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 INFORMACJA O PRACACH 

 POSZCZEGÓLNYCH KOMISJI, ZESPOŁÓW  

I JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH PRZY NRA 

W 2014 ROKU 

 

 

Informacja o działalności Komisji ds. Prac Parlamentarnych  
 

 Przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej brali udział w posiedzeniach komisji  

i podkomisji sejmowych oraz w posiedzeniach komisji senackich dotyczących projektów 

zmian w Prawie o adwokaturze, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania 

karnego, kodeksu karnego, ustawy o komornikach sądowych. 

 

 

Adw. Jacek Trela 

Opiekun Komisji ds. Prac Parlamentarnych 

 

 

Informacja o działalności Komisji Doskonalenia Zawodowego  
 

 Komisja Doskonalenia Zawodowego prowadziła działalność w składzie powołanym 

przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z tym, że w czwartym kwartale nastąpiła 

zmiana przewodniczącego Komisji spowodowana śmiercią adwokata Grzegorza 

Janisławskiego. Opiekunem Komisji jest członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 

adwokat Jerzy Zięba. 

 Aktywność Komisji sprowadziła się do przygotowania cyklu szkoleń związanych ze 

zmianami w procedurze karnej, które to szkolenia przeprowadzone zostaną w pierwszym 

półroczu 2015 roku. Założenia szkolenia przedstawione zostały w dniu 21 października 2014 

r. na posiedzeniu 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 prowadziłby szkolenia dla 

izb adwokackich w Bydgoszczy, Olsztynie, Gdańsku, Toruniu, Płocku, Szczecinie, 

Koszalinie, Poznaniu, Zielonej Górze, Siedlcach, Łodzi i Białymstoku. W skład tego zespołu 

wchodziliby 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. 
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 Zespól drugi prowadziłby szkolenia w izbach adwokackich w Rzeszowie, Krakowie, 

Lublinie, Kielcach, Częstochowie, Katowicach, Bielsku-Białej, Wrocławiu, Wałbrzychu, 

Opolu i Radomiu. W skład tego zespołu wchodziliby: 

- 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 Janusza Śliwa, wykładowca 

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 

Karnego: postępowanie przygotowawczego, przepisy intertemporalne. 

 Zajęcia w przedstawionym zakresie dla Izby Warszawskiej odbyłyby się w trybie 

indywidualnie uzgodnionym z ORA. Koszt szkolenia w zakresie wynagrodzenia 

wykładowców, każde w wymiarze dziewięciu godzin, poniosłaby Naczelna Rada 

Adwokacka, zaś pozostałe koszty izby adwokackie. 

 Przyjęto także wstępnie, że doskonalenie zawodowe związane z wejściem w życie 

zmian w procedurze karnej miałoby także drugi etap. Uznałem wstępnie za wskazane 

przeprowadzenie zajęć po kilku miesiącach obowiązywania zmienionych przepisów z tym, że 

te zajęcia winny być prowadzone przez adwokatów. Wykładowcami tymi powinni być: prof. 

prof. Jacek Giezek, Piotr Kardas, Piotr Kruszyński, dr Łukasz Chojniak. W tym zakresie 

stanowisko zajmie Komisja w pełnym składzie, której posiedzenie przewiduję na luty 2015 

roku. 

 W roku 2014 Komisja była wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Krakowie 

współorganizatorem zajęć doskonalenia zawodowego w czasie krakowskich Dni Kultury 

Adwokatury, kiedy to zajęcia przeprowadzone zostały w następującym zakresie 

tematycznym: 

- prof. dr hab. n. med. Małgorzaty Kłys: „Opiniowanie w sprawach środków 

uzależniających u kierowców”, 

- prof. dr hab. Krzysztofa Woźniaka: „Wirtopsja - najnowsze techniki badawcze w 

medycynie sądowej”, 

- prof. zw. dr hab. Stanisława Waltosia: „Granice etyczne pragmatyzmu prawniczego”, 

- prof. Jerzego Vetulaniego: „Neurobiologia śmierci a życiu po życiu”, 

- prof. dr hab. n. med. Jacka Bomby: „Współczesne rozumienie zdrowia psychicznego i 

jego zaburzenia”. 

 Podkreślić należy, że przeprowadzenie tych zajęć możliwe było wyłącznie z uwagi na 

aktywność Kol. Adw. Stanisława Kłysa. 

 W roku 2015 aktywność Komisji będzie znacząco większa. 

 

 

Adw. Bogusław Owsianik 

Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego 

 

 

Informacja o działalności Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich 
 

 Skład Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie 

Adwokackiej ustalony został w grudniu 2013 roku.  

 W pierwszym okresie pracy Komisja zaopiniowała treść porozumienia zawieranego 

przez Naczelną Radę Adwokacką z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, a także 
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projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie z dnia 24 

września 2009 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminu adwokackiego.  

 Komisja w okresie sprawozdawczym zebrała się sześciokrotnie.  

 Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 9 stycznia 2014 roku, w trakcie 

którego Komisja zarekomendowała podjęcie przez Prezydium NRA uchwały w sprawie 

zmian w ramowym planie szkolenia, przyjęła stanowisko w sprawie aplikantów skreślonych z 

listy aplikantów, co do których uchwała nie stała się ostateczna, podjęła uchwałę w sprawie 

założeń programowych, organizacji i współfinansowania programu Szkolenia 

Przedegzaminacyjne 2014. Nadto, podczas posiedzenia omówiono podstawowe cele i 

założenia dotyczące bieżącej kadencji Komisji.  

 Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 3 lutego 2014 roku. Prace Komisji tego dnia 

poświęcone były analizie niezbędnych i oczekiwanych zmian w Regulaminie Odbywania 

Aplikacji. Rozpoznano podstawowe potrzeby w zakresie oczekiwanych zmian, powołano 

zespół ds. pracy nad nowelizacją Regulaminu. Tego dnia Komisja zajęła się także 

rozpoczęciem prac nad rozważaniem kwestii poruszanych w uchwale programowej 

Krajowego Zjazdu Adwokatury, a poświęconych zasadom odbywania aplikacji adwokackiej. 

Komisja przygotowała formularz zapytania do patronów dotyczący kwestii związanych ze 

sposobem odbywania aplikacji. Formularz ten w następnej kolejności został rozesłany do Izb. 

Omówiono kwestię związaną z utworzeniem ogólnopolskiej bazy wykładowców i tematów, 

uzgodniono także przygotowanie platformy cyfrowej umożliwiającej Kierownikom szkolenia 

aplikantów w Izbach wymianę kazusów opracowywanych na konkursy krasomówcze, czy 

kolokwia. Podczas tego posiedzenia omówiono także założenia programowe Konferencji 

Naukowej Aplikantów Adwokackich w Jastrzębiej Górze oraz kwestie do przedyskutowania 

i/lub przedstawienia podczas Konferencji Kierowników Szkolenia w Kazimierzu Dolnym.  

 Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 7 kwietnia 2014 roku. W toku 

posiedzenia przedstawiono stan prac nad zbadaniem sytuacji dotyczącej sposobu odbywania 

aplikacji, nad opracowaniem wspólnej bazy tematów. Komisja zaakceptowała termin 

Konferencji Kierowników Szkoleń w Kazimierzu Dolnym wraz ze szczegółową tematyką 

Konferencji. Podczas posiedzenia przedyskutowano także tematykę Konferencji Naukowej w 

Jastrzębiej Górze. Przedstawiony został także stan prac nad budową platformy cyfrowej 

umożliwiającej wymianę informacji pomiędzy Kierownikami Szkoleń w poszczególnych 

Izbach.  

 W dniach 8-9 maja 2014 roku w Kazimierzu Dolnym odbyła się Konferencja 

Kierowników Szkoleń Aplikantów Adwokackich połączona z posiedzeniem Komisji 

Kształcenia Aplikantów Adwokackich. Szczegółowe sprawozdanie z Konferencji poniżej.  

 W dniach od 24-26 października 2014 roku odbyła się w Jastrzębiej Górze 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aplikantów Adwokackich. Tematem przewodnim 

Konferencji były Nowoczesne Środki Techniczne Służące Pozyskiwaniu Informacji 

(Nagranie, Podsłuch, Monitoring, GPS-Tracking, Geolokacj) w Polskim Systemie Prawa. 

Tematyka Konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem aplikantów, którzy 

przygotowali łącznie kilkadziesiąt prac, z czego Komitet Naukowy zakwalifikował do 

zaprezentowania podczas Konferencji prace 20 osób.  

 W ramach Konferencji odbyło się pięć sesji naukowych: 

a. konstytucyjna i praw człowieka – nagranie i podsłuch w Konstytucji i Konwencji 

Europejskiej w orzecznictwie TK i ETPC; 

b. karna – dowód z podsłuchu w postępowaniu karnym, podsłuch operacyjny, podsłuch  

a tajemnica adwokacka; 

c. cywilna – dowód z nagrania w postępowaniu cywilnym, problem nagrań prywatnych 

w orzecznictwie sądów cywilnych; 
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d. administracyjna – nagranie w ramach monitoringu w ramach ustawy o ochronie 

danych osobowych; 

e. sesja panelowa – dyskusja o problematyce monitoringu, nagraniach i podsłuchu. 

 

 Równolegle z Konferencją Naukową Aplikantów odbyła się Konferencja 

Kierowników Szkolenia, a także posiedzenie Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich. 

Podczas posiedzenia Komisji omówiono podstawowe założenia prac i przedsięwzięć, którymi 

Komisja chciałaby się zająć w roku 2015. Sprawozdanie z obu Konferencji poniżej. 

 Komisja uczestniczyła także w opiniowaniu i ustalaniu kształtu treści porozumienia 

zawieranego przez Naczelną Radę Adwokacką z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury 

na rok 2015. 

 Na dzień dzisiejszy Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich: 

- opracowała propozycję zmian w Regulaminie odbywania aplikacji, która została 

przyjęta uchwałą Naczelnej Radzie Adwokackiej podczas posiedzenia w Krakowie, 

- zainicjowała i przeprowadziła prace zmierzające do przeprowadzenia analizy sposobu 

odbywania aplikacji adwokackiej, który to dokument stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego 

Sprawozdania, 

- przygotowała i wdrożyła ogólnopolską internetową bazę kazusów cywilnych i karnych 

Casus, przeznaczoną dla wszystkich Izb Adwokackich, umożliwiającą łatwą i dogodną 

wymianę informacji przydatnych przy organizacji konkursów krasomówczych, zarówno na 

poziomie Izb, środowisk, jak i krajowym oraz kolokwiów, sprawdzianów czy egzaminów 

próbnych, 

- przedstawiła system e-Dziennik – narzędzie informatyczne wspomagające proces 

szkolenia aplikantów, 

- zorganizowała Konferencję Naukową Aplikantów Adwokackich Jastrzębia Góra 2014, 

- podjęła działania zmierzające do publikowania materiałów po Konferencji Naukowej 

Aplikantów Adwokackich Jastrzębia Góra 2014, 

- rozpoczęła i kontynuuje prace nad stworzeniem ogólnopolskiej bazy wykładowców 

oraz tematów – jako narzędzia wspomagającego, zwiększającego możliwości kształcenia 

aplikantów w poszczególnych Izbach, 

- zorganizowała dwie Konferencje Kierowników Szkoleń Aplikantów Adwokackich. 

 

SPRAWOZDANIE 

z Konferencji Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich 

w Kazimierzu Dolnym 

 

 W dniach 8-9 maja 2014 roku odbyła się w Kazimierzu Dolnym Konferencja 

Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich zorganizowana tradycyjnie przez Komisję 

Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Udział  

w tegorocznej Komisji wzięli adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, adw. Anisa 

Gnacikowska, członek NRA, adw. Joanna Kaczorowska, dziekan ORA w Płocku, adw. 

Wojciech Biegański, dziekan ORA w Wałbrzychu, adw. Janusz Steć, dziekan ORA  

w Siedlcach, licznie reprezentowani członkowie Komisji, a także Kierownicy Szkolenia 

Aplikantów.  

 Konferencja odbyła się w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy 

Polskich. Prace zebranych rozpoczęły się w godzinach dopołudniowych w dniu 8 maja 2014 

roku. Uczestnicy Konferencji w pierwszej kolejności skupili się nad omówieniem  

i rozważeniem projektu zmian zaproponowanych przez Komisję w Regulaminie odbywania 

aplikacji adwokackiej. Projekt zmian został przedstawiony przez adw. Elżbietę Nowak i adw. 

Annę Borkowską. Po intensywnych pracach opracowany został jednolity projekt zmian tego 
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kluczowego dla szkolenia aplikantów dokumentu, który zostanie przez Komisję 

przedstawiony pod rozwagę Naczelnej Radzie Adwokackiej. Zaproponowane zmiany mają  

w większości charakter porządkujący, w pewnych obszarach dają większą swobodę radom  

i dziekanom przy podejmowaniu decyzji dotyczących aplikantów, zwiększają elastyczność 

przy podejmowaniu terminów, co do wyznaczania kolokwiów i sprawdzianów 

poprawkowych, wprowadzają mechanizmy ograniczające sytuacje, w których aplikanci nie 

przystępują do kolokwiów i sprawdzianów w wyznaczonych terminach, stwarzają podstawę 

do przedłużenia terminu kolokwium czy sprawdzianu dla aplikantów będących jednocześnie 

osobami niepełnosprawnymi. Zaproponowane zmiany stanowią próbę rozwiązania 

problemów sygnalizowanych przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, Komisję Praw 

Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a także wszystkie osoby odpowiedzialne za 

szkolenie aplikantów. 

 W drugiej części dnia adw. Tomasz Guzek przedstawił założenia systemu 

informatycznego Casus, stanowiącego ogólnopolską internetową bazę kazusów cywilnych  

i karnych. Narzędzie to stanowi odpowiedź na pojawiającą się potrzebę tworzenia 

płaszczyzny, na której kierownicy szkoleń poszczególnych Izb mogliby wymieniać się 

przygotowywanymi w Izbach i wykorzystywanymi w czasie konkursów krasomówczych 

kazusami.  

 Następnie odbyła się prezentacja i szkolenie z przygotowanego przez Komisję 

systemu informatycznego, który udostępniony został wszystkim Izbom oraz Naczelnej Radzie 

Adwokackiej. System został przyjęty z zainteresowaniem i jak się wydaje będzie aktywnie 

wykorzystywany przez wszystkie Izby.  

 W dalszej kolejności odbyła się prezentacja systemu informatycznego e-Dziennik 

przygotowanego, wdrożonego i stosowanego w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. System 

ten jest dedykowanym dla Adwokatury narzędziem informatycznym wspomagającym proces 

szkolenia aplikantów. Zapewnia on łatwość przygotowywania planów szkoleń dla 

poszczególnych roczników w oparciu o zagadnienia z Ramowego Programu Szkolenia, 

stanowi przestrzeń, na której korzystając z komputera, tabletu, telefonu komórkowego można 

uzyskać wszelkie niezbędne wykładowcy, aplikantowi informacje o odbywających się 

zajęciach, pozwala ustalać frekwencję, usprawnia proces usprawiedliwiania nieobecności, 

pozwala szacować koszty planowanych szkoleń, umożliwia łatwą komunikację  

z poszczególnymi aplikantami, grupami, rocznikami, pozwala tworzyć tzw. bazy wiedzy,  

a także zawiera wiele innych dogodnych w procesie szkolenia rozwiązań. System spotkał się 

ze sporym zainteresowaniem, w szczególności Izb o większej liczbie aplikantów. 

Przystępujące ewentualnie do tego systemu Izby nie będą partycypowały w poniesionych do 

tej pory kosztach budowy systemu, poniosą jedynie koszty usług hostingowych  

i ewentualnego dostosowania systemu do własnych potrzeb.  

 Na koniec pierwszego dnia Konferencji uczestnicy przeprowadzili dyskusję dotyczącą 

kwestii organizacyjnych, a w szczególności dotyczących terminów, w jakich winny odbywać 

się Konferencje Kierowników Szkoleń.  

 Po zakończeniu obrad, o godz. 20
00

, rozpoczęła się wspólna kolacja uczestników 

Konferencji. Jako jej miejsce wybrano ogrody goszczącego nas Domu Pracy Twórczej 

Dziennikarzy Polskich. Pomimo nienajlepszej pogody, uczestnicy przy ognisku i grillu 

integrowali się do taktów muzyki zaproszonego DJ-a. 

 Drugiego dnia Konferencji jej obrady zostały wznowione o godz. 10
00

. Adw. dr 

Michał Jackowski przedstawił założenia Trzeciej Konferencji Naukowej Aplikantów 

Adwokackich Jastrzębia Góra, planowanej na 10-12 października 2014 roku. Konferencja 

miałaby się odbyć pod tytułem „Nagranie i podsłuch w polskim systemie prawa”, co 

stanowiłoby nawiązanie do dotychczasowych prac Konferencji. W ramach Konferencji 

planowanych jest pięć sesji naukowych:  
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a. Sesja konstytucyjna i praw człowieka – problemy, z którymi chcemy się zmierzyć to: 

(i) „Granice posługiwania się podsłuchem i nagraniem w świetle postanowień 

Konstytucji oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”; 

(ii) „Korzystanie przez organy władzy publicznej z nowoczesnych technologii 

informatycznych (GPS, monitoring, pozyskiwanie informacji przez Internet) w celu 

ścigania przestępstw i jego granice konstytucyjne” 

 

b. Sesja prawa karnego – problemy z którymi chcemy się zmierzyć to: 

(i) „Dowód z podsłuchu w postępowaniu karnym a tajemnica adwokacka”; 

(ii) „Nielegalne nagranie, nielegalny podsłuch, niezgodne z prawem przetwarzanie danych 

jako przestępstwo, na tle kazusu przetwarzania danych obywateli polskich przez 

amerykańską agencję NSA”; 

 

c. Sesja prawa cywilnego – problemy z którymi chcemy się zmierzyć to: 

(i) „Dopuszczalność posługiwania się w obrocie cywilnoprawnym podsłuchem albo 

nagraniem” 

(ii) „Dowód z podsłuchu, prywatnego nagrania, prywatnego monitoringu wizyjnego i GPS 

w postępowaniu cywilnym”. 

 

d. Sesja administracyjna – „Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych”. 

 

e. Sesja będąca panelem dyskusyjnym, podczas którego z kilkoma zaproszonymi gośćmi 

dyskutować będą autorzy najlepszych prac przygotowanych na konferencję. 

 

 Uczestnikami Konferencji mogliby być wszyscy aplikanci adwokaccy. Komisja 

szkolenia zarekomendowała, aby prace były przygotowane przy współpracy merytorycznej  

z adwokatami – pracownikami naukowymi lub adwokatami – wykładowcami prowadzącymi 

szkolenia dla aplikantów adwokackich.  

 Przedstawione przez Komisję Kształcenia Aplikantów Adwokackich założenia 

programowe Konferencji zostały zaakceptowane przez obecnych.  

 W dalszej kolejności adw. Marek Matyjaszczyk przedstawił założenia 

przygotowywanego przez Komisję projektu mającego na celu stworzenie ogólnopolskiej bazy 

wykładowców oraz tematów możliwych do wykorzystania w toku szkoleń organizowanych 

przez poszczególne Izby. Projekt spotkał się z życzliwym przyjęciem, choć uczestnicy 

zasygnalizowali pewne wątpliwości związane z mechanizmami weryfikacji kompetencji 

umieszczonych w takiej bazie wykładowców, uznano jednocześnie, iż pewnym rozwiązaniem 

tego problemu będzie aktywny udział Kierowników Szkoleń rekomendujących umieszczenie 

poszczególnych wykładowców w bazie.  

 Adw. Magdalena Eckersdorf przeprowadziła częściowe podsumowanie wyników 

ankiet rozesłanych do Izb, a mających na celu przygotowanie dla Naczelnej Rady 

Adwokackiej informacji dotyczącej sposobów i przebiegu odbywania aplikacji adwokackich 

ze szczególnym uwzględnieniem form prawnych relacji patrona z aplikantem. Prace te 

stanowić mają w przyszłości podstawę do wykonania pkt. IX uchwały XI Krajowego Zjazdu 

Adwokatury.  

 Zebrani przedyskutowali także sprawę stworzenia specjalnej bazy, w której 

zainteresowani aplikanci adwokaccy mieliby możliwość oferowania adwokatom 

podejmowania się zastępstw substytucyjnych. W ocenie zebranych nie ma dzisiaj potrzeby 

tworzenia takiego narzędzia, albowiem istniejące kanały komunikacji (np. facebook) stanowią 

wystarczającą przestrzeń do nawiązywania tego rodzaju kontaktów. 
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 Uczestnicy Konferencji omówili także propozycję przeprowadzenia próbnego 

egzaminu adwokackiego, obejmującego część ustną. Uznano, iż jest to projekt warty 

rozważenia, choć w pierwszej kolejności wymaga ustalenia wysokości ewentualnych kosztów 

takiego egzaminu oraz sposobu ich pokrycia. Zebrani zasygnalizowali także problemy 

związane z zachęceniem aplikantów do uczestniczenia w takim projekcie.  

 Na zakończenie obrad uczestnicy Konferencji podjęli stanowisko: 

 

Stanowisko Konferencji Kierowników Szkoleń Aplikantów Adwokackich Kazimierz Dolny 

2014 w sprawie rekomendowanego stanowiska NRA 

 

 Konferencja Kierowników Szkoleń Aplikantów Adwokackich rekomenduje, aby 

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła stanowisko i zaleciła dziekanom okręgowych rad 

adwokackich, aby nie wyrażali zgody na podejmowanie lub kontynuowanie przez aplikantów 

zatrudnienia, pełnienia funkcji oraz wykonywania innych zajęć w organach wymiaru 

sprawiedliwości i organach ścigania. 
 

SPRAWOZDANIE 

z Konferencji Naukowej Aplikantów Adwokackich 

w Jastrzębiej Górze 

 

 W dniach 24- 26 października 2014 roku w Jastrzębiej Górze odbyła się Ogólnopolska 

Konferencja Naukowa Aplikantów Adwokackich, zorganizowana przez Komisję Kształcenia 

Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.  

 Do Jastrzębiej Góry przybyli adw. Jerzy Glanc Wiceprezes Naczelnej Rady 

Adwokackiej; adw. Mirosława Pietkiewicz Skarbnik Naczelnej Rady Adwokackiej; adw. 

Batrosz Grohman, Zastępca Sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej; adw. Ewa Krasowska, 

Rzecznik Dyscyplinarny NRA, adw. Jerzy Zięba, Członek Prezydium Naczelnej Rady 

Adwokackiej, adw. Anisa Gnacikowska Członek Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jadwiga 

Banaszewska, Członek Wyższej Komisji Rewizyjnej; Dziekani oraz Kierownicy Szkoleń  

z poszczególnych Izb Adwokackich oraz aplikanci adwokaccy z całej Polski. 

