym 

 

Ponadto 

 Codzienny monitoring mediów 

 Bieżący kontakt z dziennikarzami 

 Prowadzenie fanpage’a Naczelnej Rady Adwokackiej na portalu Facebook 

 Redakcja i zamawianie nekrologów w prasie 

 Regularne uczestnictwo w spotkaniach zespołu medialnego oraz w spotkaniach  

z komisjami 

 Monitoring działań PR innych prawniczych samorządów  

 Gdy tego wymaga sytuacja, pracownik High Profile wykonuje wszelkie prace zlecane 

przez Prezesa NRA lub szefową biura prasowego NRA. 
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Rozliczenie Prezesa NRA z funduszu reprezentacyjnego 
 

Informuję, że fundusz reprezentacyjny Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w 2015 roku 

wynosił 70 000 zł. 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku środki finansowe ujęte w tej pozycji zostały 

przekazane wyłącznie na: 

 Darowizna na działalność dydaktyczną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego – 1 500 zł. 

 Wsparcie konferencji zorganizowanej przez Zespół ds. Kobiet przy NRA – 1 485,61 

zł. 

 Wsparcie 6 ogólnopolskich wydarzeń sportowo-integracyjnych dla adwokatów i 

aplikantów adwokackich, organizowanych przez poszczególne Izby Adwokackie (rajd 

motorowo-rowerowy, zawody w tenisie ziemnym, gonitwa konna, półmaraton, 

zawody w siatkówce, zawody w piłce nożnej) – łączna kwota 25 955,76 zł. 

 

Innych wydatków z funduszu reprezentacyjnego nie dokonałem. 

 

Adw. Andrzej Zwara 

Prezes NRA 

 