 Tematem przewodnim Konferencji były Nowoczesne Środki Techniczne Służące 

Pozyskiwaniu Informacji (Nagranie, Podsłuch, Monitoring, GPS-Tracking, Geolokacja)  

w Polskim Systemie Prawa. Tematyka Konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem 

aplikantów adwokackich, którzy przygotowali kilkadziesiąt prac, z czego Komitet Naukowy 

zakwalifikował do przedstawienia podczas Konferencji prace dwudziestu osób. Spotkania  

i dyskusje odbywały się w czterech panelach dyskusyjnych: administracyjnym, cywilnym, 

karnym oraz konstytucyjnym i praw człowieka.  

 Dyskusję w poszczególnych panelach moderowali: sędzia Trybunału Konstytucyjnego  

prof. Marek Zubik, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Wojciech 

Wiewiórowski, adw. dr Marlena Jankowska, adw. dr Grzegorz Sibiga, adw. dr Ewa Habryn - 

Chojnacka, adw. dr Piotr Binas,  dr Witold Płowiec, Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich 

adw. Mariusz Paplaczyk, adw. dr Michał Jackowski 

 Na zakończenie Konferencji odbyła się Sesja będąca panelem dyskusyjnym, podczas 

którego z zaproszonymi gośćmi dyskutowali autorzy najlepszych prac przygotowanych na 

konferencję - temat panelu – „Gdzie są granice prywatności w świecie nagrań, podsłuchów  

i monitoringu, de lege lata i de lege ferenda”. 

 W trakcie konferencji, przy uroczystej kolacji aplikanci, adwokaci i zaproszeni goście 

mieli okazję wymiany poglądów podczas nieformalnych rozmów, a także do miłej zabawy. 

 Równolegle odbyła się Konferencja Kierowników Szkoleń organizowana przez 

Komisję Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. 
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Uczestnicy Konferencji zapoznali się z analizami wyników zdawalności egzaminów 

adwokackich w latach 2010-2014 w poszczególnych Komisjach, przedyskutowali potrzeby 

zmian w zasadach odbywania aplikacji w związku ze zmianą, od 2016 roku, formuły 

egzaminu adwokackiego. Uczestnicy, po szerokiej dyskusji, zasygnalizowali potrzebę 

rozważenia zmian w systemie realizacji umów patronackich, łączących aplikanta z patronem. 

Komisja w tym zakresie opracuje propozycję szczegółowych zmian. Zebrani zapoznali się 

także z najnowszymi, międzynarodowymi trendami w zakresie stosowanych technik 

kształcenia w zawodach prawniczych uznając, iż są one warte zastosowania w kształceniu 

aplikantów adwokackich, także przy wykorzystaniu opracowanej przez Komisję platformy 

eCasus. 

 

PODSUMOWANIE ANKIET 

dotyczących formy odbywania aplikacji adwokackiej 

przez aplikantów adwokackich 

 

 W związku z uchwałą Programową XI Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia  

23 listopada 2013 roku zobowiązującą Naczelną Radę Adwokacką do wypracowania 

jednolitych reguł odbywania aplikacji adwokackiej, w tym w zakresie sposobu zatrudniania 

aplikantów adwokackich Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej 

Radzie Adwokackiej w Warszawie przygotowała i rozesłała do poszczególnych Okręgowych 

Izb Adwokackich w Polsce formularz z pytaniami służący zebraniu informacji od adwokatów 

o formie odbywania aplikacji adwokackiej przez aplikantów adwokackich w kancelariach 

adwokackich poszczególnych Izb. 

 Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA w Warszawie zwróciła się 

do poszczególnych Izb z prośbą o przeprowadzenie na podstawie przesłanego formularza 

ankiety  wszystkich adwokatów czynnie wykonujących zawód oraz o przesłanie 

podsumowania wyników przeprowadzonej ankiety ze wskazaniem liczby wypełnionych 

ankiet oraz liczby aplikantów odbywających aplikację adwokacką w poszczególnych 

formach. Ponadto, Komisja zwróciła się z prośbą o przesłanie informacji o stosowanej w 

danej Izbie praktyce w zakresie: 

 

- rozkładania aplikantom adwokackim na raty opłaty za rok szkoleniowy, bądź też 

przypadków jej umarzania; 

- wyrażania zgody na prowadzenie przez aplikantów adwokackich działalności 

gospodarczej bądź podejmowanie się przez nich innych zajęć - poza zajęciami wynikającymi 

z odbywania aplikacji wymagających zgody patrona i dziekana właściwej okręgowej rady 

adwokackiej. 

 

Ankiety zostały przeprowadzone w okresie od 17 marca 2014 do 16 maja 2014 roku. 

 

 Ankiety wpłynęły z 24 okręgowych rad adwokackich (Kraków, Koszalin, Płock, 

Częstochowa, Bydgoszcz, Łódź, Radom, Zielona Góra, Katowice, Gdańsk, Gdynia, 

Warszawa, Wrocław, Opole, Toruń, Wałbrzych, Rzeszów, Siedlce, Szczecin, Poznań, 

Bielsko-Biała, Kielce, Lublin, Olsztyn). 
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 W skali ogólnopolskiej ankiety wypełniło 2464 adwokatów, tj. 18% ogólnej liczby 

adwokatów czynnie wykonujących zawód.  

 

 
 

 Funkcję patrona spośród osób, które przystąpiły i wypełniły ankietę, pełni 1294 

adwokatów (około 53 % ankietowanych). 

 

 
 

 Około 75% ankietowanych patronów jest patronem dla jednego aplikanta 

adwokackiego. Liczba patronów posiadających więcej niż 1 aplikanta to 304 (około 25% 

ankietowanych patronów). 

 Ankiety objęły swoim zasięgiem 1.605 aplikantów adwokackich (pkt I i II), którzy 

odbywają aplikację adwokacką w różnych formach, to jest około 25% ogólnej liczby 

aplikantów odbywających aplikację adwokacką w skali całego kraju. 

 

 



Strona 10 z 62 

 

I. 

 
 

- 363 aplikantów adwokackich odbywa aplikację adwokacką na podstawie umowę o 

pracę na cały etat, (około 22% aplikantów objętych ankietą); 

- 442 aplikantów adwokackich wykonuje umowę o pracę na cząstkowy etat (około 27% 

aplikantów objętych ankietą); 

- 135 aplikantów adwokackich odbywa aplikacje adwokacką na podstawie umowa 

zlecenia (około 9% objętych ankietą aplikantów); 

- 119 aplikantów adwokackich odbywa aplikację adwokacką w formie 

samozatrudnienia (około 7% objętych ankietą aplikantów); 

- 290 aplikantów adwokackich odbywa aplikację adwokacką w innej formie (około 18% 

aplikantów objętych ankietą). 
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II. 

 

LICZBA ZATRUDNIONYCH APLIKANTÓW ADWOKACKICH 

ODBYWAJĄCYCH APLIKACJĘ U ADWOKATÓW BĘDĄC ZWIĄZANYM 

UMOWĄ O PATRONAT Z INNYMI ADWOKATAMI: 

 

 
 

 Z przeprowadzonych ankiet wynika, iż grupa 256 aplikantów adwokackich odbywa 

aplikację u adwokatów będąc związanym umową o patronat z innymi adwokatami (około 

17% aplikantów objętych ankietą). 

 Kwestia zatrudnienia aplikantów, o których mowa powyżej, kształtuje się następująco: 

- 123 aplikantów adwokackich odbywa aplikację adwokacką na podstawie umowę o 

pracę na cały etat, (około 8% objętych ankietą aplikantów); 

- 47 aplikantów adwokackich wykonuje umowę o pracę na cząstkowy etat (około 3% 

objętych ankietą aplikantów); 

- 45 aplikantów adwokackich odbywa aplikacje adwokacką na podstawie umowa 

zlecenia (około 3% objętych ankietą aplikantów); 

- 41 aplikantów adwokackich odbywa aplikację adwokacką w innej formie (około 3% 

objętych ankietą aplikantów). 

 

III. 

 

 Istnieje też grupa 194 aplikantów adwokackich, która odbywa aplikację adwokacką 

pozostając w stosunku pracy z innym podmiotem lub podejmując się innych zajęć-poza 

zajęciami wynikającymi z odbywania aplikacji wymagających, zgodnie z § 13 Regulaminu 

odbywania aplikacji adwokackiej, zgody patrona i dziekana właściwej okręgowej rady 

adwokackiej. 

 Aplikanci adwokaccy odbywają aplikację adwokacką w powyższy sposób u 178 

adwokatów (ok. 7% adwokatów objętych ankietą). 
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Uwaga:  

Liczba tych aplikantów nie została uwzględniona w ogólnej liczbie aplikantów objętych 

ankietą z obawy przed zdublowaniem częściowo tej grupy aplikantów z grupą z pkt II. Nie da 

się bowiem ustalić jaka część tych aplikantów objęta jest patronatem u jednego adwokata a 

pozostaje w stosunku pracy z innym podmiotem będącym też adwokatem. Podczas analizy 

ankiet powstała wątpliwość, czy pojęcie „inny podmiot” było zawsze rozumiane jako inny 

podmiot niż adwokat.  

Powiększenie liczby 1605 o 194 powodowałoby, iż ogólna liczba aplikantów objętych ankietą 

wynosiłaby  1799. Wartości procentowe z pkt I i II uległyby pewnemu niewielkiemu obniżeniu 

ale wzajemny stosunek procentowy nie uległ by zdecydowanej zmianie. 

 

 Analizując zagadnienie rozkładania aplikantom adwokackim na raty opłaty za rok 

szkoleniowy, należy podkreślić, iż z ankiet wynika, że: 

- wszystkie izby rozkładają na raty opłaty za rok szkoleniowy, 

- powyższa opłata jest co do zasady rozkładana na 3 lub 6 równych rat płatnych w 

ustalonym przez okręgowe rady adwokackie okresie.  

 Analizując kwestię umarzania opłaty za rok szkoleniowy, wskazać należy, iż we 

wszystkich Izbach wnioski o umorzenie opłaty za rok szkoleniowy są niezwykle rzadko 

uwzględnianie i dotyczą tylko sytuacji nadzwyczajnych. Regułą jest nieuwzględnianie tego 

rodzaju wniosków. 

 W zakresie wyrażania zgody na prowadzenia przez aplikantów adwokackich 

działalności gospodarczej bądź podejmowanie się przez nich innych zajęć - poza zajęciami 

wynikającymi z odbywania aplikacji wymagających zgody patrona i dziekana właściwej 

okręgowej rady adwokackiej, zasadą jest wyrażanie zgody na podjęcie taki działań pod 

warunkiem, że zajęcia te nie utrudnią przebiegu aplikacji oraz nie naruszą godności 

wykonywania zajęć aplikanta adwokackiego. 

 

 

Adw. Tomasz Guzek 

Przewodniczący  

Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich 

 

 

Informacja o działalności Komisji ds. Informatyzacji - Centrum 

Technologicznego Adwokatury  
 

1. Przygotowanie NRA do zakupu praw do ogólnopolskiego systemu obsługi 

adwokatury (SOA), a w szczególności: 

 negocjowanie warunków umów; 

 projektowanie architektury przyszłego systemu obsługi adwokatury; 

 budowanie zespołu na potrzeby przyszłej implementacji. 

 

2. Podpisanie umowy w przedmiocie SOA - lipiec 2014 r. pomiędzy NRA  

a CONFIDO. 

 

3. Od 1 sierpnia rozpoczęcie prac nad uruchomieniem i wdrożeniem w każdej Izbie 

w Polsce systemu zakupionego przez NRA. 

Moduły stworzone lub w trakcie tworzenia od momentu podpisania umowy: 
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 Integracja z Krajowym Rejestrem Adwokatów i Aplikantów Adwokackich 

 Moduł dot. Szkoleń w ramach Komisji Doskonalenia Zawodowego 

 Moduł umożliwiający elastyczne udostępnianie plików możliwych do pobrania 

poprzez Extranety 

 Modyfikacja modułu dyżurów- wstęp do ogólnej uniwersalnej funkcjonalności 

umożliwiającej generowanie dyżurów w każdej Izbie 

 Kilkadziesiąt uwag zgłoszonych podczas szkoleń w poszczególnych Izbach 

 Forum adwokatury wraz z serwerem LDAP (w trakcie wykonywania) 

 Moduł umożliwiający przeprowadzanie ankiet wśród członków Izb adwokackich 

(w trakcie wykonywania) 

 Moduł umożliwiający sprawdzanie obecności na zajęciach aplikantów 

wykorzystujący legitymacje aplikantów adwokackich(w trakcie wykonywania) 

Szkolenia: 

5 września 2014 r. odbyło się centralne szkolenie dla pracowników okręgowych rad 

adwokackich 

Równocześnie od września 2014 r. Confido przeprowadziło indywidualne szkolenia  

w 12 Izbach. Aktualnie zaplanowano spotkania w 3 ORA, w związku z czym 

pozostanie do przeszkolenia 8 Izb Adwokackich. 

 

Prace aktualnie projektowane i planowane do wdrożenia: 

 KRAiAA 2. Utworzenie nowej platformy krajowego rejestru jako nakładki 

sczytującej dane ze wszystkich Izb w celu zniwelowania koniecznych aktualizacji 

aktualnego systemu.  Integracja z FAL 1-3. 

 Palestra- integracja z systemem redakcji Palestry oraz udostępnienie poprzez 

Extranet możliwości wybierania formy otrzymywania palestry 

 Egzamin adwokacki- modyfikacja modułu umożliwiające przekazywanie 

aplikantów z Izb, które nie organizują egzaminu do Izb, które to robią 

 Extranet wykładowców i elektroniczna biblioteka materiałów dydaktycznych- 

modyfikacja aktualnej funkcjonalności umożliwiająca bardziej uniwersalny 

bezpośredni kontakt wykładowcy z aplikantami i odwrotnie. Umożliwienie 

udostępniania materiałów dydaktycznych dla wszystkich aplikantów  

i wykładowców a nie jak obecnie dla grupy aplikantów, z którymi dany 

wykładowca ma zajęcia 

 Modyfikacja i zunifikowanie modułu jednostek dydaktycznych (tworzenie planów 

zajęć) 

 Moduł do obsługi urzędówek 

 Moduł do generowania dyżurów przyspieszonych 

 Moduł sądu i rzecznika dyscyplinarnego 

 Inne uwagi na bieżąco zgłaszane podczas szkoleń lub mailowo z poszczególnych 

Izb 

 

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

nad realizacją umów z firmą CONFIDO. 

 

5. Prace związane z implementacją Find a Lawyer: 

 podłączenie FaL do obecnej wersji KRAiAA; 

 przygotowywanie warunków technicznych systemu na potrzeby podłącenia do 

FaL2 
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 bieżąca współpraca z firmą EC2 oraz firmą CONFIDO w ww. zakresie; 

 obecność przedstawiciela Komisji na posiedzeniach CCBE. 

 

6. Wdrożenie nowej strony Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. 

 

7. Prace nad nową stroną „adwokatura.pl”. 

 

8. Prace doradcze przy nowej stronie Centrum Mediacyjnego. 

 

9. Rozpoczęcie prac na potrzeby wdrożenia na potrzeby adwokatury  „podpisu 

elektronicznego”, który zakodowany byłby w chipie legitymacji adwokackiej – 

negocjacje z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., Polską Wytwórnią Papierów 

Wartościowych S.A.,  Unizeto Technologies S.A., Enigma Systemy Ochrony 

Informacji Sp. z o.o., EuroCert Sp.. z.o.o. 

 

10. Bieżące prace związane ze stałym utrzymaniem odpowiedniego sprzętu 

informatycznego w siedzibie NRA, w tym założenie WiFi, stopniowa wymiana 

sprzętu, analiza bezpieczeństwa przechowywania danych i implementacja 

odpowiednich zabezpieczeń systemowych. 

 

11. Wsparcie dla Prezydium NRA w przedmiocie bieżących kwestii związanych  

z szeroko rozumianą informatyzacją adwokatury, w tym m.in. opiniowanie 

projektów – „Znajdź Adwokata”, „Adwokat – mobilny system pomocy prawnej”, 

„IDeA”, „Spec Prawnik” i innych. 

 

Adw. Tomasz Korczyński 

Przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji 

 

 

Informacja o działalności Komisji Legislacyjnej  
 

I. Założenia i kierunki działalności Komisji Legislacyjnej NRA w roku 2014.    

 

 Komisja Legislacyjna Naczelnej Rady Adwokackiej w okresie 2014 roku pracowała  

w składzie ukonstytuowanym pomiędzy grudniem 2013 r. a kwietniem 2014 r. prowadząc 

działania i prace analityczne w obszarach pierwotnie wskazanych w założeniach na rok 2014. 

Komisja Legislacyjna w mijającym okresie zachowała priorytety w działalności związanej  

z procesem prawodawczym wypracowane w okresie funkcjonowania Komisji w kadencji 

2010-2103, z tą modyfikacją, iż konsekwentnie realizowane jest założenie zwiększenia 

aktywności oddziaływania Komisji Legislacyjnej na proces zmian prawodawczych  

w obszarze szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego. Szczególną 

rolę w tym zakresie odgrywają Zespoły Komisji ds. prawa cywilnego, procedury cywilnej 

oraz prawa gospodarczego pozostające w zakresie organizacyjnych i nadzorczych 

kompetencji vce-przewodniczącego Komisji Legislacyjnej adwokata prof. UAM dr hab. 

Macieja Gutowskiego. Istotnym elementem prac Komisji Legislacyjnej jest stałe 

współdziałanie z Komisją Etyki NRA kierowaną przez adwokata prof. UWr dr hab. Jacka 

Giezka w zakresie opracowania nowelizacji Kodeksu Etyki Adwokackiej związanej  

z koniecznością wypracowania i uchwalenia zasad deontologicznych uzupełniających 
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nowelizację prawa karnego procesowego uchwaloną przez parlament w dniu 27 września 

2013 r. 

 Priorytetowym zadaniem Komisji Legislacyjnej pozostaje stała analiza 

obowiązującego porządku prawnego w zakresie związanym z ochroną praw i wolności 

obywatelskich oraz praw człowieka, a 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.  

W tym zakresie, podobnie jak w okresach poprzednich, szczególną rolę odgrywają regulacje  

z zakresu szeroko rozumianego prawa represyjnego, w obszarze których Komisja 

Legislacyjna podejmuje stałe działania związane ze współpracą z Komisją Kodyfikacyjną 

Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP, opracowującą i opiniującą projekty 

zmian normatywnych w obszarze prawa karnego materialnego i procedury karnej. Komisja 

Legislacyjna prowadzi 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 jest analiza wpływu i znaczenia 

orzecznictwa ETPCz na polskie prawodawstwo oraz praktykę orzeczniczą. 

 Komisja Legislacyjna stale monitoruje 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 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.  

 Komisja Legislacyjna zajmowała się także w  mijającym okresie analizą potencjalnych 

skutków wejścia w życie uchwalonej we wrześniu 2013 r. tzw. wielkiej nowelizacji polskiej 

procedury karnej. Rozpoczęła także wspólnie z Komisją Etyki prace nad przygotowaniem 

deontologicznych zasad wykonywania funkcji obrońcy w warunkach zwiększonej 

kontradyktoryjności procesu karnego. Temu zagadnieniu poświęcone były organizowane 

wspólnie przez Komisję Legislacyjną oraz Komisję Etyli konferencje dotyczące: standardów 

wykonywania przez adwokata czynności mających na celu uzyskiwanie informacji o źródłach 

i środkach dowodowych, gromadzenia informacji o dowodach, przeprowadzania czynności 

mających na celu wytworzenie określonych środków dowodowych oraz zasadach 

przeprowadzania dowodów w kontradyktoryjnym postępowaniu przed sądem pierwszej 

instancji oraz zagadnieniom związanym z ochroną tajemnicy zawodowej i obrończej. 

Materiały z obu konferencji zostaną opublikowane w odrębnych zbiorach w pierwszym 

kwartale 2015 roku.  

 Należy dodać, że kontynuując zadania powierzone Komisji Legislacyjnej w kadencji 

2010-2103 r. członkowie Komisji prowadzili prace nad przygotowaniem projektu ustawy – 

Prawo o prokuraturze, działając zarówno w ramach utworzonych w Komisji Legislacyjnej 

zespołów problemowych, jak również w ramach powołanego przez Prezydenta RP Zespołu 

ds. opracowania założeń nowej ustawy – Prawo o prokuraturze.  
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 Jedną z podstawowych dziedzin działalności Komisji Legislacyjnej pozostają  

zagadnienia związane z pracami nad stanowiącym przedmiot procesów legislacyjnych 

nowelizacjami cząstkowymi ustawy – Prawo o adwokaturze.  

 

II. Działania Komisji Legislacyjnej NRA w poszczególnych dziedzinach prawa.  

 

 Zachowując przyjęte w poprzedniej kadencji priorytety, Komisja Legislacyjnej NRA 

kontynuowała prace nad oceną uchwalonej w dniu 27 września 2013 r. tzw. wielkiej 

nowelizacji kodeksu postępowania karnego, prowadząc działania w trzech zasadniczych 

obszarach. Po pierwsze w zakresie monitorowania  konsekwencji wynikających z uchwalonej 

nowelizacji oraz opracowania koncepcji niezbędnych korekt. Po wtóre w sferze opiniowania 

opracowywanych w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości bez udziału Komisji 

Kodyfikacyjnej Prawa Karnego projektów nowelizacji do nowelizacji uchwalonej w dniu  

27 września 2013 r. Po trzecie w zakresie przygotowania adwokatów do pełnienia funkcji 

obrońcy i pełnomocnika pokrzywdzonego w znowelizowanej procedurze karnej  

o zwiększonej ilości elementów kontradyktoryjnych. Należy podkreślić, że z uwagi na 

związane z nowelizacją zmiany w zakresie rozkładu ciężaru dowodu oraz ciężaru dowodzenia 

na adwokatów, występujących w charakterze obrońców lub pełnomocników pokrzywdzonych 

w procesach karnych – nałożone zostały nowe, nieznane aktualnie obowiązującej procedurze 

karnej obowiązki. Generują one szereg konsekwencji i zagrożeń i wymagają wypracowania 

standardów pełnienia funkcji obrońcy oraz zasad deontologii zawodowej dostosowanych do 

nowych regulacji proceduralnych.  

 W związku z uchwaleniem we wrześniu 2013 r. tzw. wielkiej nowelizacji polskiej 

procedury karnej członkowie Komisji Legislacyjnej uczestniczyli w charakterze referentów w 

jedenastu konferencjach naukowych, kilku spotkaniach zorganizowanych przez Komisję 

Kodyfikacyjną Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP, przedstawiając uwagi 

oraz  oceny dotyczące uchwalonej nowelizacji kodeksu postępowania karnego, a także 

wskazując na konieczność dokonania kilku niezbędnych zmian uchwalonych w dniu  

27 września 2013 r. rozwiązań, mających na celu zagwarantowanie na poziomie 

odpowiadającym standardom minimalnym wynikającym z EKPCz oraz orzecznictwa ETPCz 

poziomie rozwiązań o charakterze gwarancyjnym.  

 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 związku z permanentnie trwającą procedurą nowelizacyjną polskiego procesu 

karnego Komisja Legislacyjna dokonała analizy i przedstawiła stanowisko dotyczące 

opracowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu nowelizacji ustawy nowelizującej 

polską procedurę karną, uchwalonej we wrześniu 2013 r. Projekt - mający na celu jak 

wskazują jego autorzy usunięcie najistotniejszych, a dostrzeżonych jak wskazują 

projektodawcy już po uchwaleniu tzw. wielkiej nowelizacji k.p.k. mankamentów, które  

w znacznej części – co warte wyraźnego podkreślenia – były sygnalizowane w  opracowanym 

przez Komisję Legislacyjną a przedstawionym przez NRA stanowisku dotyczącym projektu 

nowelizacji k.p.k. w końcowym okresie prac nad projektem ustawy w ramach Komisji 

Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP, jest dokumentem nad 

wyraz kontrowersyjnym. Z bolesną satysfakcją należy podkreślić, że prowadzone prace nad 

„nowelą do noweli”, co samo w sobie zdaje się być potwierdzeniem niesatysfakcjonującego 

poziomu procesu legislacyjnego, oparte są na pozostawionych bez jakiejkolwiek reakcji 

propozycjach modyfikacji niektórych regulacji zawartych w projekcie ustawy o zmianie 

ustawy – Kodeks postępowania karnego przedstawionych przez NRA. W powyższym 
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kontekście zdaje się nie budzić wątpliwości, że analizy i próba współkształtowania kolejnych 

zmian w procedurze karnej stanowić winny jeden z istotniejszych obszarów działania Komisji 

Legislacyjnej. Wydaje się również, że w tym zakresie rozważyć należy przedstawienie 

szerszego stanowiska Naczelnej Rady Adwokackiej odnoszącego się sposobu 

przygotowywania zmian normatywnych w kluczowych obszarach prawodawstwa oraz 

sygnalizowania wprowadzenia niezbędnych zmian w tym zakresie, w szczególności co do 

sposobu wykorzystywania przez instytucjonalne podmioty powołane do opracowywania 

projektów zmian normatywnych stanowisk, opinii i konkretnych propozycji  legislacyjnych 

przedstawianych przez niepaństwowe instytucje zobowiązane z mocy obowiązujących 

przepisów prawa do współdziałania z państwowymi organami stanowienia prawa w procesie 

przygotowywania i uchwalania zmian legislacyjnych. Przykładem trudnego do 

zaakceptowania ignorowania postulatów dotyczących konkretnych propozycji 

nowelizacyjnych jest m. in. reakcja organów publicznych na przedstawione w zeszłej kadencji 

przez NRA obszerne stanowisko dotyczące nowelizacji kodeksu postępowania karnego.  

W tym zakresie Komisja Legislacyjna przy NRA opracowuje projekt stanowiska, jakie 

ewentualnie mogłoby zostać przedstawione do publicznej wiadomości przez władze 

adwokatury polskiej.  

 W zakresie zawartości merytorycznej opracowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości 

i przesłanych do Sejmu propozycji zmian ustawy nowelizującej uchwalonej we wrześniu 

2013 r. Komisja Legislacyjna dostrzegając, iż w części w projekcie opracowanym  

w Ministerstwie Sprawiedliwości zawarto w oryginalnej lub zmodyfikowanej postaci 

rozwiązania pierwotnie przedstawione w opinii Naczelnej Rady Adwokackiej do projektu 

ustawy nowelizującej kodeks postępowania karnego, w tym zakresie przedstawiła pozytywne 

stanowisko dotyczące projektowanej nowelizacji do nowelizacji. Należy podkreślić, że 

projekt nowelizacji ustawy nowelizującej, jakkolwiek sam w sobie, co sygnalizowano już 

powyżej, wywołujący zastrzeżenia i wątpliwości co do poprawności procesu legislacyjnego 

skutkującego uchwaleniem tzw. wielkiej nowelizacji polskiej procedury karnej we wrześniu 

2013 r., zawierał m. in. propozycję  ograniczenia możliwości przeprowadzenia przez sąd 

dowodów z urzędu, istotnie modyfikująca przyjęte we wrześniu 2013 r. przez ustawodawcę 

rozwiązania, jak i propozycje zwiększenia gwarancji przestrzegania w postępowaniu 

jurysdykcyjnym zasady bezpośredniości oraz ograniczenia możliwości przenikania dowodów 

przeprowadzonych w postępowaniu przygotowawczym do stadium jurysdykcyjnego. Te 

rozwiązania zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Legislacyjną. W pozostałym 

zakresie przedstawiono krytyczne uwagi dotyczące projektu nowelizacji. Należy dodać, że 

niezależnie od stanowiska przedstawionego przez Komisję Legislacyjną ostateczny kształt 

projektu ustawy nowelizującej nowelę do procedury karnej został ukształtowany w sposób 

zasadniczo różniący się od przedstawionej do oceny wersji. Propozycje przedstawione przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości są nadto stale modyfikowane w trakcie prac parlamentarnych 

w komisjach lub podkomisjach sejmowych. Ostateczne losy tego projektu nie są aktualnie 

rozstrzygnięte. Znajduje się on, podobnie jak kilka innych projektów mających na celu 

kolejne nowelizacje polskiej procedury karnej, na etapie prac parlamentarnych. Komisja 

legislacyjna prowadzi stały monitoring prac legislacyjnych. Przygotowuje także stanowisko 

dotyczące poszczególnych rozwiązań stanowiących przedmiot prac komisji parlamentarnych.  

 Komisja Legislacyjna NRA uczestniczy także aktywnie w procesie przygotowywania 

dużej nowelizacji kodeksu karnego, stanowiące - wedle publicznie przedstawianych 

oświadczeń – priorytetowe zadanie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze 

Sprawiedliwości RP. W tym zakresie, mając na uwadze także negatywne doświadczenia 

związane z uchwaloną w dniu 27 września 2013 r. tzw. wielką nowelizacją procedury karnej, 

która jeszcze przed wejściem znowelizowanych przepisów z życie, wymaga kolejnej 

nowelizacji, Komisja Legislacyjna uznała za znaczące nie tylko uczestniczenie w pracach 
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przygotowawczych, lecz także podejmowanie wszelkich działań mających na celu 

wszechstronną analizę przedstawianych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego przy 

Ministrze Sprawiedliwości RP projektów zmian, ich ocenę z punktu widzenia ewentualnego 

wpływu na praktykę stosowania prawa, oraz podejmowanie zdecydowanych działań 

mających na celu wykazywanie mankamentów przygotowanych  zmian połączonych  

z konkretnymi propozycjami alternatywnego ujęcia. Należy podkreślić, że m. in. w związku  

z działaniami członków Komisji Legislacyjnej NRA doszło do wycofania się Ministra 

Sprawiedliwości z części propozycji zmian w Kodeksie karnym przedstawionych przez 

Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP w grudniu 2013 

roku. Niezależnie do stanowiska Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze 

Sprawiedliwości RP do parlamentu przedstawiony został projekt nowelizacji kodeksu 

karnego, zawierający szereg rozwiązań zmieniających w sposób wręcz fundamentalny 

rozwiązania polskiego prawa karnego. Na szczególne podkreślenie zasługują zawarte  

w projekcie rozwiązania mające na celu radykalną zamianę zasad, trybu i sposobu wymiaru 

kary łącznej, połączone z modyfikacjami odnoszącymi się do instrumentów probacyjnych,  

w zwłaszcza instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności.  

W tym zakresie należy podkreślić, że znajdujący się na etapie prac parlamentarnych projekt 

przewiduje m. in. ograniczenie możliwości warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej 

kary pozbawienia wolności do roku oraz zawiera propozycję mieszanego sposobu orzekania 

kary pozbawienia wolności, opartego na zasadzie wymiaru krótkoterminowych kar 

bezwzględnego pozbawienia wolności połączonego z możliwości korzystania przez 

skazanych z możliwości odbywania pozostałej części kary pozbawienia wolności  

w warunkach poza zakładem karym w powiązaniu z instrumentami dozoru elektronicznego. 

Oceniając te propozycje wskazać należy na związane z nimi ryzyko znacznego wzrostu 

represyjności polskiego prawa karnego, w szczególności poprzez istotne zwiększenie odsetka 

kar pozbawienia wolności o charakterze bezwzględnym (tj. podlegających wykonaniu) oraz 

braku jasności co do efektywności i skuteczności powiązania tak ukształtowanego modelu 

orzekania i wykonywania kary pozbawienia wolności z systemem dozoru elektronicznego. 

Wątpliwości i zastrzeżenia wywołuje także powiązany z tym modelem nowy sposób wymiaru 

kary łącznej, oparty na systemie permanentnego wymiaru tej kary w przypadku skazania 

sprawcy na kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny za kolejne 

przestępstwa. Jedynym ograniczeniem wymiaru kary łącznej na zaproponowanych  

w projekcie zasadach jest ewentualne wykonanie orzeczonych uprzednio kar w całości. 

Model przedstawiony przez projektodawców wydaje się nie w pełni dostosowany do 

polskiego systemu prawa karnego. Może także generować trudne do przewidzenia trudności 

związane z immanentnie skorelowanym z tym modelem systemem stałego dostępu do 

elektronicznej bazy danych o skazanych.  

 Problematyce analizy znaczenia i ewentualnych konsekwencji proponowanych przez 

Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości zmian w kodeksie 

karnym poświęcona była zorganizowana przez Komisję Legislacyjną NRA wspólnie Katedrą 

Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Wrocławskiego Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa, w trakcie której z udziałem przedstawicieli doktryny i praktyki wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach karnych z Niemieckiej Republiki Federalnej dokonano 

szczegółowej analizy propozycji nowelizacji przepisów kodeksu karnego w zakresie tzw. 

obiektywnego i subiektywnego przypisania przestępstwa, mających fundamentalne znaczenie 

dla praktyki stosowania prawa, w tym w szczególności zasad wykonywania funkcji obrońcy  

i pełnomocnika pokrzywdzonego w procesie karnym. Należy podkreślić, że była to pierwsza 

od kilku lat konferencja międzynarodowa, w trakcie które dokonano pogłębionej z punktu 

widzenia teoretycznego, dogmatycznego i praktycznego analizy propozycji zmian 

normatywnych w prawie karnym materialnym, oraz przedstawiono generalnie negatywną 
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ocenę przyjętych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego rozwiązań. Materiały z tej 

konferencji zostaną opublikowane w najbliższym czasie. W konferencji wzięli udział 

przedstawiciele środowiska polskiego i niemieckiego akademickiego, adwokaci, sędziowie  

i prokuratorzy, a także stosownie umocowani przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości.  

 Komisja Legislacyjna prowadziła także wspólnie z Komisją Etyli NRA prace na 

przygotowaniem nowelizacji Kodeksu Etyki Adwokackiej w zakresie związanym  

z uzupełnieniem tej regulacji o deontologiczne standardy działania adwokata pełniące funkcję 

obrońcy lub pełnomocnika pokrzywdzonego w procesie karnym w sferze odnoszącej się do 

procesowych i w pewnym zakresie pozaprocesowych czynności mających na celu zdobycie 

informacji o dowodach, pozyskanie dowodów, utrwalenie dowodów w niezbędnym zakresie 

wreszcie gromadzenie informacji o dowodach oraz gromadzenie dowodów na potrzeby 

postępowania karnego. Komisja Legislacyjna i Komisja Etyki uznały opracowanie 

zmodyfikowanych standardów deontologii zawodowej za jedno z najpilniejszych i zarazem 

priorytetowych zadań w okresie do lipca 2015 r. Tej problematyce poświęcona była 

zorganizowana wspólnie przez Komisję Etyli NRA oraz Okręgową Radę Adwokacką we 

Wrocławiu siódma już konferencja w grudniu 2013 r., z której materiały zostaną wkrótce 

opublikowane w kolejnym zbiorze sygnowanym przez NRA oraz ORA we Wrocławiu. 

Należy z satysfakcją podkreślić, że konferencje wrocławskie należą do bardziej znaczących 

spotkań poświęconych aktualnym problemom wymiaru sprawiedliwości i prawodawstwa nie 

tylko w obszarze prawa karnego, ale także prawa cywilnego i procesu cywilnego, zaś 

publikacje pokonferencyjne są jednym z częściej wykorzystywanych publikatorów 

poświęconych tej problematyce.  

 W grudniu 2014 r. odbyła się zorganizowana wspólnie przez Komisję legislacyjną 

oraz Komisję Etyki konferencja naukowa poświęcona problematyce tajemnicy adwokackiej  

i obrończej. Także materiały z tej konferencji zostaną opublikowane w formie książkowej.  

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

polskiego kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu karnego Komisja Legislacyjna wraz  

z Okręgową Radą Adwokacką w Krakowie jest współorganizatorem III Krakowskiego Forum 

Karnistycznego. W pracach przygotowawczych do III Krakowskiego Forum Karnistycznego 

biorą udział także Prokurator Apelacyjny w Krakowie oraz Prezes Sądu Okręgowego  

w Krakowie. Tematem obrad, w których w charakterze referentów-panelistów 

wprowadzających i moderujących debatę występować będą adwokaci, prokuratorzy, 

sędziowie, przedstawiciele środowiska naukowego oraz członkowie Komisji Kodyfikacyjnej 

Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP, będą 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. Zarówno rozwiązania 

dotyczące postępowania dowodowego, jak i instytucja umorzenia uregulowana w art. 59a k.k. 

mają nowatorski charakter. Pozbawione są odpowiedników w obowiązujących przepisach 

kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu karnego, i tego chociażby powodu, wymagają 

pogłębionej analizy prowadzonej w okresie poprzedzającym wejście w życie tych rozwiązań. 

Koncepcja III Krakowskiego Forum Karnistycznego stanowić ma 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 

nowych przepisów.  
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 W związku z nowelizacją procedury karnej oraz kodeksu karnego członkowie Komisji 

Legislacyjnej wezmą udział w charakterze referentów w organizowanej przez Pierwszego 

Prezesa Sądu Najwyższego konferencji poświęconej nowelizacji procedury karnej, która 

odbędzie się w marcu 2015 r. W trakcie tej konferencji przedstawione zostaną także uwagi 

dotyczące niektórych rozwiązań przyjętych w uchwalonej we wrześniu nowelizacji polskiej 

procedury karnej oraz propozycje ewentualnej korekty najbardziej kłopotliwych rozwiązań.  

 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.  

 Członkowie Komisji Kodyfikacyjnej pod kierunkiem adwokata Rafała Kosa brali 

aktywny udział w pracach powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu ds. 

opracowania projektu nowelizacji ustawy prawa upadłościowego i naprawczego, za co 

adwokat Rafał Kos został nagrodzony przez Ministra Sprawiedliwości Medalem Zasłużony 

dla Wymiaru Sprawiedliwości.  

 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.  

 

 

Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas 

Przewodniczący Komisji Legislacyjnej 

 

 

Informacja o działalności Komisji ds. Postępowań Konstytucyjnych  
 

 W roku 2014 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 niektórych postanowień 

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 (Dz. U. Nr 163 z 2002 roku, poz. 1348, ze zm.) W postępowaniu 
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tym przygotowano szereg pism związanych z toczącym się postępowaniem, a zwłaszcza 

zażalenie na postanowienie z dnia 9 maja 2014 r. o częściowej odmowie nadania dalszego 

biegu wnioskowi oraz następnie, zażalenie na postanowienie sędziego o sprostowaniu 

oczywistej pomyłki pisarskiej. Sprawa ma sygnaturę U 7/14, obecnie oczekujemy na 

wyznaczenie terminu posiedzenia Trybunału. 

 Ponadto, przygotowano projekt wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący 

niezgodności z Konstytucją 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 jest w końcowej fazie przygotowania do złożenia, był 

prezentowany podczas posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej w Krakowie. 

 Druga grupa czynności obejmowała uczestniczenie w dyskusji dotyczącej 

ewentualnego zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji Kodeksu postępowania 

karnego w zakresie, w jakim umożliwia ona prowadzenie obron w sprawach karnych przez 

radców prawnych. W tym zakresie przygotowano wystąpienie ustne, prezentowane na 

posiedzeniu NRA w Lublinie oraz opinię pisemną, doręczoną Prezydium NRA. Komisja 

miała zająć się także oceną projektu odpowiedniego wniosku opracowanego przez zespół pod 

przewodnictwem Prof. Piotra Kruszyńskiego, ale do dnia dzisiejszego projekt ten nie został 

jej dostarczony. 

 Trzecia grupa zadań obejmowała przygotowanie stanowisk wyrażonych w sprawach 

dotyczących Adwokatury. 

 Pierwsza z tych spraw to wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie 

zgodności z Konstytucją art. 217c ustawy z 14 czerwca 1997 roku Kodeks karny 

wykonawczy (Dz. U. nr 90 z 1997 roku, poz. 557 ze zm.) w zakresie, w jakim wyłącza 

możliwość telefonicznego porozumiewania się tymczasowo aresztowanego z obrońcą. 

Sprawa ta ma sygnaturę K 54/13 i zakończyła się wyrokiem korzystnym z punktu widzenia 

obrońcy oskarżonego, zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Naczelną Radę 

Adwokacką. 

 Druga sprawa to skarga o sygnaturze SK 25/14, dotycząca opłat za czynności 

adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej 

udzielonej z urzędu. Wprawdzie można mieć wątpliwości, czy skarga ta ma szanse 

powodzenia (głównie ze względu na prezentowane już obecnie stanowisko Trybunału  

w sprawie kosztów, skrajnie niekorzystne dla zawodów zaufania publicznego), niemniej 

uznano, że w tej sprawie należy z całej mocy wesprzeć skarżącego kolegę - adwokata w jego 

walce o sprawę wspólną w rzeczywistości dla całego środowiska. 

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

także zawodów zaufania publicznego. 

 W pierwszej kolejności należy 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 oczekuje na rozpoznanie pod sygnaturą  

K 19/14. 

 Ponadto, kontynuowano prace nad wnioskiem dotyczącym zbadania zgodności  

z Konstytucją przepisów wydłużających wiek emerytalny tancerzy baletowych, we 

współpracy z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Tancerzy Baletowych. Prace te nie są 

może bezpośrednio związane z profilem działania Komisji, lecz ze względu na kuriozalność 

przyjętego rozwiązania (wydłużono wiek emerytalny tancerzy baletowych do 60 roku życia) 
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oraz prośbę skierowaną bezpośrednio do Komisji o pomoc, uznano, że pomoc ta winna być 

udzielona. 

 Komisja w ramach przyznanego budżetu wydatkowała kwotę 14 640 zł, większość jej 

działań była świadczona nieodpłatnie przez członków Komisji. 

 

 

Adw. dr hab. Szymon Byczko 

Przewodniczący Komisji ds. Postępowań Konstytucyjnych 

 

 

Informacja o działalności Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury  
 

W roku 2014 Komisja podjęła następujące działania: 

 

- zorganizowała obchody 25. Rocznicy Pierwszych Wolnych Wyborów – w dniu  

10 czerwca 2014 r. odbyła się Czerwcowa Gala Wolności, w czasie której wręczono 

odznaczenia dla adwokatów – obrońców w sprawach politycznych czasu PRL-u. 

Patronat nad Galą objął Prezydent Bronisław Komorowski. Uczestnicy Gali 

wysłuchali koncertu mezzosopranistki Małgorzaty Walewskiej, której towarzyszyła 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod batutą maestro Jacka 

Kaspszyka. Koncert dedykowano wszystkim adwokatom, którzy walczyli o wolność 

Polski. 

 

- przygotowała koncepcję i założenia konferencji poświęconej nowej regulacji 

ustawowej działalności biegłych i opiniowania w sprawach sądowych (ze względu na 

przedłużający się proces ustawodawczy konferencję przełożono na rok 2015). 

 

 

Adw. prof. dr hab. Katarzyna Bilewska 

Przewodnicząca  

Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury 

 

 

Informacja o działalności Komisji Praw Człowieka  
 

 Od początku 2014 roku odbyło się dziewięć posiedzeń Komisji: 11.01, 15.02, 15.03, 

17.05, 14.06, 23.08, 18.10, 15.11, 13.12. 

 W dniu 15.02 br. w posiedzeniu uczestniczyła Pani dr Iryna Vasylyk, gość z Ukrainy, 

która jest przedstawicielką Narodowej Asocjacji Adwokatów Ukrainy. Odbywa staż naukowy 

w ramach Programu Stypendialnego im. Lane’a a Kirklanda 2013-2014, finansowanego ze 

środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

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

 

1 Seminarium „Konstytucyjne prawo do obrony w postępowaniu penalnym – refleksje  

w świetle obowiązującego porządku prawnego (…)” w dn. 27.01.2014 r. w siedzibie 

RPO – Pan adw. Mikołaj Pietrzak. 
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2 Konferencja Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dr Wojciecha R. 

Wiewiórowskiego, pt.: „Prywatność w cyfrowym świecie” w dniu 28.01.br. – Pani adw. 

Katarzyna Szoda-Wolska. 

3 Departament ds. Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw 

Człowieka MSZ wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka zorganizował 4 marca 

2014r. zamknięte seminarium eksperckie „Standardy strasburskie, a proces 

stanowienia prawa w Polsce”. Do udziału w seminarium zaproszono przedstawicieli 

Adwokatury, którą reprezentował Członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej 

Radzie Adwokackiej Pan adw. Michał Bukowiński, relacja z tego wydarzenia 

została zamieszczona na adwokatura.pl, zebraliśmy znakomite recenzje po tym 

wystąpieniu. 
4 Wizyta studyjna Zespołu Oceniającego dokonującego w ramach ONZ przeglądu Polski 

pod kątem implementacji postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych, która odbyła 

się w dniu 11.04 w MS. Z ramienia KPCz uczestniczyła w niej, Wiceprzewodniczącą 

Komisji, Pani adw. Katarzyna Szoda-Wolska. 

5 Pani adw. Justyna Metelska Wiceprzewodniczącą KPCz przy NRA w dniu 22.05.2014 r. 

wzięła udział w posiedzeniu Komisji Współpracy z Zagranicą. Przewodnicząca tejże 

Komisji przekazała Pani adw. Justynie Metelskiej maila od organizacji International 

Bridges to Justice, która za pośrednictwem poczty elektronicznej wystąpiła do Biura 

NRA z prośbą o nawiązanie współpracy. 

6 Pan adw. Grzegorz Kuczyński z ramienia KPCz przy NRA uczestniczył w dniu 10.06  

w konferencji zorganizowanej przez Komisję Spraw Wewnętrznych Sejmu RP oraz 

Urząd do Spraw Cudzoziemców, pt.: „Polska. Tu mieszkam. Nowe rozwiązania prawne 

dotyczące cudzoziemców” pod honorowym patronatem Marszałek Sejmu Pani Ewy 

Kopacz. Relacja z tego wydarzenia została zamieszczona na stronach 

www.adwokatura.pl. 

7 Pani adw. Katarzyna Szoda-Wolska, jako przedstawiciel naszej Komisji, w dniu 11.06 br. 

uczestniczyła w konferencji zorganizowanej przez RPO poświęconej omówieniu Raportu 

Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu 

Prewencji w roku 2013. W czasie spotkania poruszono kwestię dostępu do opieki 

medycznej, dostępu do BIP, problem przeludnienia w polskich zakładach karnych 

(niestety pod tym względem Polska zajmuje ostatnie miejsce w Europie), kwestię dostępu 

osadzonych do podstawowych mediów, środków higieny osobistej (przepisowa kąpiel raz 

w tygodniu!), problem dużej ilość zgonów w jednostkach penitencjarnych. Na 

adwokaturze.pl została zamieszczona relacja z tej konferencji. 

8 W dniu 27.08 w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji 

Spraw Zagranicznych Sejmu RP stałej Podkomisji ds. Wykonywania przez Polskę 

Wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - uczestniczyli Pan adw. Artur 

Pietryka, Pan adw. Mikołaj Pietrzak i Pani apl. adw. Małgorzata Mączka-Pacholak. 

9 17.09.2014 r. w posiedzeniu Zespołu do spraw ETPCz uczestniczyli adw. Mikołaj 

Pietrzak i adw. Paweł Osik (omawiano m.in. kwestię bezpłatnego dostępu do adwokata 

od momentu zatrzymania). 

10 W dniu 30.09.2014 r. adw. Mikołaj Pierzak, Pani apl. adw. Małgorzata Mączka Pacholak 

i Pani adw. Monika Gąsiorowska na zaproszenie Komisji Praw Człowieka Senatu 

uczestniczyli w posiedzeniu tejże komisji („Raport w wykonywania wyroków ETPCz 

przez Polskę za 2013 rok”). 

11 W dniu 24.10.2014 r. przedstawiciele KPCz uczestniczyli w VII Seminarium 

Warszawskim organizowanym przez MSZ we współpracy z Biurem Pełnomocnika 

Rządu ds. Równego Traktowania. Pani adw. Bogdana Słupska-Uczkiewicz (jedna  

http://www.adwokatura.pl/
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z uczestniczek), przygotowała relację z przebiegu tego wydarzenia, która została 

zamieszczenia na stronach adwokatura.pl. 

12 Pani adw. Justyna Metelska w dniu 28.10 br. uczestniczyła w konferencji, pt.: „Inny, a 

wymiar sprawiedliwości” organizowanej przez HFPCz, będącej inauguracją 

realizowanego przez Fundację projektu, pt.: Podnoszenie możliwości sędziów  

i prokuratorów w zakresie równego traktowania”. Pani mecenas w czasie konferencji 

wygłosiła referat, pt.: „Wykonywanie zawodu prawnika przez osoby  

z niepełnosprawnością”. 

13 Pani adw. Justyna Metelska zrelacjonowała swój udział w konferencji, która odbyła się 

10 listopada br. w Strasburgu. Było to wydarzenie w ramach CCBE i działań Komisji 

Praw Człowieka. Wnioskiem z dnia 13 października 2014 r. zdecydowano, iż Pani adw. 

Justyna Metelska ma zastępować Pana adw. Mikołaja Pietrzaka w ramach występowania 

z ramienia NRA jako Stałego Przedstawiciela Adwokatury Polskiej przy CCBE  

w Komisjach Praw Człowieka oraz w Stałej Delegacji przy Trybunale w Strasburgu  

(z ramienia KPCZ i Komisja Współpracy z Zagranicą). News z tego wydarzenia został 

zamieszczony na stronach adwokatura.pl. Jak poinformowała nas adw. Justyna Metelska, 

uczestnicy posiedzenia dzielili się doświadczeniami związanymi ze stosowaniem nowego 

przepisu art. 47 Regulaminu Trybunału, wprowadzającego zaostrzone wymogi formalne 

dotyczące wnoszenia skarg. Nowe reguły obowiązują od stycznia tego roku. W związku 

ze zmianami wprowadzony został również nowy formularz skargi. Zgodnie z założeniami 

stała Delegacja CCBE przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka, zapewnia aktywny 

udział Adwokatury w procesie reformy ETPCz (m.in. w świetle konferencji z Oslo - 

OSLO CONFERENCE ON THE LONG-TERM FUTURE OF THE EUROPEAN 

COURT OF HUMAN RIGHTS (7-8/04/2014), tzw. deklaracji z Brighton, stanowiącej 

dokument o charakterze politycznym, wskazującej dalsze kierunki reformy ETPCz, 

konieczne w celu rozwiązania problemu zwiększenia efektywności w zakresie jego 

funkcjonowania, a także przystąpienia EU do Konwencji). Działania Delegacji dotyczą  

w szczególności przedstawiania uwag do Regulaminu postępowania przed ETPCz, 

nowego formularza aplikacyjnego dla Skarżących, sposobu informowania Skarżących  

i ich pełnomocników o niedopuszczalności skargi („letters of inadmissibility”). Zmiany, 

które będą wynikały m.in. z tego spotkania będą miały istotny wpływ na sposób, w jaki 

polscy adwokaci będą reprezentowali klientów przed ETPCz i na sposób realizacji praw  

i wolności, do ochrony których Adwokatura jest powołana. 

14 W dniu 04.12.2014 r. Pan adw. Michał Indan-Pykno jako Przedstawiciel KPCz 

uczestniczył w posiedzeniu Zespołu ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka które 

odbyło się w gmachu głównym MSZ. W czasie spotkania poruszono m.in. sprawę 

implementacji Deklaracji z Brighton ws. Przyszłości ETPCz przez Polskę. Ustalono, iż 

KPCz pilnie przygotuje stanowisko w tej sprawie. 

15 W ramach obchodów Europejskiego Dnia Prawnika Rady Adwokatur i Stowarzyszeń 

Prawniczych Europy CCBE w dniu 10 grudnia 2014 roku w siedzibie Sejmu RP w Sali 

Kolumnowej przy ulicy Wiejskiej 4 w Warszawie odbyła się konferencja naukowa, pt.: 

„Jak daleko sięgnie państwo? Retencja danych, billingi, inwigilacja a gwarancje praw  

i wolności obywatelskich”. Pan adw. Paweł Osik jako Przedstawiciel Komisji wygłosił 

prelekcję w I panelu nt. „Billingi a prawa i wolności jednostki”. W wydarzeniu 

uczestniczyli również m.in. adw. Katarzyna Szoda-Wolska,  adw. Zofia Daniszewska-

Dek, adw. Agata Helena-Skóra, adw. Jacek Skrzydło.  

16 W dniu 09.12 br. Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes” 

(Pani Hanna Wiczanowska), zwróciło się do KPCz z prośbą o objęcie patronatem  

i wygłoszenie prelekcji z racji na organizowaną przez nich konferencję naukową, pt.: 

„Ewolucja orzecznictwa strasburskiego. 65-lecie Konwencji". Komisja zdecydowała, iż 
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obejmie patronatem to wydarzenie. Do wygłoszenia prelekcji zgłosiło się dwóch 

adwokatów z ramienia Komisji: Pan adw. Mariusz Paplaczyk – temat wystąpienia 

zostanie podany w terminie późniejszym i Pan adw. dr Wieńczysław Grzyb – roboczy 

tytuł wystąpienia „Zakres wolności religijnej w orzecznictwie ETPCz - analiza 

historyczna”.  

 Przedstawiciele KPCz wzięli udział w posiedzeniu plenarnym NRA w dniu 15.01 br. - 

głos w sprawie zaplanowanych na tę kadencję prac Komisji Praw Człowieka przy NRA 

zabrały Wiceprzewodniczące Komisji Pani adw. Katarzyna Szoda-Wolska wraz z Panią adw. 

Justyną Metelską. 

 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. 

 Komisja do chwili obecnej udzieliła łącznie 38 pisemnych odpowiedzi na pisma od 

osób osadzonych i pokrzywdzonych - korespondencja o różnorodnej treści, głównie pytania, 

prośby o pomoc. 

 

1. Konferencje organizowane przez KPCz przy NRA – zrealizowane w 2014 roku  

i zaplanowane na 2015 rok. 

 

 W dniu 12.04.2014 r. Komisja zorganizowała konferencję w Warszawie, pt.: „Inność, 

tolerancja, uprzedzenia”, w której uczestniczyło ponad 100 gości. Wydarzenie to stało się 

okazją do wymiany cennych podsumowań i poglądów związanych z tym trudnym i jakże 

delikatnym problemem. Sprawozdanie z konferencji zostało zamieszczone na stronach 

www.adwokatura.pl. 

 Kolejna konferencja naukowa Komisji została zorganizowała w dniu 07.06.2014 r.  

w Bydgoszczy, pt.: „Pozbawienie wolności nie pozbawia praw”. Wydarzenie cieszyło się 

dużym zainteresowaniem, zebraliśmy wiele pozytywnych recenzji. Na stronach 

www.adwokatura.pl umieszczono relację z konferencji. 

 „Pełnoprawna niepełnosprawność” w dniu 27.09.2014 r. w Poznaniu to trzecia  

w mijającym 2014 roku konferencja KPCz. Tym razem wydarzenie zostało poświęcone 

problematyce osób z niepełnosprawnościami i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.  

W konferencji uczestniczyło ponad 200 gości. Na stronach adwokatura.pl umieszczono 

relację oraz film (tłumacz migowy) z tego wydarzenia. Przygotowano podziękowania dla 

Stowarzyszenia Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”  

w Poznaniu,  które nieodpłatnie użyczyło nam prace artystyczne wykonane przez osoby z 

niepełnosprawnościami (obrazy, ceramikę, rzeźby). Za zgodą Prezydium NRA na wniosek 

KPCz na rzecz Stowarzyszenia przekazano 2 000 zł darowizny (budżet Komisji). 

 W dniach 4 i 5 grudnia 2014 r. w Toruniu odbyło się VII Warszawsko-Toruńskie 

kolokwium naukowe praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego 

„Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami człowieka, 

międzynarodowego prawa humanitarnego i karnego”. Współorganizatorem konferencji była 

Komisja Praw Człowieka. Z ramienia KPCz uczestniczyli w niej Przewodniczący adw. 

Mikołaj Pietrzak (powitanie gości, rozpoczęcie kolokwium), adw. Maciej Indan-Pykno 

(panelista) i adw. dr Jacek Skrzydło (panelista). Sprawozdanie z tego wydarzenia 

zamieszczono na stronach adwokatura.pl  

 

 

 

http://www.adwokatura.pl/
http://www.adwokatura.pl/
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Konferencje KPCz zaplanowane na rok 2015: 

 

 Komisja rozpoczyna przygotowania do zaplanowanej na 14.03.2015 roku  

w Warszawie konferencji naukowej o roboczym tytule: „Karta praw podstawowych  

w polskim porządku prawnym”. Obecnie trwają rozmowy z prelegentami. Powołano zespół 

organizacyjny. 

 Druga planowana w 2015 roku konferencja naukowa w Warszawie o roboczym tytule: 

„Prawo do obrony i prawo do sądu”, termin to 13.06.2015 r. Powołano zespół organizacyjny 

konferencji. 

 „Prawo do opieki medycznej” to roboczy tytuł trzeciej konferencji KPCz planowanej 

na jesień. Miejsce: Lublin, 03.10.2015 r. Powołano zespół organizacyjny. 

 

2. Opinie amicus curiae. 

 

 Prezes NRA w dniu 26.02.2014 r. złożył wniosek o wyrażenie zgody na złożenie przez 

KPCz przy NRA opinii amicus curiae w sprawie wniosku RPO rozpoznanej pod sygn. 

K19/11 (sprawa dot. dostępu do obrońcy). W dniu 6.03 br. do Biura NRA wpłynęła zgoda na 

przedstawienie opinii amicus curiae w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich.  

W dniu 30.05 br. Komisja w imieniu NRA złożyła do TK opinię w tej sprawie. 

 Do Biura NRA w dniu 13.03.2014 r. wpłynęło zawiadomienie o wyznaczanym 

terminie rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie połączonych wniosków 

RPO oraz Prokuratora Generalnego sygn. akt K23/11. Rozprawy odbyły się w dniach  

1-3 kwietnia 2014 r. NRA była reprezentowana przez Pana adw. Mikołaja Pietrzaka oraz Pana 

adw. Jacka Skrzydło – sprawa dotyczyła podsłuchów. W dniu 30.07 br. odbyła się kolejna 

rozprawa przed TK, NRA reprezentowana była przez Pana adw. Mikołaja Pietrzaka i Pana 

adw. Pawła Osika. 

 W dniu 01.04.2014 r. Komisja w imieniu NRA złożyła wniosek o wyrażenie zgody na 

złożenie przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej opinii amicus 

curiae w sprawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozpoznawanej pod sygn.  

K 6/14 (sprawa dotyczy postępowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 

stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób). W dniu 9.04 

br. uzyskaliśmy zgodę na przedstawienie przez NRA przedmiotowej opinii, w związku z tym 

Pan adw. Jacek Skrzydło przygotował opinię, która w dniu 14.10.2014r. została złożona  

w Trybunale Konstytucyjnym.  

 Pismem z dnia 4.12 br od TK otrzymaliśmy zgodę na wyrażenie opinii w sprawie 

Kodeksu karnoskarbowego (sygn. akt K 31/14). Sprawa dotychczas prowadzona była przez 

apl. adw. Małgorzatę Mączkę-Pacholak i apl. adw. Annę Mazurczak (wniosek o wyrażenie 

zgody do TK). Opinię przygotuje Pan adw. Jacek Skrzydło. Zostanie też nawiązana 

współpraca z Panem r.pr. Grzegorzem Flisakiem, zgodnie ze wskazaniem Prezesa NRA Pana 

adw. Andrzeja Zwary. 

3. Szkolenia, studenci, egzaminy, osoby z niepełnosprawnością. 

 

 W odpowiedzi na pismo HFPCz z dnia 22.11.2013 r. dotyczącego osób  

z niepełnosprawnością, przystępujących do egzaminu na aplikację adwokacką (odnośnie 

dostępu do zawodu adwokata osób niepełnosprawnych), Komisja w dniu 28.01 br. 

przygotowała pismo popierające stanowisko HFPCz w tej sprawie. Następnie w dniu 19 maja 

2014 r. Komisja przygotowała kolejne pisma w sprawie i w imieniu Naczelnej Rady 

Adwokackiej przesłała do Ministra Sprawiedliwości Pana Marka Biernackiego (złożone w dn. 

21.05.2014 r.) oraz pismo do Pana adw. Tomasza Guzka, Przewodniczącego Komisji 

Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W dniu 30.05 
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Pan adw. Tomasz Guzek w piśmie kierowanym do Pana adw. Mikołaja Pietrzaka 

poinformował, iż jego Komisja przygotowała projekt zmian Regulaminu odbywania aplikacji 

adwokackiej, obejmujący kwestie związane z wprowadzeniem szczególnych regulacji dla 

aplikantów z niepełnosprawnością. Regulamin został uchwalony na Posiedzeniu Plenarnym w 

Krakowie w dniu 22.11.2014 roku. Natomiast 16.12.2014 r. w dniu posiedzenia Prezydium 

NRA ogłosiło jednolity tekst Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej, w której § 20 

reguluje sprawę przeprowadzania kolokwium dla osób z niepełnosprawnością (m.in. chodzi  

o wydłużenie czasu kolokwiów). 

4. Współpraca. 

 

 KPCz nawiązała stałą współpracę z Komisją Współpracy z Zagranicą przy NRA. Do 

kontaktów z tą komisją wyznaczone zostały Pani adw. Agata Helena-Skóra i Pani adw. 

Justyna Metelska. Pani adw. Justyna Metelska jako reprezentantka NRA uczestniczyła w dniu 

28 kwietnia 2014r. w Brukseli w konferencji na temat sądownictwa Unii Europejskiej "EU 

Courts - Looking forward”. Natomiast w dniu 22.05.2014r. wzięła udział w posiedzeniu 

Komisji Współpracy z Zagranicą. 

 Do Komisji Praw Człowieka z Polskiego Towarzystwa Prawa 

Antydyskryminacyjnego wpłynęło pismo w sprawie współpracy - Deklaracja Partnera. 

Ustalono szczegóły na temat zakresu i roli partnera, ewentualnych obowiązków  

i konsekwencji wynikających z podpisania tego dokumentu. Ostateczne deklaracja został 

podpisana. W ramach podpisanej umowy o partnerstwie z Polskim Towarzystwem Prawa 

Antydyskryminacyjnego Pani adw. Justyna Metelska oraz Pan adw. Maciej Loga wezmą 

udział w spotkaniach, szkoleniach organizowanych w czterech miastach Polski (akcja pro 

bono) - Toruń, Wrocław, Poznań, Warszawa. 

 W marcu br. do KPCz wpłynęła propozycja współpracy z Fundacją Panoptykon,  

w tym celu zostanie stworzony trwały zespół składający się z Członków Komisji, który 

zaangażuje się w stałą współpracę z Fundacją. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami 

Fundacji, KPCz reprezentowana była przez pana adw. Mikołaja Pietrzaka i Pana dw. Pawła 

Osika.  

 W dniu 17.05 br. w związku z faktem powołania przez Komisję Sprawiedliwości  

i Praw Człowieka oraz Komisję Spraw Zagranicznych Sejmu RP stałej Podkomisji ds. 

Wykonywania przez Polskę Wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, KPCz  

w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie zwróciła się z prośbą o umożliwienie 

przedstawicielowi NRA udziału w posiedzeniach tej komisji. KPCz uczestniczy  

w posiedzeniach w/w Komisji. 

5. Szkolenia. 

 

 Komisja jest pomysłodawcą zorganizowania szkolenia HFPCZ. Wstępnie został 

opracowany program szkolenia.  

 W przyszłości Komisja planuje podjęcie zintensyfikowanych działań celem 

organizacji atrakcyjnych szkoleń dla aplikantów adwokackich (np. w formie konkursów). 

 KPCz skierowała list do Dziekana ORA Warszawa Pana adw. Pawła Rybińskiego, 

poruszający problem zaniechania prowadzenia zajęć z zakresu mechanizmów 

międzynarodowych ochrony praw człowieka w programie szkolenia na aplikacji adwokackiej. 

Ponadto przygotowano pismo do Prezydium NRA i do Przewodniczącego Komisji ds. 

Szkolenia Aplikantów Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich (adw. Tomasz Guzek), 

przedstawiające stanowisko aplikantów adwokackich w sprawie wprowadzenia 

obowiązkowego programu szkolenia w zakresie ochrony praw człowieka. W dniu 03.03 br. 
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do Biura NRA wpłynęła odpowiedź Dziekana ORA Warszawa Pana adw. Pawła Rybińskiego 

odnośnie planu szkolenia aplikantów adwokackich z zakresu mechanizmów 

międzynarodowych ochrony praw człowieka. Pani adw. Justyna Metelska przesłała Panu adw. 

Mikołajowi Pietrzakowi propozycję programu jednodniowego szkolenia aplikantów. 

Wykłady zostały zorganizowane dla III roku aplikacji adwokackiej w Warszawie. 

 Obecnie trwa ustalanie harmonogramu zajęć na 2015 rok i wybór wykładowców 

(m.in. adw. Mikołaj Pietrzak, adw. Artur Pietryka). Pani adw. Monika Gąsiorowska i Pani 

adw. Justyna Metelska przygotowały i wysłały materiały potrzebne do przeprowadzenia 

zajęć: konwencja, protokoły, informacja art. 47 regulaminu o wnoszeniu skargi, wzór skargi. 

6. ETPCz. 

 

 Komisja prowadzi rejestr spraw ETPCz, celem stworzenia kolejnego już raportu dla 

Komitetu Rady Europy. Pierwszy raport powstał na potrzeby zorganizowanej przez KPCz 

konferencji w Toruniu w dniu 28.09.2013 r. pt.: „(Nie)wykonywanie orzeczeń Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka”. Pan adw. Artur Pietryka oraz Pani apl. adw. Małgorzata 

Mączka-Pacholak ustalili jakie nowe tematy pojawiły się w kwestii wykonywania orzeczeń 

ETPCZ. Obecnie Komisja opracowuje aktualizację raportu dla RE w zakresie wykonywania 

przez Polskę orzeczeń ETPCz (rozdzielono zadania, opracowywane są raporty cząstkowe 

przez poszczególnych Członków Komisji, opracowania powstaną w języku polskim  

w styczniu 2015 r.). 

 Komisja rozważała możliwość zorganizowania wizyty studyjnej adwokatury polskiej 

w ETPCz. Powstał budżet oraz program wyjazdu. Jest to reakcja KPCz na pismo 

Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przez ETPCz Pani Justyny 

Chrzanowskiej, która skierowała list w tej sprawie do Prezesa NRA.  

 W sprawie nowych zasad składania skarg do ETPCz - zostało przygotowane pismo 

przez Panią adw. Justynę Metelską i Pana adw. Mariusza Lewandowskiego – artykuł na 

adwokatura.pl 

7. Wnioski o dostęp do informacji publicznej. 

 

 W dniu 17 marca 2014r. Komisja wystosowała wnioski o dostęp do informacji 

publicznej (zatrzymanie - żądanie kontaktu z adwokatem, dostęp do informacji publicznej - 

dane statystyczne o obecności adwokata w związku z zatrzymaniem, w postępowaniu 

przygotowawczym, w postępowaniu karnym jurysdykcyjnym, w postępowaniu 

wykonawczym). Pisma zostały skierowane do komisariatów, komend rejonowych, prokurator 

rejonowych i okręgowych, sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych. Pan adw. Mariusz 

Lewandowski wraz z Panem adw. Maciejem Indanem-Pykno zajęli się analizą uzyskanych 

materiałów. W wyniku tych prac okazało się, że w przypadku komend policji tylko 

sporadyczne jednostki posiadają pożądane informacje. Nieco lepiej wygląda sytuacja  

w prokuraturach. Pan adw. Mariusz Lewandowski przygotuje wystąpienie do MSW z prośbą 

o wyjaśnienie tej sytuacji. Pan adw. Maciej Indan-Pykno przedstawił wnioski dotyczące 

danych, które spłynęły z prokuratur (tylko nieliczne posiadają). Komisja we wrześniu 

wystosowała pisma do MSW i MS z prośbą o informacje czy w/w dane są w ich zasobach 

informacyjnych. Czekamy na odpowiedź. 

 W dniu 22.08.2014 r. Komisja Praw człowieka wystosowała wnioski do MS, sądów 

apelacyjnych i sądów okręgowych w Polsce o udostępnienie informacji publicznej z prośbą  

o podanie liczby zażaleń wniesionych przez obrońców; liczby zażaleń wniesionych przez 

oskarżonych; liczby zażaleń wniesionych przez podejrzanych; liczby zażaleń wniesionych 

przez prokuratorów. Analizą tych danych (przygotowaniem statystyk) zajmuje się Pani apl. 

adw. Małgorzata Maczka-Pacholak, pracę ukończy pod koniec grudnia 2014 r.  
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8. Ustawy, projekty, opinie, prace legislacyjne. 

 

 Komisja Praw Człowieka w dniu 31.01.2014 r. w piśmie kierowanym do Pani Justyny 

Chrzanowskiej, Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed 

Europejskim Trybunałem, wniosła uwagi do projektu założeń do ustawy o monitoringu 

wizyjnym. W dniu 12.02.2014 r. Komisja otrzymała pisemne podziękowanie od Pani 

Pełnomocnik za wysiłki jakie podejmuje na rzecz wdrożenia mechanizmów mających na celu 

weryfikowanie zgodności projektów ustaw z Konwencją o ochronie praw człowieka  

i podstawowych wolności. 

 W dniu 4 kwietnia br. Komisja Praw Człowieka w imieniu NRA złożyła pismo do 

Pana Marka Biernackiego Ministra Sprawiedliwości, z uwagami do projektu założeń projektu 

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Kodeks rodzinny  

i opiekuńczy, ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, w 

którym poruszyło kilka kwestii związanych z przedłożoną propozycją uregulowania sytuacji 

osób trans płciowych. Do chwili obecnej nie wpłynęła odpowiedź w tej sprawie z MS. 

 MSW w marcu 2014 r. skierowało do biura NRA kilka projektów rozporządzeń 

Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie cudzoziemców (min. wiz dla cudzoziemców, ich 

unieważnienia i cofnięcia oraz przedłużania, zezwolenia na pobyt czasowy). Komisja  

w imieniu NRA  przygotowała opinię w tej sprawie. 

 Komisja przygotowuje kolejne stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie 

ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. 

 Pismem z dnia 3.01.2014 r. w sprawie długoterminowej reformy systemu Konwencji  

o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka, MSZ zwróciło się o zgłaszanie do Rady Europy informacji, propozycji i opinii – 

komisją bardzo aktywnie uczestniczyła w tych pracach (Consultation on the Longer-Term 

Future of the System of the European Convention on Human Rights and the European Court 

of Human Rights).  

 W dniu 20 lutego br. do Komisji Praw Człowieka wpłynęło pismo od Pani Justyny 

Chrzanowskiej Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed ETPCz  

z podziękowaniami dla Komisji oraz NRA za wsparcie udzielone MSZ w wysiłkach na rzecz 

wdrożenia mechanizmów mających na celu weryfikowanie zgodności projektów ustaw  

z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. 

 Komisja przygotowała stanowisko w sprawie opóźnienia wejścia w życie ustawy  

z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy kodeksu postępowania karnego i innych ustaw 

(Dz. U. z 2013r. poz. 1247).  Stanowisko KPCz zostało przedstawione na posiedzeniu 

Prezydium NRA w dniu 16.12. Decyzją Prezesa NRA Pana adw. Andrzeja Zwary zostało 

skierowane do Przewodniczącego Komisji Legislacyjnej przy NRA prof. dr hab. Piotra 

Kardasa celem wskazania dalszych działań w tej sprawie. 

 W dniu 26.09.2014 r. do Sekretarza Stanu MSW zostało wystosowane pismo  

w sprawie zajęcia stanowiska względem projektu rozporządzenia RM w sprawie sposobu 

postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (projekt pisma 

przygotowany przez KPCz). 

 Wybrane założenia zmian normatywnych dot. cywilnych kontroli nad służbami 

specjalnymi – sprawą zajmuje się Pan adw. Mikołaj Pietrzak, Pan adw. Artur Pietryka i Pan 

adw. Paweł Osik. 

9. Uchwały, stanowiska KPCz. 

 

 W lutym br. Komisja przygotowała uchwałę dotyczącą sytuacji na Ukrainie, 

solidaryzującą się z jej obywatelami. Następnie uchwała ta została przegłosowana przez NRA 
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przetłumaczona na język urzędowy, opublikowana i przesłana do Ambasadora Ukrainy, MSZ 

oraz do Asocjacji Adwokatów na Ukrainie. 

 Komisja przygotuje stanowisko w sprawie Konwencji RE o przemocy wobec kobiet 

(zapisy konwencji są niezgodne z Konstytucją RP, zakres – tajemnica adwokacka). KPCz  

przygotuje stanowisko wyjaśniające czym jest tajemnica adwokacka (wykładnia itd.). 

 Komisja Praw Człowieka (po wyłączeniu się z prac Pana adw. Mikołaja Pietrzaka) 

przygotowała stanowisko w kwestii więzień CIA z prośbą do Prezydium NRA o podjęcie 

uchwały. Decyzją Prezydium NRA w dniu 16.12.2014 r. żadna uchwała w tej sprawie nie 

zostanie podjęta. 

 Komisja w dniu 22.12.2014 roku przygotowała i wysłała stanowisko do Jego 

Ekscelencji Hasana A. Hasanowa, Ambasadora Republiki Azerbejdżanu w Rzeczypospolitej 

Polskiej, w sprawie zamiaru usunięcia z Azerbaijan Bar Association adwokata Khalida 

Bagirova, silnie zaangażowanego w ochronę prawną działaczy i więźniów politycznych, 

obrońców praw człowieka oraz polityków opozycji – m.in. Rasula Jafarova, lidera opozycji 

Ilgara Mammedova, Omara Abdula Abilova Mammadova, a także w ochronę praw człowieka 

i wolności w Republice Azerbejdżanu. Pismo zostało też wysłane do Ministra Spraw 

Zagranicznych. 

10. Inne. 

 

 W dniu 7.01.2014 r. Komisja skierowała pismo do Pana Andrzeja Seremeta, 

Prokuratora Generalnego, w którym wyraziła poparcie dla stanowiska HFPCZ, w kwestii 

problemu tymczasowego aresztowania (art. 156 § 5a k.p.k) – pismo zostało zamieszczone na 

stronach www.adwokatura.pl 

 Pan prof. Zbigniew Lasocik zwrócił się z prośbą o pomoc KPCz w kwestii dotyczącej 

zorganizowania projektu wizyty 100 irackich adwokatów narodowości kurdyjskiej, którzy 

chcą przyjechać do Polski. Niestety mają problem z uzyskaniem wiz – pismo wspierające 

zostało wysłane.  

 Komisja Praw Człowieka w dniu 6.08.2014 r. przygotowała pismo do Ambasadora 

Azerbejdżanu Hasana A. Hasanova oraz do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława 

Sikorskiego w sprawie niepokojących doniesień o aresztowaniu Rasula Jafarova, azerskiego 

aktywisty i obrońcy praw człowieka. Informacje umieszczono na stronach adwokatura.pl. 

 Prezes NRA Pan adw. Andrzej Zwara zwrócił się do Przewodniczącego Komisji  

o zweryfikowanie projektu pisma Naczelnej Rady Adwokackiej, dotyczącego sytuacji 

ludności kurdyjskiej w północnym Iraku (ludobójstwo). Pan adw. Mikołaj Pietrzak naniósł 

niewielkie poprawki do projektu, pismo zostało wysłane w dniu 20.08.2014 r. do MSZ. 

 W dniu 25 listopada 2014 r. do MSZ zostało skierowane pismo KPCz z prośbą  

o zamieszczanie tłumaczeń na stronach internetowych ministerstwa materiałów z ETPCz 

dotyczących osób z niepełnosprawnością. W dniu 12.12 br. do Biura NRA wpłynęła 

odpowiedź od Pełnomocnika MSZ ds. Postępowań przed ETPCz, Pani Justyny 

Chrzanowskiej, w sprawie propozycji KPCz tłumaczenia na język polski wybranych orzeczeń 

ETPCZ dot. praw osób z niepełnosprawnością. Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą 

do pracownika Działu Osobowego o wystosowanie maila do Pani Pełnomocnik  

z podziękowaniem za udzielenie informacji w kwestii tłumaczeń i równocześnie prośbę  

o informację wówczas, gdy zestawienia te zostaną umieszczone na stronach oraz wskazanie 

dokładnego adresu internetowego, pod którym będą dostępne. 

 Trwają rozmowy KPCz z Panem adw. Tomaszem Korczyńskim w sprawie nowej 

strony www.adwokatura.pl (chodzi o stworzenie zakładki KPCz). 

 Do Komisji Praw Człowieka przy NRA wpłynęło pismo z MSZ z dnia 15.10.2014 r. 

(znak DPOPC.431.15.2014/3) z prośbą o wyjaśnienia nt. działań podjętych przez NRA  

w odniesieniu do kwestii objętych zaleceniami Deklaracji z Brighton. Deklaracji ta, ma na 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hasan_A._Hasanow&action=edit&redlink=1
http://www.adwokatura.pl/
http://www.adwokatura.pl/
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celu reformowanie ETPCz. MSZ w/w pismem zwróciło się  m.in.  do NRA, z prośbą  

o przedstawienie informacji odnośnie działań już wdrożonych oraz informacji o działaniach, 

które mogą zostać podjęte w przyszłości. Z załączonych do maila dokumentów wynika, że do 

7 listopada 2014 r. NRA proszona była o przedstawienie informacji nt. podjętych lub 

planowanych działań w tym zakresie. Ustalono, iż KPCz pilnie przygotuje stanowisko w tej 

sprawie.  

 Komisja przygotowała odpowiedź na pismo z dnia 27.08.2014 r. od Przewodniczącej 

Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie Pana Cezarego Tyrki. Pismo 

w dniu 28.11 br zostało wysłane do adresata. 

 

 

Adw. Mikołaj Pietrzak 

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka 

 

 

Informacja o działalności Komisji Komunikacji Społecznej NRA 
 

 Głównym celem prac Komisji jest utrzymanie i udoskonalenie strony internetowej 

adwokatura.pl. W ramach tych zadań poza pracami związanymi z bieżącym utrzymaniem 

strony: 

(a) wsparto Komisję ds. Informatyzacji w pracach nad opracowaniem nowej wizualizacji 

strony adwokatura.pl; 

(b) publikowano na stronie adwokatura.pl cykliczne newslettery z zakresu prawa pracy 

(autorstwa członka Komisji adw. Joanny Jasiewicz) oraz prawa cywilnego (autorstwa 

członka Komisji adw. Jolanty Tymińskiej-Góralczyk). 

  

 Dodatkowo w pierwszym kwartale roku 2014 praca Komisji ogniskowała się wokół 

monitoringu oraz gromadzenia uwag środowiska adwokackiego w zakresie funkcjonowania 

systemu doręczeń przesyłek sądowych. Informacje te wykorzystane były w toku spotkań 

roboczych przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej z przedstawicielami nowego 

operatora pocztowego w dniach 4 lutego oraz 21 marca 2014 roku. W spotkaniu, które odbyło 

się 21 marca 2014 roku, uczestniczyła także adw. Joanna Jasiewicz – członek Komisji. 

 31 marca 2014 roku, na zaproszenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, 

przedstawiciele Komisji (Przewodniczący adw. Michał Bieniak oraz członek Komisji adw. 

Kacper Najder) wzięli udział w charakterze prelegentów w zorganizowanej w budynku Sądu 

Najwyższego konferencji „E-protokół a wymiar sprawiedliwości”. 

 Przedstawiciele Komisji podjęli również starania, zmierzające do reprezentacji 

interesów środowiska adwokackiego w środkach masowego przekazu. Służyły temu teksty  

i wypowiedzi Przewodniczącego Komisji publikowane na łamach „Rzeczpospolitej” oraz 

„Dziennika Gazety Prawnej”, w szczególności w takich sprawach, jak: połączenie zawodów 

prawniczych oraz prawidłowość doręczeń. 

 

 

Adw. dr Michał Bieniak 

Przewodniczący Komisji Komunikacji Społecznej  
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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 

mec. 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 odbyła jedno zebranie organizacyjne, a to w dniu 14.03.2014 r. w siedzibie 

Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Komisja realizowała ramowy program 

działalności przedstawiony na posiedzeniu NRA w dniu 15.01.2014 r., i tak: 

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

programu Ubezpieczenia Ochrony Prawnej, nawiązała współpracę z Polską Izbą 

Ubezpieczeń. W ramach tejże współpracy odbyły się dwa spotkania, w których uczestniczyli: 

z ramienia PIU Pan Andrzej Maciążek – wiceprezes oraz Pan Mariusz Olszewski jako osoba 

odpowiedzialna za popularyzację programu Ubezpieczeń Ochrony Prawnej. Przyjęto wspólny 

program działań. Strony porozumienia stały się partnerami międzynarodowej konferencji 

poświęconej Ubezpieczeniom Ochrony Prawnej, która odbyła się 3 czerwca br. w Hotelu 

Radisson Blue w Warszawie. Konferencja objęta została patronatem przez Ministra 

Sprawiedliwości Pana Marka Biernackiego. Przewodniczący Komisji z PIU ustalił program 

pilotażowych szkoleń adwokatów z zakresu ubezpieczeń ochrony prawnej, który będzie 

realizowany w wytypowanych Izbach w 2015 roku.  

 

2. W dniu 9 maja 2014 r. w Hotelu Monopol w Katowicach odbył się po raz pierwszy  

w historii, w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego panel organizowany przez 

Przewodniczącego Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej NRA. 

Moderatorami dyskusji byli profesorowie: Tomasz Siemiątkowski i Piotr Kardas. Wśród 

panelistów zobaczyliśmy m.in.: Profesor Macieja Szpunara- Rzecznika Generalnego ETS UE 

w Luksemburgu, sędziego Wojciecha Hajduka -Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości, Krzysztofa Kwiatkowskiego - Prezesa NIK. 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 Konferencji „Medycyna i Prawo”, której tematem 

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

psychiatrów, odszkodowań dla pacjentów czy skutków błędów organizacyjnych w szpitalach. 

Całodniowa debata odbyła się 25 kwietnia br. w budynku Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestniczyło w niej ponad 350 osób. 

 

4. Przewodniczący Komisji Wizerunku Zewnętrznego wraz z Wiceprezesem NRA 

mecenasem Jerzym Glancem, przystąpili do negocjacji z brokerami i ubezpieczycielami  

w związku z koniecznością zawarcia nowej umowy OC adwokata na następne lata. 

Negocjacje były owocne: zawarto nową umowę, a składka została w sposób bardzo znaczący 

obniżona. 

 

5. Komisja Wizerunku Zewnętrznego objęła swym zakresem działania program „Adwokat 

Mobilny”, zarządzany przez ORA w Opolu. Na spotkaniu w dniu 20 maja br. odbyła się 

http://m.in/
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uroczysta prezentacja projektu, który zjednał sobie dużą przychylność mediów i społeczności 

adwokackiej. Aplikacja dostępna jest dziś na komputerach stacjonarnych i w systemie IOs 

oraz Android. 11 lipca 2014 r. TVP INFO poświęciło poranną audycję tej aplikacji,  

a Dziennik Gazeta Prawna wspólnie z Komisją zorganizował Dzień Bezpłatnych Porad 

Prawnych. Klienci w oparciu o aplikację wyszukiwali kancelarię adwokacką i z kuponem 

gazety udawali się po poradę. W akcji wzięło udział prawie sto kancelarii, udzielono kilkaset 

porad. W poniedziałek 14 lipca 2014r. akcji poświęcono także audycję w telewizji POLSAT 

NEWS. 

 

6. Przewodniczący Komisji uczestniczył w spotkaniach z agencjami reklamowymi 

poświęconym projektowi promocji wizerunku adwokata, który to projekt przygotowywany 

jest przez ORA w Krakowie. 

 

7. Przewodniczący Komisji uczestniczył w dniu 14 maja br. w prezentacji książki Słownik 

Adwokatów Częstochowskich. Premiera tej książki zyskała doskonały odbiór zarówno  

w mediach, jak i w środowisku adwokackim, co budzi wielki szacunek. 

 

8. Przewodniczący Komisji spotkał się w Warszawie w siedzibie TVP z Dyrektorem 

Programowym Sławomirem Zielińskim oraz jego zastępcą Andrzejem Godlewskim celem 

omówienia wspólnej realizacji programu „Wielki test prawniczy”. Pomysł spotkał się  

z dużym zainteresowaniem i uznaniem. Jednakowoż przy przyjęciu komercyjnego charakteru 

projektu jego realizacja wiązałaby się z dużymi kosztami. Przewodniczący Komisji zwrócił 

się więc do Ministra Sprawiedliwości o udział w realizacji projektu z przyjęciem, że byłby to 

projekt społeczny. Pomysł spotkał się z akceptacją,co otwiera pole do prowadzenia dalszych 

rozmów w tym zakresie. 

 

9. W dniu 17 maja br. odbyła się VIII 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 750 

adwokatów i aplikantów adwokackich w 200 miastach w całej Polsce. 

 

10. W dniu 18 września 2014 r. Komisja zorganizowała wspólnie z SDP w Pałacyku na 

Foksal konferencję poświęconą zagadnieniu penalizacji zniesławienia oraz tajemnicy 

zawodowej. Moderatorami dyskusji byli: mec. Ziemisław Gintowt i mec. Roman Kusz. 

Wykłady i sesje tematyczne prowadzili dr hab. mec. Monika Zbrojewska oraz dr Magdalena 

Błaszczyk. Konferencja zyskała wysokie noty dziennikarzy, którzy wykazali duże 

zainteresowanie kontynuacją współpracy.  

 

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

i Średnich Przedsiębiorstw, która odbyła się w dniach od 22 do 24 września br.  

w Katowicach. Panel cieszył się wielkim zainteresowaniem uczestników Kongresu. 

Adwokaturę poza Przewodniczącym reprezentowali mec. Ziemisław Gintowt oraz dziekani 

Pan Andrzej Grabiński oraz Pan Paweł Gieras . 

 

12. Komisja ma zamiar przystąpić do współpracy z Gazetą Prawną w zakresie promocji 

medialnej Adwokatury. Szczegóły zostaną przedstawione po zakończeniu negocjacji. Akcja 

promocyjna trwałaby przez co najmniej jeden kwartał,a adwokatura dysponowałaby jedną 

całą stroną w papierowym wydaniu piątkowym. Wszyscy adwokaci uzyskaliby na ten okres 

bezpłatny dostęp do pełnej edycji elektronicznej gazety. 
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13. Staraniem członka Komisji mecenasa Marka Mikołajczyka przygotowywany jest projekt 

realizacji około 20 filmów dokumentalnych poświęconych m.in. wybitnym adwokatom oraz 

głośnym procesom sądowym. Na dzień dzisiejszy NRA zaakceptowała sfinansowanie 

pilotażowej partii filmów,których realizacja nastąpi w I kwartale 2015 roku. 

 

14. Przewodniczący komisji prowadzi rozmowy z PZU S.A. poświęcone udziałowi 

adwokatów w świadczeniu pomocy prawnej dla klientów ubezpieczyciela, który nosi się  

z zamiarem szerszego wejścia na rynek ubezpieczeń ochrony prawnej. 

 

15. Komisja wsparła organizację DNI KULTURY ADWOKACKIEJ w Krakowie, wskazując 

na ich znaczenie dla wizerunku adwokatury. 

 

16. W dniach 24-25 listopada 2014 r. Przewodniczący Komisji wziął udział  

w międzynarodowej Konferencji „From know how to how do” organizowanej przez IBBC. 

 

17. Komisja przystąpiła do projektu „Bitwa prawna” ,który będzie kierowany do młodzieży  

i ma być promocją dobrych wzorców zachowań. Projekt jest realizowany wspólnie z PZU SA. 

 

18. Komisja WZiOP wraz z Komisją ds. Edukacji Prawniczej organizowała przegląd kina 

Prawniczego. Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest mec. Anisa Gnacikowska.  

 

19. W dniu 5 grudnia 2014 roku Komisja wraz ze stowarzyszeniem Libra zorganizowała  

w gmachu Biblioteki Śląskiej Publiczną Debatę o Praworządności. Panelistami byli m.in. 

Wiceminister Sprawiedliwości Wojciech Hajduk, Prezes sądu Apelacyjnego w Katowicach 

Barbara Suchowska, Dziekan WPiA UŚ prof. Czesław Martysz i prof. dr hab. Stanisława 

Kalus. Widownię wypełnili prawnicy, studenci i mieszkańcy Katowic. Panel był 

rejestrowany, a relację z niego przekazało Radio Katowice. 

 

20.Komisja przedstawiła NRA założenie projektu adwokackiej infolinii, który po uzyskaniu 

akceptacji NRA może być realizowany w przyszłym roku. 

 

21. Komisja w oparciu o przedstawioną inicjatywę izby bielskiej opracowuje projekt akcji 

plakatowej mającej upowszechnić korzystanie z usług adwokata w sprawach karnych  

i odszkodowawczych. 

 

 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 ograniczony o ponad połowę. 

 

 

Adw. Roman Kusz 

Przewodniczący  

Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej 

 

 

 

 

http://m.in/
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Informacja o działalności Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, 

Sportu i Turystyki  
 

W 2014 roku Komisja wykonała w całości ambitne założenia, współorganizując ponad 

dwadzieścia wydarzeń integracyjnych, kulturalnych i sportowych. Z roku na rok liczba 

wydarzeń rośnie, jednakże istotnym jest, że ten wzrost nie odbywa się kosztem ich jakości, a 

wręcz przeciwnie, nowe imprezy odznaczają się świeżością pomysłów oraz doskonałą 

organizacją. Niezmiernie cieszy, że rośnie również liczba uczestników, adwokatów  

i aplikantów adwokackich, którzy coraz chętniej integrują się ze sobą przez cały rok.  

  W wykonaniu powyższego niewątpliwą zasługę mają poszczególne Okręgowe Rady 

Adwokackie, których starania stanowią o bezpośrednim odbiorze każdego wydarzenia. 

 Należy mieć również na uwadze, że większość z organizowanych wydarzeń oparta jest 

na pracy pasjonatów, kultury, konkretnych dyscyplin sportowych czy turystyki, których na 

szczęście w Adwokaturze nie brakuje. Bez ich zaangażowania wypełnienie założeń 

działalności Komisji byłoby bardzo utrudnione, jeśli nie niemożliwe. 

 Wskazując, dla przykładu, niektóre z organizowanych wydarzeń, pragnę uwagę 

Koleżanek i Kolegów zwrócić na faktyczną realizację głównych założeń Komisji.  

 Od kilkunastu już lat początek roku jest okazją do uczestnictwa w Memoriale im. adw. 

Ryszarda Porzyckiego, który w tym roku zorganizował adw. Andrzej Wosiński, Izba Łódzka, 

i koledzy z Izby Wałbrzysko-Jeleniogórskiej. 

Jednym z największych wydarzeń 2014 r., były niewątpliwie XXXI Mistrzostwa 

Adwokatury w Narciarstwie, organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach, 

jej Dziekana adw. Edwarda Rzepkę oraz członka Prezydium NRA, Komandora adw. Jerzego 

Ziębę. Zmagania narciarskie, biegowe i snowbordowe przyciągnęły do Krynicy również  

w tym roku pokaźną liczbę uczestników, a profesjonalna organizacja zawodów sprzyjała 

realizacji sportowych idei. 

Równie emocjonujące były zmagania adwokackie na Jezioraku podczas XXIV 

Ogólnopolskiego Rejsu Adwokackiego im. adw. Marii Budzanowskiej organizowanego przez 

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

Stałym punktem harmonogramu wydarzeń integracyjnych jest również Ogólnopolski 

Zlot Motocyklowy Adwokatów „Wiosna Riders”, w tym roku organizowany przez Prezesa 

Klubu Motocyklowego Adwokatury Polskiej adw. Jarosława Szczepaniaka oraz Dziekana 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu adw. Macieja Gutowskiego.  

Podobnie żywym zainteresowaniem cieszył się VII Ogólnopolski a XV Izby 

Adwokackiej w Lublinie Rajd Rowerowo-Pieszo-Motocyklowy Adwokatów „Roztocze”, 

organizowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie i adw. adw. Pawła Suskiewicza, 

Krzysztofa Pękalskiego i Cezarego Lipko. 

Należy również pamiętać o zmaganiach członków palestry na jeziorach mazurskich, 

podczas Mistrzostw Adwokatury w Żeglarstwie, które zostały pięknie zorganizowane przez 

Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie oraz Komandor adw. Anisę Gnacikowską. 

Adwokatura Polska uczestniczy również w wydarzeniach sportowych, które 

wykraczają swoimi ideami poza granice naszego samorządu, poprzez współorganizowanie 

przez Naczelną Radę Adwokacką i Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 

adw. Pawła Rybińskiego, Biegu Powstania Warszawskiego, cieszącego się coraz 

liczebniejszym udziałem adwokatów i aplikantów adwokackich. 

Nie można zapominać, że Komisja aktywnie wspiera również realizację przedsięwzięć 

kulturalnych, mając świadomość, że w kulturze wysokiej zakodowany jest etos adwokacki, 

toteż jak co roku, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie, z jej Dziekanem adw. Pawłem 

Gierasem, adw. Stanisławem Kłysem i adw. Filipem Fedorowiczem, zorganizowała w 
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pięknym mieście Krakowie „Dni Kultury Adwokatury”, cieszące się nie tylko doskonałą 

oprawą, ale również niesłabnącym zainteresowaniem. 

Podsumowując, Komisja niestrudzenie dąży do realizacji postawionych jej przez 

Naczelną Radę Adwokacką celów, dążąc do integracji adwokackiego środowiska poprzez 

sport, kulturę i turystykę. Wskazane aktywności mają niezwykle bogaty zakres 

oddziaływania, dzięki czemu możliwe jest dotarcie z programem Komisji do jak najszerszej 

grupy odbiorców. Należy mieć również na uwadze, iż wszystkie z proponowanych wydarzeń 

mają charakter ogólnopolski, jak też oferują uczestnikom szkolenia zawodowe, na bardzo 

wysokim poziomie.  

Wciąż rosnąca ilość wydarzeń, idąca w parze z powiększającą się liczbą uczestników 

oraz pozytywnym odbiorem środowiskowym daje poczucie pewności, iż wybrana metoda 

stanowi odpowiednią drogę dla działalności Komisji na przyszłość. Niestrudzenie trwają 

pracę nad wzbogacaniem corocznego harmonogramu wydarzeń o nowe projekty, wśród 

których dla przykładu warto wskazać ideę organizacji Mistrzostw Polski Adwokatów w Piłce 

Siatkowej, za którą stoi Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu. 

 

 

Adw. Stanisław Estreich 

Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, 

Kultury, Sportu i Turystyki 

 

 

Informacja o działalności Komisji Etyki  
 

Komisja Etyki Zawodowej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej podejmowała w 2014 

roku działania zmierzające do realizacji podstawowych zadań, wskazanych w uchwale 

programowej Krajowego Zjazdu Adwokatury z listopada 2013 roku, a także działania 

koncentrujące się na załatwianiu spraw bieżących, wiążących się przede wszystkim  

z udzielaniem odpowiedzi na pytania dotyczące interpretowania norm wynikających ze 

Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.   

W pierwszym z wymienionych obszarów Komisja Etyki podjęła następujące 

działania: 

a) w październiku br. zorganizowano konferencję poświęconą problematyce specjalizacji 

zawodowej w Adwokaturze – z udziałem adwokatów niemieckich i amerykańskich; 

b) w grudniu br. zorganizowano konferencję poświęconą fundamentalnej dla 

Adwokatury problematyce tajemnicy adwokackiej; 

c) dokonano analizy norm wynikających z Kodeksu Postępowania Prawników 

Europejskich (przyjętego przez CCBE – Radę Adwokatur i Stowarzyszeń 

Prawniczych Europy 28 października 1988 roku), badając  ich zgodność z normami 

zawartymi w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu oraz poddając w 

listopadzie br. pod głosowanie na posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej projekt 

uchwały przyjmującej, że normy te obowiązują polskich adwokatów świadczących 

pomoc prawną za granicą oraz adwokatów zagranicznych w Polsce. 

 

 Ad a) wobec faktu, że w uchwale programowej Krajowego Zjazdu Adwokatury 

sformułowany został postulat stworzenia zainteresowanym adwokatom warunków 

umożliwiających posługiwanie się – zgodnie z prawem wewnętrznym Adwokatury, w tym 

zwłaszcza Zbiorem Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu – tytułem specjalisty  

w danej dziedzinie lub dziedzinach prawa, Komisja Etyki postanowiła podjąć ten niezwykle 

złożony oraz stanowiący źródło rozmaitych kontrowersji temat. W trakcie zorganizowanej  
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w październiku 2014 roku konferencji przedstawiano argumenty przemawiające za potrzebą  

i możliwością specjalizacji, podkreślając m.in., że stanowi ona nieuniknioną konsekwencję 

rozrastania się prawa (powiększania się obszaru reglamentowanego przez państwo poprzez 

tworzenie rozmaitych regulacji prawnych), także w obrębie prawa unijnego, czy szerzej – 

międzynarodowego. Specjalizacja jawi się także jako najbardziej subtelna forma reklamy 

ujmowanej w kontekście kształtowania wizerunku adwokata w przestrzeni publicznej, a tym 

samym odbierana jest jako jasny i czytelny przekaz adresowany do potencjalnych klientów, 

ułatwiający wybór adwokata właściwego ze względu na podlegający rozwiązaniu problem, 

będąc jednocześnie swoistą gwarancją fachowości oraz profesjonalizmu. Z drugiej jednak 

strony podnoszono rozmaite wątpliwości, dotyczące – po pierwsze – sytuacji adwokatów 

prowadzących swą działalność w mniejszych ośrodkach, a więc koncentrujących się na tak 

kształtującym się rynku usług prawniczych, na którym specjalizacja nie wchodzi niestety  

w rachubę, po drugie zaś – nie umknęły z pola widzenia artykułowane niekiedy obawy, iż 

posługiwanie się tytułem specjalisty w określonej dziedzinie prawa może zostać odebrane  

w kategoriach swoistego deprecjonowania tytułu zawodowego adwokata. Osobnym, o wiele 

bardziej złożonym problemem staje się oczywiście odpowiedź na pytanie, jak ukształtowany 

miałby zostać model nadawania zinstytucjonalizowanego tytułu specjalisty. Nie wykluczając 

możliwości zbudowania takiego modelu, opierającego się na wzorcach zaczerpniętych  

z systemów prawnych wielu adwokatur europejskich, Naczelna Rada Adwokacka dostrzegła 

potrzebę powołania zespołu, który zająłby się szczegółowym opracowaniem tego 

zagadnienia.  

 Ad b) Zdając sobie sprawę, że tajemnica adwokacka jest jednym z fundamentów 

naszego zawodu Komisja Etyki – konfrontowana coraz częściej z licznymi pytaniami  

i wątpliwościami adwokatów – uznała za nieodzowne zainicjowanie debaty, której efektem 

byłaby bardziej pogłębiona refleksja, eliminująca ewentualne wrażenie, że tajemnica 

adwokacka, skądinąd w różnych sytuacjach ujawniana (niekiedy także w dobrze pojętym 

interesie klienta), ma charakter przede wszystkim fasadowy. Organizatorom konferencji 

chodziło zatem o to, aby podjąć próbę precyzyjnego określenia konstytucyjnych podstaw 

tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodów zaufania publicznego, charakteru tajemnicy 

adwokackiej oraz jej ewentualnego dysponenta, relacji tajemnicy adwokackiej (w tym 

również – obrończej) do procesowych zakazów dowodowych, a także granic obowiązku jej 

zachowania w rozmaitych sytuacjach kolizyjnych, związanych z interesem klienta do jej 

ujawnienia lub konfliktem, który prowadzić może do wszczęcia postepowania karnego lub 

dyscyplinarnego przeciwko adwokatowi. Pokłosiem konferencji zorganizowanej przez 

Komisję Etyki stanie się planowana na 2015 rok publikacja o charakterze monograficznym, 

poświęcona m.in. podnoszonym przez uczestników problemom i wątpliwościom 

interpretacyjnym, jakie pojawiają się w kontekście tajemnicy adwokackiej.  

 

 Ad. c) Po dokonaniu wszechstronnej analizy norm wynikających z przyjętego przez 

Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w październiku 1988 roku 

Kodeksu postępowania Prawników Europejskich oraz ich porównaniu z normami zawartymi 

w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Komisja Etyki stwierdziła 

tożsamość podstaw aksjologicznych, z jakich normy te się wywodzą. Widząc potrzebę 

określenia wspólnych zasad, które obowiązywałyby prawników podejmujących działalność 

prawniczą o zasięgu międzynarodowym Komisja zarekomendowała Naczelnej Radzie 

Adwokackiej podjęcie uchwały przyjmującej, że zasady wynikające z Kodeksu Postępowania 

Prawników Europejskich obowiązują także – wobec ich niesprzeczności z normami 

zawartymi w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu – polskich adwokatów 

świadczących pomoc prawną za granicą oraz adwokatów zagranicznych w Polsce. Zwrócono 

także uwagę, że Kodeks CCBE nie ingeruje w podstawy etyczne zawodów prawniczych  
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w poszczególnych krajach członkowskich, a jedynie określa wspólne, oparte na 

akceptowanych powszechnie wartościach zasady postępowania prawników europejskich w 

związku z działalnością międzynarodową. Stąd też mógł on zostać przyjęty przez znaczną 

większość adwokatur europejskich. Praktyka wskazuje również, że jego normy są stosowane  

i powoływane w działalności międzynarodowej, sprzyjając w oczywisty sposób ujednoliceniu 

standardów. 

 

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. dopuszczalności nabywania przez adwokata 

składników majątkowych należących do klienta); wymogów stawianych adwokatom 

zagranicznym, świadczącym usługi na terenie Polski; zakresu związania adwokata tajemnicą 

adwokacką, czy wreszcie odnoszące się do zachowań mogących naruszać zakaz reklamy. 

Opracowany także został kierowany do adwokatów apel o zachowanie niezbędnego umiaru 

oraz przestrzeganie zasad etyki i deontologii zawodowej przy formułowaniu w przestrzeni 

medialnej wypowiedzi zawierających ocenę profesjonalizmu działań innych uczestników 

postępowania.  

 

 

Adw. prof. UWr. dr hab. Jacek Giezek  

Przewodniczący Komisji Etyki  

 

 

Informacja o działalności Komisji ds. Edukacji Prawnej  
 

 Od początku okresu sprawozdawczego odbyły się trzy posiedzenia Komisji ds. 

Edukacji Prawnej, tj. 8 lutego, 11 kwietnia i 12 września br. 

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 w Radomiu zorganizowała 

wykład z zakresu edukacji prawnej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu (wykłady zostały 

poprowadzone przez Dziekana tej Izby). 

 W dniu 24 marca 2014r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się robocze 

spotkanie poświęcone programowi edukacji prawnej, w którym uczestniczyła członek 

Komisji Pani adw. Marcjanna Dębska Koniecek. MS również wyznaczono osobę 

odpowiedzialną za realizację tego projektu - Pana Radosława Sienkiewicza głównego 

specjalistę w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa 

sprawiedliwości. W chwili obecnej do uczestnictwa w Programie szkoły zgłaszają się przez 

formularz MS. Obecnie nie ma tematów ani żadnej kontroli ze strony MS. Wykłady dla 

zainteresowanych placówek prowadzone są w sposób raczej dowolny i spontaniczny. Do 

programu MS zgłosiło się sporo szkół, jednak aż do 40 z nich nadal nie oddelegowano osób, 

które mogłyby przeprowadzić wykłady. W związku z tym Przewodnicząca Komisji ds. 

Edukacji Prawnej wystąpiła do MS z prośbą o podanie adresów tych szkół - do chwili obecnej 

nie otrzymaliśmy odpowiedzi w tej sprawie. 



Strona 39 z 62 

 

 Komisja w ramach bieżącej działalności nawiązała współpracę z Zespołem Szkół 

Publicznych w Kliniskach Wielkich realizując potrzebę podniesienia świadomości prawnej 

wśród gimnazjalistów i uczniów szkoły podstawowej. Komisja przekazała m.in. nagrody dot. 

adwokatury i działalności adwokata na konkurs prawny. Do Przewodniczącej wpłynęło 

podziękowanie za udział w tej akcji od Dyrektora placówki. 

2. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. 

 

 W okresie 24 lutego – 1 marca 2014 roku odbył się Tydzień Pomocy Osobom 

Pokrzywdzonym Przestępstwem. W akcji wzięło udział 199 adwokatów i 150 aplikantów 

adwokackich z 18 Okręgowych Rad Adwokackich. W ramach akcji zostało udzielonych 468 

porad prawnych. Tydzień od 14 lat organizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 

przy współudziale i zaangażowaniu Naczelnej Rady Adwokackiej, Prokuratury Generalnej, 

Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komendy Głównej Policji, 

Krajowej Rady Kuratorów, Krajowej Rady Radców Prawnych, Komendy Głównej Straży 

Granicznej i Krajowej Rady Komornicza – w akcję włączyła się też Krajowa Rada 

Notarialna. 

3. Seminarium „Obrony w sprawach politycznych, a droga do wolności” 

 

 W ramach obchodów Święta Wolności, w dniu 3 czerwca 2014 roku Komisja we 

współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowała 

seminarium pt.: „Obrońcy w sprawach politycznych, a droga do wolności”, które odbyło się 

w starej Bibliotece UW. 

 Inspiratorką debaty była adw. Anisa Gnacikowska, przewodnicząca Komisji ds. 

Edukacji Prawnej przy NRA. Obrońcy spraw politycznych z czasu PRL opowiadali o 

głośnych procesach lat 70 i 80 ubiegłego stulecia. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent 

Bronisław Komorowski. 

 Na spotkanie przybyli adwokaci, którzy w latach 70-tych i 80-tych byli obrońcami w 

sprawach politycznych. m.in.: adw. Ewa Milewska-Celińska, adw. Andrzej Bąkowski, adw. 

Czesław Jaworski, adw. Edward Rzepka, adw. Jacek Taylor i adw. Krzysztof Piesiewicz. Na 

spotkanie przybył również gość specjalny, senator Piotr Zientarski, także obrońca w sprawach 

politycznych lat 80-tych. Dyskusję moderował dr hab. Adam Redzik z „Palestry”. 

Na stronach adwokatura.pl zamieszczono relację z przebiegu tego wydarzenia. 

 Oprawa medialna wydarzenia: 

 Felieton Prezesa Andrzeja Zwary w „Dzienniku GP” – „Dni pełne nadziei”, 6 czerwca 

2014 r., 

 Relacja z Seminarium Katarzyny Borkowskiej w „Rzeczpospolitej” – „Jak adwokaci 

bronili w czasach PRL”, 5 czerwca 2014 r., 

 Wywiad z adw. Jackiem Taylorem „Wyroki były przesadzone” w „Rzeczpospolitej 

Rzecz o prawie”, 18 czerwca 2014 r., 

 wywiad z adw. Anną Bogucką-Skowrońską „Usłużni sędziowie budzili w nas 

pogardę”, 18 czerwca 2014 r. „Rzeczpospolita Rzecz o Prawie”, 

 wywiad z adw. Edwardem Rzepką w „Rzeczpospolitej Rzecz o prawie” – 

„Częstochowa. Cuda czasem się zdarzały”, 18 czerwca 2014 r., 

 Materiał telewizyjnej agencji TVN – w serwisie dostępne były 4 klipy newsowe  

z seminarium, które w okresie od 6 do 11 czerwca br. były pobierane 8 razy, m.in. 

przez Onet, TV Podlasie, Salon24.pl, Pracuj.pl, Nasze Radio, Prudnik24, netPR. 
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4. Przegląd Kina Prawniczego „Adwokat w roli głównej’. 

 

 W dniach 18 i 19 października 2014 roku już po raz trzeci, Komisja ds. Edukacji 

Prawnej we współpracy z Komisją ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej, 

zorganizowała Przegląd Kina Prawniczego „Adwokat w roli głównej”. Pomysłodawczynią 

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

 Pokazy filmów, jak co roku, odbyły się w warszawskim Kinie „Muranów”. 

Wyświetlano znakomite produkcje, m.in. „Dwunastu gniewnych ludzi”, „Anatomia 

morderstwa”, „Krótki film o zabijaniu”, „Lincz”, „Druga prawda” i „Prawnik z Lincolna”. 

Imprezę poprowadził znany krytyk filmowy Tomasz Raczek. Przegląd cieszył się dużym 

zainteresowaniem publiczności. 

 Na stronach adwokatura.pl zamieszczono relację z przebiegu tego wydarzenia. 

 Oprawa medialna: 

 Forbes, „W życiu jak w filmie”, 1 października 2014 r. 

 Polska Metropolia Warszawska, „Kino prawnicze w roli głównej” - informacja oraz 

rozmowa z Andrzejem Malickim, 10 października 2014 r. 

 Weekendowy Magazyn Filmowy TV, rozmowa z adw. Anisą Gnacikowską  

o adwokatach w kinie.  

 TOK FM, audycja Tomasza Raczka, rozmowa z adw. Anisą Gnacikowską.  

 

5. Rzecznik Praw Dziecka. 

 

 W dniu 8 sierpnia 2014 roku adw. Anisa Gnacikowska była na spotkaniu u Rzecznika 

Praw Dziecka, w czasie którego Komisja ds. Edukacji Prawnej zadeklarowała pomoc  

w ewentualnych przyszłych akcjach organizowanych przez Rzecznika Praw Dziecka w 

zakresie edukacji prawnej i ochrony praw dziecka. Zadeklarowana pomoc został życzliwie 

przyjęta przez Rzecznika Praw Dziecka. 

6. Akcja „Masz prawo”, wspólna inicjatywa z IPN 

 

 W czerwcu 2014r. Komisja ds. Edukacji Prawnej we współpracy z Instytutem Pamięci 

Narodowej zorganizowała akcję „Masz Prawo”. W ramach inicjatywy prokuratorzy IPN  

i adwokaci pomagają osobom represjonowanym w czasach komunizmu w kwestiach 

prawnych, głównie w otrzymaniu odszkodowań oraz w rozwiązaniu problemów dotyczących 

świadczeń  emerytalno-rentowych.  

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

poszczególnych izb, które przydzielają adwokata poszkodowanym. Do chwili obecnej  

z prośbą o pomoc zgłosiło się 20 poszkodowanych.  

 Oprawa medialna: 

 „Dziennik Polski”, „Każdy wtorek dla ofiar PRL”, 5 lipca 2014 r. 

 „Dziennik Polski”, „Ofiary PRL mają prawa”, 3 czerwca 2014 r. 

 „Dziennik Polski”, „Pomoc ofiarom represji komunistów”, 28 maja 2014 r. 

 „Gazeta Lubuska”, „Będą pomagali ofiarom komunizmu”, 23 maja 2014 r. 

 „Gazeta Pomorska”, „IPN i adwokaci pomogą represjonowanym”, 6 czerwca 2014 r. 

 „Gazeta Wyborcza Poznań”, „IPN zaprasza we wtorki. Pomaga pokrzywdzonym  

w okresie PRL”, 9 czerwca 2014 r. 

 „Nasz Dziennik”, „Pomogą represjonowanym”, 24 maja 2014 r. 

 „Rzeczpospolita C”, „Adwokaci pomogą represjonowanym”, 22 maja 2014 r. 
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 Radio PIK Bydgoszcz, 3 czerwca 2014 r. 

 PR Łódź, 22 maja 2014 r. 

 TVP Kraków, „Kronika”, 7 lipca 2014 r. 

 

7. „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 73 placówki szkolne na terenie kraju (grupa 

docelowa to gimnazja i szkoły średnie).  

 Celem akcji jest przekazanie młodzieży jak istotna jest znajomość swoich praw i jakie 

są legalne sposoby rozwiązywania problemów prawnych. 

 Zajęcia w szkołach będą obejmowały dwie godziny lekcyjne (90 min.) w formie 

warsztatowej. Adwokaci-wolontariusze otrzymali scenariusz lekcji oraz materiały niezbędne 

do przeprowadzenia zajęć przygotowane przez Komisję ds. Edukacji Prawnej. W tej chwili 

trwają zgłoszenia adwokatów do poszczególnych szkół celem umówienia terminu 

przeprowadzenia zajęć. W niektórych placówkach zajęcia już się odbyły. Pan adw. Andrzej 

Zwara, Prezes NRA, w dniu 19 listopada br. przeprowadził lekcję prawa dla uczniów  

z Gimnazjum nr 91 im. Stanisława Staszica w Warszawie. 

 W dniu 3 grudnia 2014 roku adw. Anisa Gnacikowska odbyła spotkanie w Akademii 

Pedagogiki Specjalnej ze studentami na temat edukacji prawnej w szkołach oraz roli, jaką 

adwokaci mogą odegrać w kształceniu pozytywnych nawyków u młodzieży w zakresie 

poszerzania wiedzy prawnej, przestrzegania prawa i korzystania z przysługujących praw.  

 Na stronach adwokatura.pl zamieszczono relację z przebiegu tego wydarzenia. 

 Oprawa medialna towarzysząca akcji: 

 „Dziennik Gazeta Prawna B”, „Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał”, 

felieton adw. Andrzeja Zwary, 31 października 2014 r. 

 „Angorka”, „Prawo dla najmłodszych”, 7 grudnia 2014 r. 

 „Nasz Dziennik”, „Prawa dziecka czy indoktrynacja”, 19 listopada 2014 r. 

 „Rzeczpospolita C”, „Adwokaci uczą najmłodszych prawa”, 18 listopada 2014 r. 

 Rozmowa z adw. Anisą Gnacikowską w porannym paśmie Polsat News 20 listopada 

2014 r.  

 TVP2 „Pytanie na śniadanie” – informacja o akcji w rocznicę uchwalenia Konwencji 

19 listopada 2014 r. 

 PR Program 1 „Radio Dzieciom” rozmowa z adw. Piotrem Barczykiem.  

 

 

Adw. Anisa Gnacikowska 

Przewodnicząca Komisji Edukacji Prawnej 

 

 

Informacja o działalności Komisji Praktyk Rynkowych i Konkurencji  
 

W 2014 roku Komisja przeprowadziła: dwa ogólnopolskie szkolenia dotyczące 

działań rynkowych pt. „Nowoczesna kancelaria – nowoczesne przedsiębiorstwo”; pierwsze 

odbyło się w kwietniu po hasłem wiodącym: Jak skutecznie konkurować na rynku, drugie  

w grudniu pod hasłem wiodącym: Rynek usług prawniczych a deontologia zawodowa. 

Prelegentami na obu konferencjach byli m.in. SSN, przedstawiciele nauki, przedstawiciele 

biznesu, adwokaci praktycy. Programy obu konferencji w załączeniu. Na zakończenie roku 
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została wydana broszura obejmująca wskazówki dla adwokatów, jak przeprowadzić screening 

kancelarii i ocenić, czy zasadne jest podjęcie działań zwiększających zdolność konkurowania 

na rynku.  

Komisja opracowała także ofertę szkolenia w zakresie praktyk rynkowych dla izb. 

Szkolenia odbyły się w sześciu izbach. 

W zakresie działań dotyczących poszerzania obszaru praktyki zawodowej, Komisja 

opracowała program szkolenia dla aplikantów w zakresie mediacji. 

Członkowie Komisji opracowali: 12 pytań FAQ z zakresu dobrych praktyk 

rynkowych, plan dla wzorcowych praktyk pro bono (regulamin), Kartę Praw Klienta, Step by 

Step w tematach (1) zdarzenia w internecie – usuwanie, ochrona prawna; (2) zdarzenia 

medyczne – Komisje Zdarzeń Medycznych 

Komisja przygotowuje komentarz do zasad obecności adwokatów w mediach 

społecznościowych, skoordynowany z zaleceniami IBA Social Media Conduct for the Legal 

Profession. oraz opracowuje wytyczne oparte na Business and human rights guidance for bar 

associations.  

Komisja kontynuuje prace nad projektem: Prawo do bycia zapomnianym w sieci. 

Komisja kontynuuje pracę nad opracowaniem oferty dla współpracy z Komisjami Zdarzeń 

Medycznych. Komisja na bieżąco współpracuje z Centrum Mediacji NRA w celu ułatwienia 

adwokatom rozwoju zawodowego na rynku usług mediacyjnych. 

 Wszystkie działania Komisji zmieściły się w przyznanym budżecie. 

 

 

adw. dr Małgorzata Kożuch 

Przewodnicząca Komisji Praktyk Rynkowych i Konkurencji 

 

 

Informacja o działalności Komisji Współpracy z Zagranicą  
 

 Sprawozdanie z działalności Komisji Współpracy z Zagranicą 

(za okres od stycznia do maja 2014 roku) 

 

 W tym okresie odbyły się cztery posiedzenia komisji: 30 stycznia, 13 marca,  

17 kwietnia oraz 22 maja 2014 roku. 

 

CCBE 

 

 W wyniku porozumienia z Krajową Radą Radców Prawnych, dotyczącego 

rotacyjnego przewodnictwa polskiej delegacji w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń 

Prawniczych Europy – CCBE, adw. Dominika Stępińska-Duch pełni funkcję przewodniczącej 

w roku 2014. Na wniosek Pani Przewodniczącej prezydium NRA powołało stałych 

przedstawicieli Adwokatury Polskiej w wybranych komisjach CCBE: 

Adw. Dominika Stępińska-Duch – Komisja ds. Karnych 

Adw. Karol Orzechowski – Nowe Technologie, E-Sprawiedliwość, Wyszukiwarka 

Prawników Europejskich  

Adw. Maciej Ślusarek – Deontologia, Wspólny Kodeks Deontologiczny  

Adw. Mikołaj Pietrzak – Komisja Praw Człowieka, Stała Delegacja przy Trybunale  

w Strasburgu 

Adw. dr Joanna Kosińska-Wiercińska – Komisja Prawa Rodzinnego i Spadkowego 
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 W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące posiedzenia Stałego Komitetu 

oraz posiedzenia plenarne CCBE: 

24.01.2014 r. Standing Committee – Bruksela 

27.02.2014 r. Standing Committee – Wiedeń 

04.04.2014 r. Standing Committee – Bruksela  

16-17.05.2014 r. Plenary Session – Werona  

Adw. Dominika Stępińska-Duch wzięła udział we wszystkich w/w posiedzeniach. 

 

Przy okazji wyżej wymienionych posiedzeń odbyły się również spotkania komisji 

tematycznych oraz grup roboczych CCBE: 

15.02.2014 r. – Criminal Law Committee – Bruksela (adw. Dominika Stępińska-Duch) 

26. 03.04.2014 r. – Find-A-Lawyer Working group – Bruksela (adw. Dominika Stępińska-

Duch) 

26.02.2014 r. – International Legal Services Committee – Wiedeń (adw. Dominika Stępińska-

Duch) 

25.03.2014 r. Towards a Uniform Code of Conduct, Bruksela adw. Maciej Ślusarek 

03.04.2014 r. – Deontology Committee – Bruksela (adw. Dominika Stępińska-Duch) 

03.04.2014 r. – International Legal Services Committee – Bruksela (adw. Dominika 

Stępińska-Duch) 

06.05.2014 r. – Towards a Uniform Code of Conduct – Bruksela (adw. Maciej Ślusarek) 

15.05.2014 r. – Training Committee – Werona (adw. Dominika Stępińska-Duch) 

16.05.2014 r. – Towards a Uniform Code of Conduct working group meeting – Werona (adw. 

Dominika Stępińska-Duch) 

16.05.2014 r. – Criminal Committee CCBE – Werona (adw. Dominika Stępińska-Duch) 

 

 Trwają zaawansowane prace dotyczące dostosowania naszego systemu 

informatycznego adwokatury tak, by mógł on stanowić integralną część systemu programu 

„Europejskiej Wyszukiwarki Prawników” tzw. Find a lawyer. Program ma zostać wdrożony 

we wrześniu 2014 r. 

 W związku z faktem, iż w roku 2015 funkcję Prezydenta CCBE będzie sprawowała 

Pani adwokat, radca prawny Maria Ślązak, z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, 

Sesja Plenarna odbędzie się w Polsce. Obecny Prezydent Rady Adwokatur i Stowarzyszeń 

Prawniczych Europy, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Prezes Krajowej Rady 

Radców Prawnych przygotowali wspólne zaproszenie dla Pana Prezydenta Lecha Wałęsy do 

wzięcia udziału w ceremonii otwarcia Sesji Plenarnej.  

 W tym roku po raz pierwszy obchodzony będzie Europejski Dzień Prawnika, 

organizowany w całej Unii Europejskiej przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych 

Europy (Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE). W Polsce organizacją 

obchodów tego Dnia zajmują się wspólnie Krajowa Izba Radców Prawnych i Naczelna Rada 

Adwokacka. W dniu 27 maja 2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli obu 

samorządów, podczas którego omawiane były szczegóły tego wydarzenia. Zgodnie przyjęto, 

iż celem Dnia ma być przybliżenie zawodu radcy prawnego i adwokata społeczeństwu oraz 

propagowanie mechanizmów ochrony praw człowieka i obywatela poprzez jednodniowy 

projekt edukacyjny, realizowany przez reprezentantów obu zawodów prawniczych  

w szkołach ponadpodstawowych. Europejski Dzień Prawnika w 2014 r. obchodzony będzie 

równocześnie z Dniem Praw Człowieka w dniu 10 grudnia. Ze strony Komisji za koordynację 

tego projektu odpowiedzialna jest adw. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. 

 We współpracy z Komisją ds. Etyki Zawodowej trwają prace nad podjęciem przez 

NRA uchwały w sprawie przyjęcia „Code of Conduct” CCBE. Za koordynację projektu 

odpowiedzialny jest adw. Maciej Ślusarek. 
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IBA 

 

 W dniu 25 lutego 2014 r. prezydium NRA powołało adw. Tomasza Wardyńskiego na 

przedstawiciela polskiej adwokatury w IBA. Wszelkie wydatki związane z wyjazdami na 

posiedzenia/konferencje IBA mec. Wardyński będzie pokrywał z własnych środków. Drugim 

przedstawicielem NRA w IBA został adw. Rafał Kos, członek Komisji Współpracy  

z Zagranicą przy NRA. 

 W dniach 21-22 maja 2014 r. adw. Tomasz Wardyński uczestniczył w Dorocznej 

Konferencji Annual Bar Leaders’ Conference w Brukseli. Konferencja koncentrowała się 

wokół kwestii: niezależności zawodów prawniczych, obowiązkowych ubezpieczeń, 

niebezpieczeństw związanych z przetwarzaniem poufnych informacji w Internecie oraz 

sposobów regulacji zawodów prawniczych. 

 

UIA 

 

 Funkcję przedstawiciela UIA w Polsce pełni nadal adw. Robert Małecki, członek 

Komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA.  

 W dniach 14-15 marca 2014 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej  

w Warszawie odbyło się seminarium z zakresu prawa konkurencji Living with Competition 

Law Issues, organizowane przez Komisję Prawa Konkurencji działającą przy UIA pod 

honorowym patronatem dr Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel, Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów. Współorganizatorami seminarium byli Naczelna Rada 

Adwokacka, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz Międzynarodowa Liga Prawa 

Konkurencji. 

 

Wydarzenia o charakterze międzynarodowym 

 

 W dniach 5-6 grudnia 2013 r. adw. Dominika Stępińska-Duch na zaproszenie 

Dziekana Izby Paryskiej wzięła udział w corocznych uroczystościach „Ouverture du Barreau” 

w Paryżu. Na prośbę adw. Andrzeja Zwary, Prezesa NRA, reprezentowała jednocześnie na 

tym wydarzeniu Naczelną Radę Adwokacką . Koszty pobytu zostały pokryte przez adw. 

Dominikę Stępińską-Duch. 

 W dniach 17-19 stycznia 2014 r. adw. Dominika Stępińska-Duch na zaproszenie 

międzynarodowej organizacji Avocats sans frontieres oraz Komisji Europejskiej 

reprezentowała polską adwokaturę w Tunezji, gdzie wygłosiła prezentacje w dwóch panelach: 

o praniu brudnych pieniędzy i korupcji oraz w panelu poświęconym wolności słowa  

i aspektom deontologicznym zawodu adwokata karnisty. Prezydium NRA nie wyraziło woli 

finansowego angażowania się w przedmiotowy projekt. Koszty uczestnictwa adw. Dominiki 

Stępińskiej-Duch pokryła organizacja Avocats sans frontieres. 

 31 stycznia 2014 roku w szwajcarskiej Bazylei odbyła się doroczna konferencja Swiss 

Arbitration Association (ASA), w której uczestniczył przedstawiciel komisji, adw. Rafał Kos. 

Spotkanie tegoroczne było szczególne, bo podsumowywało 10 lat funkcjonowania 

Szwajcarskiego Regulaminu Arbitrażu Międzynarodowego (10 Years of Swiss Rules of 

International Arbitration). W trakcie konferencji przypomniano historię prac nad 

Szwajcarskim Regulaminem Międzynarodowego Arbitrażu. Dyskusja panelowa poświęcona 

była natomiast tym postanowieniom znowelizowanych Szwajcarskich Reguł Arbitrażowych, 

które dotyczą zagadnień najbardziej kontrowersyjnych w doktrynie międzynarodowego 

arbitrażu, tj. kwestiom konsolidacji postępowań i wezwania do udziału w sprawie osoby 

trzeciej, potrącenia i powództwa wzajemnego, postępowania przyspieszonego, środków 

zabezpieczających, tzw. arbitra doraźnego. Poświęcono też szczególną uwagę poufności oraz 
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środkom wspierającym zawarcie ugody w toku postępowania. Szczególnie intersująca była 

ostatnia dyskusja panelowa podczas której adwokaci z różnych europejskich jurysdykcji 

wymienili swoje opinie i doświadczenia związane z funkcjonowaniem Swiss Rules, tak z 

perspektywy arbitrów jak i pełnomocników procesowych. Koszty pokrył adw. Rafał Kos. 

 W dniach 27 luty – 1 marca 2014 r. adw. Dominika Stępińska-Duch reprezentowała 

NRA na konferencji Prezesów Adwokatur Europejskich odbywającej się równolegle ze 

Standing Committee CCBE w Wiedniu. 

 Kolejnym wydarzeniem organizowanym przez tunezyjską Naczelną Radę Adwokacką 

w ramach europejskiego programu wsparcia rozwoju tunezyjskiego Instytutu Zawodu 

Adwokata (ISPA) była konferencja dotycząca równouprawnienia kobiet w tunezyjskim 

wymiarze sprawiedliwości i ustawodawstwie – „O równość praw!”, Międzynarodowy Dzień 

Kobiet, która odbyła się w Tunisie, 8 marca 2014 r.  

 Przedstawicielki wymiaru sprawiedliwości w Tunezji i Europie, w tym wicedziekan 

warszawskiej ORA, mec. Dominika Stępińska-Duch, debatowały nad bieżącymi problemami 

kobiet w prawie rodzinnym, ustroju państwa oraz prawie wyborczym w Europie i Tunezji.  

W swojej interwencji mec. Dominika Stępińska-Duch skupiła się nad kwestiami dostępu 

kobiet do wymiaru sprawiedliwości, do prawa, do sądu, do zawodów prawniczych w Polsce i 

w Europie, jak również nad porównaniem ww. problemów w starej i nowo przyjętej 

Konstytucji Tunezji.  Koszty zostały pokryte przez Avocats sans frontieres. 

 W dniu 28 kwietnia 2014 r. w Brukseli odbyła się konferencja na temat sądownictwa 

Unii Europejskiej EU Courts – Looking forward. NRA reprezentowała adw. Justyna 

Metelska, Wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA. 

 W dniach 22-23 maja 2014 r. adw. Sławomir Ciemny, Przewodniczący Wyższej 

Komisji Rewizyjnej, reprezentował Adwokaturę Polską na obchodach 40-tej Rocznicy 

Adwokatury Austriackiej w Wiedniu.  

 W dniach 23-28 maja 2014 r. odbyła się Doroczna Konferencja Adwokatów 

Izraelskich organizowana w Ejlacie. NRA reprezentował adw. Jan Roliński, członek Komisji 

Współpracy z Zagranicą. Podczas delegacji mec. Roliński spotkał się również z panem 

Piotrem Starzyńskim, I Radcą, Kierownikiem Wydziału Konsularnego w Ambasadzie RP w 

Tel Awiwie.  

 Najważniejszym wydarzeniem konferencji, było International Bar Leaders Forum 

Meeting [spotkanie w którym Mecenas wziął udział na zaproszenie prezydenta Israel Bar 

Association, adw. Dorona Barzilaya oraz przewodniczącego Komisji Zagranicznej tej izby 

adwokata Gideona Fishera]. Ze strony izraelskiej wzięli w tych wydarzeniach udział nie tylko 

członkowie władz tamtejszej adwokatury, ale też Prokurator Generalny i sędziowie Sądu 

Najwyższego. Program konferencji obfitował w liczne sesje oraz warsztaty naukowe.  

W przeddzień konferencji, przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których Pan 

Mecenas wziął udział w Ambasadzie RP w Tel Awivie, spotkał się On z panem Piotrem 

Starzyńskim, Konsulem, I Radcą i Kierownikiem Wydziału Konsularnego. Celem spotkania 

w Ambasadzie RP było omówienie możliwości współpracy tej placówki przy organizacji 

przez NRA wspólnie z Israel Bar Asscoiation wydarzeń w tym kraju. Poruszone zostały 

przede wszystkim kwestie prawne problematyki potwierdzenia obywatelstwa RP dla 

zainteresowanych tym obywateli Izraela. 

 W dniu 25 maja 2014 r. misja Adwokatury Polskiej w składzie: adw. Justyna Mazur,  

adw. Jarosław Szczepaniak oraz adw. Piotr Osiewacz udała się do Kijowa, gdzie w 

charakterze obserwatorów monitorowała przebieg wyborów prezydenckich na Ukrainie. 

Koordynacją działań związanych z uzyskaniem akredytacji obserwatora wyborów zajmował 

się adw. Jan Kaczmarczyk, członek Komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA. 

 Jednym z głównych celów komisji jest zorganizowanie wspólnego seminarium 

prawniczego z adwokaturą niemiecką. Trwają rozmowy na ten temat. Wstępny termin 
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zorganizowania konferencji wyznaczono na 13 listopada 2014 r. Seminarium miałoby odbyć 

się w Berlinie. Koordynacją wydarzenia zajmują się adw. Rafał Kos i adw. Paweł 

Nowakowski. 

 

Inne wydarzenia o charakterze międzynarodowym odbywające się w Polsce 

 

 W dniach 25-26 kwietnia 2014 roku w Warszawie, w siedzibie Okręgowej Rady 

Adwokackiej odbyła się konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Adwokatów Karnistów 

(European Criminal Bar Association). Patronat nad tym wydarzeniem objęła ORA  

w Warszawie oraz Naczelna Rada Adwokacka. 

 28 kwietnia 2014 r. w Oświęcimiu odbył się po raz dwudziesty trzeci Marsz Żywych. 

Delegacja adwokatów z różnych Izb wzięła udział w tym wydarzeniu, upamiętniając pamięć 

adwokatów pochodzenia żydowskiego, ofiar Holokaustu, którzy zginęli podczas II wojny 

światowej. Funkcję koordynatora pełnił adw. Jan Roliński, członek Komisji Współpracy  

z Zagranicą przy NRA. 

 15 maja 2014 r. w Łodzi odbyła się I Europejska Konferencja Praw Człowieka. 

Komisję Współpracy z Zagranicą reprezentowały adw. dr Fatima Mohmand oraz adw. 

Karolina Wolff-Leśnodorska. 

 Naczelna Rada Adwokacka objęła patronatem honorowym konferencję Polsko-

Ukraińskie Dni Prawnicze, która pierwotnie została zaplanowana na dni 5-6 czerwca 2014 r. 

w Krakowie. Z uwagi na zaistniałą sytuację polityczną komitet organizacyjny podjął decyzję 

o zmianie terminu tego wydarzenia. Wstępnie nowy termin wyznaczono na dni 25-27 

września 2014 r. 

 W nawiązaniu do doświadczeń Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie powstała 

inicjatywa utrwalenia współpracy pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a jedną  

z najważniejszych organizacji skupiających adwokatów angielskich i walijskich Honourable 

Society of the Inner Temple (dalej „Inner Temple”). Pierwsze szkolenie trenerów 

zaplanowane zostało na październik 2014 r. Projekt realizowany będzie we współpracy  

z Komisją Doskonalenia Zawodowego. 

 

Spotkania z delegacjami zagranicznymi 

 

 19 marca 2014 r. w siedzibie NRA odbyło się spotkanie z przedstawicielami Biura 

Gospodarczego i Kulturalnego Tajwanu w Polsce (raport w załączeniu). Tematem spotkania 

była działalność zawodowa adwokatów zagranicznych w Polsce w kancelariach 

indywidualnych i spółkach. Z ramienia Komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA  

w spotkaniu udział wzięli adw. Tomasz Kapliński oraz adw. Karolina Wolff-Leśnodorska.  

 16 maja 2014 r. w siedzibie NRA miało miejsce spotkanie z przedstawicielami 

delegacji Ministerstwa Finansów oraz innych urzędów sektora finansowego Socjalistycznej 

Republiki Wietnamu (raport w załączeniu). Spotkaniu przewodniczył adw. Tomasz Kapliński, 

członek Komisji Współpracy z Zagranicą. Prezentacje przygotowali: adw. Bolesław 

Matuszewski, członek Komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA, adw. Bartłomiej 

Jankowski oraz adw. Aleksander Pronkiewicz. 

 27 maja 2014 r. w siedzibie NRA odbyło się spotkanie z przedstawicielem 

Republikańskiego Kolegium Adwokackiego z Białorusi. Komisję reprezentowała adw. 

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. 
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Pozostałe spotkania  

 

 W dniu 17 kwietnia 2014 r. przedstawiciele komisji w składzie: adw. Ewa 

Wołodkiewicz-Jacyna oraz adw. Jan Roliński odbyli spotkanie z reprezentantami Koła 

Młodych przy ORA w Warszawie. Na spotkaniu poruszono kwestię dotyczącą wysokości 

wynagrodzeń za pomoc prawną udzielaną z urzędu. Przedstawiciele Koła Młodych chcieliby 

poruszyć ten problem wśród przedstawicieli innych krajów europejskich. Ponadto omówiono 

kwestię wzmacniania tożsamości zawodowej poprzez wsparcie adwokatów z krótkim stażem 

na początkowym etapie ich działalności.  Przedstawiciele Koła Młodych są zainteresowani  

w jaki sposób w tym obszarze działają samorządy w innych krajach europejskich.  

 

Pozostałe czynności 

 

 Adw. Dominika Stępińska-Duch, Przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą 

oraz adw. Mikołaj Pietrzak, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka wystosowali wspólne 

pismo do Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ukrainy w RP w sprawie 

zatrzymania ukraińskiego adwokata Denisa Bugaja.  

 Naczelna Rada Adwokacka otrzymuje liczną korespondencję z Ministerstwa 

Sprawiedliwości w przedmiocie zajęcia stanowisk dotyczących dyrektyw europejskich  

w różnych obszarach prawa. Dokumenty te kierowane są w głównej mierze do Komisji 

Współpracy z Zagranicą. Komisja rekomenduje stworzenie wspólnej listy ekspertów 

adwokatów i radców prawnych, otrzymujących tożsame dokumenty, specjalizujących się w 

różnych dziedzinach prawa, którzy za ustalonym wynagrodzeniem mogliby przygotowywać 

przedmiotowe opinie.  

Dokumenty, które wpłynęły w ostatnim czasie dotyczą: 

 uwag do Rekomendacji dot. harmonizacji krajowych ustawodawstw w zakresie 

postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych sporządzonych przez Komisję 

Europejską 

 uwag do komunikatu KE EU Justice Agenda for 2020 (dotyczy nowych priorytetów 

współpracy w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości) 

 dyrektywy PE i Rady 2013/55/UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 

oraz Komunikatu COM (2013) 676  

Członkowie komisji na bieżąco przygotowywali pisma, odpowiedzi na zapytania napływające 

z adwokatur i innych podmiotów zagranicznych oraz opracowywali ankiety Komisji 

Europejskiej, dotyczące określonych zagadnień związanych z wykonywaniem zawodu 

adwokata w Europie. 

 Zgodnie z decyzją prezydium NRA na wniosek komisji zostało zlecone tłumaczenie 

na język angielski Kodeku Etyki Adwokackiej.  

 Na stronie adwoaktura.pl powstała zakładka „informacje zagraniczne”. Znajdują się 

tam informacje dotyczące konferencji, seminariów i szkoleń organizowanych przez instytucje 

międzynarodowe. Ponadto najważniejsze informacje dotyczące zagadnień międzynarodowych 

zamieszczane są w „aktualnościach” na stronie adwokatura.pl. 

 Komisja Europejska wyraziła zastrzeżenia wobec polskich przepisów Prawa  

o adwokaturze ograniczających dopuszczenie do zawodu adwokata osoby, które świadczyły 

usługi prawnicze poza Polską. Wykładnia przepisów stosowana przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości nie daje możliwości uznania praktyki kandydata, jeżeli była wykonywana  

w kancelarii, która nie została utworzona na podstawie polskiego prawa. Komisja Europejska 

wskazuje, że ocena kandydata winna uwzględniać doświadczenie nabyte przez niego  

w trakcie całej praktyki zawodowej. „Stosunek prawny łączący wnioskodawcę z kancelarią 

prawniczą, w której zdobył doświadczenie, oraz państwo, w którym ma siedzibę ta kancelaria, 
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nie wydają się mieć istotnego znaczenia dla oceny wymaganego poziomu i rodzaju 

doświadczenia zawodowego” - wyjaśnia KE. „Jeśli Polska nie podejmie działań  Komisja 

może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE” - poinformowano w komunikacie 

prasowym. Rzecznik KE ds. rynku wewnętrznego Chantal Hughes, wskazała, że obecne 

zasady pozbawiają adwokatów z innych krajów, mających doświadczenie zawodowe 

kancelarii prawnej za granicą, możliwości wykonywania pracy adwokackiej w Polsce. „W tej 

chwili są pewne wyjątki od konieczności składania państwowego egzaminu, aby zostać 

adwokatem. Ale zasady te nie pozwalają brać pod uwagę doświadczenia i praktyki, która nie 

została odbyta w polskiej firmie, działającej na podstawie polskiego prawa. Sądzimy że to 

idzie za daleko” - powiedziała Ch. Hughes /relacja wg. PAP/. Wobec tak zdecydowanego 

stanowiska Komisji Europejskiej istnieje prawdopodobieństwo stosowania interpretacji 

rozszerzającej w odniesieniu do spornych przepisów. W praktyce oznacza to możliwość 

zaliczenia praktyki związanej ze stosowaniem prawa także wykonywanej w firmach 

prawniczych poza Polską. Liberalne podejście do zaliczenia okresu praktyki zagranicznej, bez 

wyraźnego wskazania i ograniczenia do krajów UE, może być motywujące dla prawników 

spoza Unii Europejskiej aby starać się o tytuł adwokata w Polsce. Prawo o adwokaturze  

w obecnym brzmieniu, nie sprzyja ochronie adwokata jako zawodu zaufania publicznego, 

zrównuje adwokata z innymi zawodami podlegającym prawom wolnego rynku.  

Z prowadzonych przez naszą Komisje analiz wynika, że wykonywanie zawodu przez 

adwokata polskiego w innych krajach UE jest w znacznym stopniu ograniczona, co nie 

powinno dziwić jeśli chodzi o specyfikę zawodu. Polskie przepisy nie wyróżniają się na tym 

tle niczym szczególnym. 

 Komisja w ostatnich dniach podjęła współpracę z Komisją ds. Szkolenia Aplikantów. 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Współpracy z Zagranicą 

(za okres od czerwca do grudnia 2014 roku) 

 

 W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia komisji: 26 czerwca,  

4 września, 9 października oraz 3 listopada 2014 roku. Sprawozdania z posiedzeń Komisji 

znajdują się w Sekretariacie NRA. 

 

CCBE 

 

 W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące posiedzenia Stałego Komitetu 

oraz Posiedzenia Plenarne CCBE: 

20.06.2014 r. Standing Committee – Bruksela 

12.09.2014 r. Standing Committee – Mediolan 

31.10.2014 r. Standing Committee – Montpellier 

12.09.2014 r. Sesja Plenarna – Mediolan 

28-29.11.2014 r. Sesja Plenarna – Bruksela 

Adw. Dominika Stępińska-Duch wzięła udział we wszystkich w/w posiedzeniach oraz  

w odbywających się posiedzeniach komisji ds. prawa karnego i komisji ds. świadczenia usług 

transgranicznych, których jest członkiem. 

 

Adwokaci wzięli udział w następujących spotkaniach komisji tematycznych oraz grup 

roboczych CCBE: 

13.06.2014 r. – Komisja Deontologiczna – Bruksela (adw. Maciej Ślusarek) 

19.06.2014 r. – grupa robocza dot. Wyszukiwarki Prawników Europejskich – Bruksela (adw. 

Karol Orzechowski) 
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25.09.2014 r. – grupa robocza dot. Wyszukiwarki Prawników Europejskich – Bruksela (adw. 

Karol Orzechowski) 

10.11.2014 r. – posiedzenie przedstawicieli Stałej Delegacji przy Europejskim Trybunale 

Praw Człowieka w Strasburgu – Bruksela (adw. Justyna Metelska) 

27.11.2014 r. – grupa robocza dot. Wyszukiwarki Prawników Europejskich – Bruksela (adw. 

Bartłomiej Trętowski) 

 

W dniu 29 listopada 2014 r. na Sesji Plenarnej w Brukseli adw. Maria Ślązak objęła 

funkcję Prezydenta CCBE, Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy na następną 

kadencję. W obradach uczestniczyli gościnnie: adw. Bartosz Grohman – zastępca sekretarza 

NRA, adw. Ewa Krasowska – rzecznik dyscyplinarny NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz – 

skarbnik NRA, adw. Jerzy Zięba – członek Prezydium NRA, adw. Anisa Gnacikowska – 

przewodnicząca zespołu sekretarzy prawniczych przy NRA. W 2015 roku, z uwagi na objęcie 

prezydencji przez adw. Marię Ślązak zaplanowana na maj 2015 roku Sesja Plenarna odbędzie 

się w Gdańsku. 

10 grudnia 2014 r. po raz pierwszy 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 Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja na 

temat retencji danych telekomunikacyjnych. Dotyczyła ona wykorzystywania tych danych 

przez organy państwowe oraz reperkusji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 

lipca 2014 r. w sprawie K 23/11. 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, 

zorganizowanym w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. 

Sukcesem zakończył się proces włączenia Adwokatury polskiej do programu 

Europejskiej Wyszukiwarki Prawników – Find a Lawyer 1. Projekt koordynował adw. Karol 

Orzechowski. Aktualnie trwają prace nad uruchomieniem fazy II i III projektu – z aktywnym 

udziałem Polski. 

Na chwilę obecną Adwokatura reprezentowana jest w następujących Komisjach: 

1. Deontologia [Komisja i Grupa Robocza] – adw. Maciej Ślusarek 

2. Komisja Praw Człowieka i Stała Reprezentacja przy Trybunale w Strasburgu – adw. 

Justyna Metelska 

3. Komisja Szkolenia – adw. Anna Masiota 

4. Komisja informatyczna oraz Find-a-Lawyer – adw. Bartłomiej Trętowski 

5. Komisja ds. prawa karnego – adw. Dominika Stępińska-Duch 

6. Komisja ds. świadczenia usług transgranicznych – adw. Dominika Stępińska-Duch 

 

 W dniu 22 listopada 2014 r. NRA uchwałą przyjęła Kodeks Etyki CCBE, co 

rekomendowała Komisja. 

 Trwają prace nad dostosowaniem wzoru legitymacji adwokackiej do standardów 

CCBE. 

 

IBA 

 

W dniach 19-24 października 2014 r. w Tokio odbyła się doroczna konferencja 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów. Adwokaturę polską reprezentował adw. 

Tomasz Wardyński. W ramach tego wydarzenia odbyło się posiedzenie Rady IBA (IBA 

Council Meeting). Na posiedzeniu przedstawiono raport z działalności IBA oraz 
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przeprowadzono wybory do Rady IBA. Koszty wyjazdu zostały pokryte ze środków własnych 

adw. Tomasza Wardyńskiego. 

 

Wydarzenia o charakterze międzynarodowym 

 

W dniach 14-17 czerwca 2014 r. adw. Jan Kaczmarczyk, członek Komisji Współpracy 

z Zagranicą uczestniczył w Strasburgu w konferencji związanej z tematyką praw człowieka. 

Koszty uczestnictwa w znacznej części zostały pokryte przez organizatora – Radę Europy. 

Konferencja dotyczyła wymiany doświadczeń w zakresie poprawy jakości szkoleń  

z dziedziny obrony praw człowieka oraz współpracy pomiędzy instytucjami 

międzynarodowymi organizującymi tego rodzaju szkolenia. W nawiązaniu do poczynionych 

na konferencji ustaleń, organizacja HELP (Human Rights Education for Legal Professionals), 

powołana przy Radzie Europy w celu promowania edukacji prawników w zakresie praw 

człowieka, zaprosiła Naczelną Radę Adwokacką do zgłoszenia osób chętnych, by odbyć 

szkolenie na wykładowcę, w obszarze związanym z prawami człowieka. Wybrane osoby, po 

odbyciu kursu, zostaną wpisane na listę wykładowców (ekspertów) HELP, którzy prowadzić 

będą szkolenia ze stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także  

z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Spośród nadesłanych zgłoszeń do 

udziału w szkoleniu wybrano adw. Justynę Metelską oraz adw. Magdalenę Sykulską-

Przybysz. Szkolenie odbędzie się w lutym 2015 r. w Strasburgu. 

W dniach 26-27 czerwca 2014 r. w Brukseli odbyły się warsztaty poświęcone 

wszelkim aspektom szkolenia z zakresu prawa: „Building upon good practices in European 

Judicial Training”, organizowane przez Komisję Europejską. W związku z bardzo szerokim 

zakresem szkolenia, poruszane były liczne tematy, w szczególności jednak przeprowadzono 

szkolenia z zakresu prawa europejskiego. W szkoleniu wzięła udział adw. Justyna Metelska. 

W dniach 14-15 września 2014 r. adw. Dominika Stępińska-Duch, jako 

przewodnicząca wspólnej delegacji adwokatów i radców prawnych w CCBE, uczestniczyła w 

Spotkaniu Prezesów Izb Europy Centralnej i Wschodniej, organizowanym przez Izbę 

Adwokacką w Pradze.  

Adw. Dominika Stępińska-Duch w dniach 28 października -1 listopada 2014 r. 

reprezentowała Adwokaturę polską na Zjeździe Adwokatów w Montpellier [Convention 

Nationale des Avocats], organizowanym przez Francuską Radę Adwokacką. Daty tego 

wydarzenia pokryły się z posiedzeniem CCBE Standing Committee w Montpellier. 

Zaplanowane na dni 13-14 listopada 2014 r. wspólne seminarium polsko-niemieckie 

poświęcone formom wykonywania zawodu prawnika w Polsce i w Niemczech, zostało 

przełożone przez stronę niemiecką na rok 2015. Decyzja o przełożeniu zaplanowanego 

seminarium w czasie została umotywowana chęcią intensywnego wprowadzenia w sprawy 

współpracy polsko-niemieckiej nowego kierownictwa BRAK, które zostanie niedługo 

wybrane. Ponadto Adwokatura niemiecka chciałaby nadać planowanej konferencji szerszy 

zakres tematyczny, zapewnić liczniejszy udział publiczności oraz mass mediów. 

Organizatorzy udzielili wyjaśnień, że zbyt krótki czas na przygotowanie konferencji w 

listopadzie uniemożliwił realizację wskazanych celów. Trwają rozmowy na temat terminu 

oraz ostatecznego kształtu tego wydarzenia. 

 

Wydarzenia o charakterze międzynarodowym odbywające się w Polsce 

 

W dniach 25-27 września 2014 r. na Zamku Królewskim w Krakowie, pod auspicjami 

IBA i CCBE odbyły się Drugie Polsko-Ukraińskie Dni Prawnicze. Wydarzeniu patronowała 

m. in. Naczelna Rada Adwokacka. Drugie Polsko-Ukraińskie Dni Prawnicze poświęcone były 

perspektywom współpracy gospodarczej Ukrainy z krajami UE, w obliczu podpisania przez 
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Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z UE i w kontekście aktualnego obrazu wymiaru 

sprawiedliwości w Polsce i na Ukrainie. Ze strony Komisji wydarzenie organizowała adw. 

Dominika Stępińska-Duch. Udział w nim wzięli także adw. Karolina Wolff-Leśniodorska  

i adw. Tomasz Kapliński. 

W dniach 3-5 października 2014 r. w Warszawie Naczelna Rada Adwokacka  

i Krajowa Izba Radców Prawnych we współpracy z angielską komisją ds. szkolenia 

adwokatów (Advocacy Training Council of the Council of the Inns of Court) zorganizowała 

szkolenie z zakresu praktycznych umiejętności przygotowania się do procesu, analizy sprawy, 

przesłuchiwania świadków i prezentowania sprawy przed sądem, zarówno w sprawach 

cywilnych, jak i karnych. Szkolenie adresowane było do początkujących adwokatów i radców 

prawnych. Jego celem było podwyższenie praktycznych kompetencji uczestników  

i przygotowanie ich do prowadzenia podobnych szkoleń dla Kolegów i Koleżanek, na 

zasadach pro bono. Szkolenie zostało przeprowadzone przez doświadczonych angielskich 

adwokatów wspieranych przez polskich doświadczonych praktyków. Wzięły w nim udział  

24 osoby (12 adwokatów i 12 radców prawnych). Do wyboru adwokatów została powołana 

komisja rekrutacyjna. Komisja oceniała 47 zgłoszeń, spośród których, kierując się 

koniecznością zapewnienia pełnej reprezentacji geograficznej, jak również motywacją 

Kandydatów do wzięcia udziału w szkoleniu, ich znajomością języka angielskiego oraz wolą 

dzielenia się zdobytym doświadczeniem, Komisja wybrała równą liczbę uczestników 

zainteresowanych udziałem w szkoleniach karnych i cywilnych. 

 

Spotkania z delegacjami zagranicznymi 

 

W dniu 11 czerwca br. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się spotkanie 

z przedstawicielami Adwokatury Ukraińskiej: panią Lidią Izowitową, Prezesem Narodowej 

Asocjacji Adwokatów Ukrainy oraz panem Walentinem Gwozdij, Wiceprezesem tejże 

organizacji. W spotkaniu udział wzięli adwokaci, którzy niedawno uczestniczyli w misji 

obserwacyjnej w trakcie wyborów prezydenckich na Ukrainie, tj. adw. Justyna Mazur, adw. 

Piotr Osiewacz oraz adw. Jarosław Szczepaniak. W spotkaniu uczestniczył również adw. 

Tomasz Wardyński. Komisję Współpracy z Zagranicą przy NRA reprezentowali: 

Przewodnicząca komisji, adw. Dominika Stępińska-Duch oraz adw. Jan Kaczmarczyk.  

W trakcie spotkania zaproszeni przedstawiciele ukraińskiej Adwokatury zreferowali historię 

środowiska adwokackiego na Ukrainie, a także przedstawili zarys aktualnej sytuacji, w jakiej 

znajduje się ukraińska Adwokatura w świetle obecnych wydarzeń politycznych. Poruszono 

szereg kwestii związanych z wymianą doświadczeń w zakresie działalności samorządu 

adwokackiego, etyki adwokackiej i odpowiedzialności dyscyplinarnej, dostępu do zawodu 

adwokata oraz doskonalenia zawodowego. Przedstawiciele Komisji Współpracy z Zagranicą 

przy NRA zaoferowali Kolegom z Ukrainy wszelką pomoc, jakiej mogą udzielić, w celu 

wspierania budowy samorządu adwokackiego i integracji środowiska adwokackiego na 

Ukrainie.  

W dniu 21 października 2014 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej  

w Warszawie odbyło się spotkanie z delegacją wykładowców Centrum Szkoleniowego dla 

Prawników w Uzbekistanie, działającego przy tamtejszym Ministerstwie Sprawiedliwości. 

Tematem spotkania było doskonalenie zawodowe adwokatów w Polsce. Goście chcieli 

dowiedzieć się, jak wygląda system doskonalenia zawodowego adwokatów w Polsce  

i z jakimi organizacjami współpracuje nasz samorząd  w tym zakresie. W spotkaniu udział 

wzięli: adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny 

NRA, adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, adw. Ziemisław Gintowt, doradca prezesa 

NRA, adw. Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą 

przy NRA, adw. Bogusław Owsianik, przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego 
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przy NRA oraz adw. Tomasz Kapliński i adw. Jan Kaczmarczyk, członkowie Komisji 

Współpracy z Zagranicą. Organizacją wydarzenia zajął się adw. Tomasz Kapliński. 

 

 

Adw. Dominika Stępińska-Duch 

Przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą 

 

 

Informacja o działalności Zespołu ds. kontaktów z samorządami zawodów 

zaufania publicznego  
 

 Działalność zespołu skupiała się na zacieśnieniu 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 zrealizowanie wspólnych akcji  

w przestrzeni publicznej również medialnej w sprawie tzw. deregulacji zawodów zaufania 

publicznego.  

Harmonogram prac Zespołu przedstawiał się następująco: 

1. 08.04.2014 g. 17.30 - pierwsze spotkanie Prezesów Samorządów Zawodów Zaufania 

Publicznego (obecnych 16 samorządów). 

Plan pracy podczas spotkania:  

- powołanie sekretariatu samorządów, 

- ustalenia dotyczące wyborów do parlamentu europejskiego, 

- apel dotyczące  wspólnych działań przeciwko likwidacji samorządu urbanistów. 

Wystąpiono z wspólnym Apelem skierowanym do premiera, marszałka senatu, 

senatorów, wysłanym 14.04.2014 r. Powstał pomysł zorganizowania konferencji  

z okazji 25-lecia istnienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. 

2. 07.05.2014 g. 17.00 – drugie spotkanie Prezesów (obecnych 17 samorządów).  

Plan pracy spotkania: 

- uzgodnienie wspólnego oświadczenia Prezesów Samorządów Zawodów Zaufania 

Publicznego dotyczącego  eurowyborów,  

- dyskusja na temat organizacji konferencji Samorządów Zawodów Zaufania 

Publicznego, 

- ewentualne kontynuowanie dyskusji dotyczącej utworzenia Sekretariatu,  

Przygotowano „Apel Prezesów Samorządów dot. eurowyborów” - 07.05.2014 r. 

upubliczniony na stronach samorządów oraz „Apel dot. deregulacji zawodu urbanisty” 

skierowany tym razem do Prezydenta RP.  

3. 24.06.2014 g. 17.00 – trzecie spotkanie Prezesów.  

Plan pracy spotkania: 

- Dyskusja na temat organizacji konferencji Samorządów Zawodów Zaufania 

Publicznego. 

4. 16.09.2014 – spotkanie w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych (obecnych  

11 samorządów). 

- rozpoczęcie dyskusji na temat organizacji konkursu na uczelniach dot. wiedzy  

o zawodach i samorządach zaufania publicznego, 

- dalsza dyskusja na temat organizacji konferencji Samorządów Zawodów Zaufania 

Publicznego, 



Strona 53 z 62 

 

- powołanie 3 zespołów: medialnego, programowo-merytorycznego i organizacyjno-

reprezentacyjnego, tytułu konferencji, ewentualnego (marcowego) terminu i miejsca 

konferencji oraz kosztów. 

5. 14.10.2014 (obecnych 14 samorządów) 

- dalsze ustalenia nad organizacją konferencji: ustalenia dodatkowych, 

indywidulanych terminów dla prac zespołów merytorycznego, medialnego  

i organizacyjnego, 

- pierwsze  propozycje personalne prelegentów, kolejności wystąpień. 

6. 14.11.2014 - (obecnych 9 samorządów) 

- ustalanie szczegółów w związku z organizacją konferencji, organizacja spraw 

medialnych związanych z konferencją: ustalanie kosztów debaty, promocji , 

7. 11.12.2014 – (obecnych: 11 samorządów) 

- próba zamknięcia najważniejszych ustaleń związanych z konferencją: potwierdzenie 

nazwisk dwóch prelegentów, ustalenie podziału czasu ich wystąpień, wystąpienia 

Prezydenta, przedstawicieli samorządów, ustalenia dot. partycypacji w kosztach 

konferencji, 

 - przyjęcie treści oficjalnego listu z prośbą o patronat do Kancelarii Prezydenta RP.  

 

 Największym wyzwaniem organizacyjnym, finansowym oraz intelektualnym będzie 

planowana w marcu 2015 r. w Pałacu Prezydenckim, pod honorowym patronatem Pana 

Prezydenta RP, konferencja pt. „Nie ma wolności bez samorządności”, która zostanie wpisana 

w kalendarium wydarzeń publicznych i uroczystości obchodów 25-lecia samorządu 

terytorialnego i ogłoszonego przez Pana Prezydenta roku 2015 jako roku samorządności.  

 

 

Adw. Jarosław Z. Szymański  

Przewodniczący Zespołu ds. kontaktów  

z samorządami zawodów zaufania publicznego 

 

 

Informacja o działalności Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów  
 

 Komisja odbyła 4 posiedzenia plenarne: 15 stycznia, 28 lutego, 4 kwietnia i  

27 czerwca. Wszystkie posiedzenia odbyły się w Warszawie. Oprócz tego odbywały się 

spotkania robocze dotyczące poszczególnych projektów. Od czasu powołania komisja 

rozpoczęła realizację następujących projektów: 

 Projekt „Anatomia Kancelarii”. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń  

z zakresu kompetencji miękkich oraz udostępnienie materiałów poszkoleniowych dla ogółu 

adwokatów. Pierwsze z cyklu szkoleń – „Marketing prawniczy w praktyce” odbył się  

w dniach 6-8 czerwca 2014 roku w Izbie Adwokackiej w Kielcach - przygotowali adw. Piotr 

Zięba, adw. Łukasz Bąk, adw. Karol Pachnik i adw. Michał Szpakowski. Drugie szkolenie – 

„Koszty i obciążenia fiskalne” odbyło się w dniach 26-28 września 2014 roku w hotelu 

Exploris w Serocku, w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Przygotowali: adw. Katarzyna 

Wojarska-Aleksiejuk, adw. Jakub Łosoś-Czernicki oraz adw. Michał Szpakowski. Kolejne 

szkolenia planowane są:  

- w Izbie Adwokackiej w Krakowie - termin luty/marzec 2015,  

- w Izbie Adwokackiej w Katowicach lub Izbie Bielskiej - termin: do ustalenia (możliwe 

połączenie ze szkoleniem Krakowskim), tematyka do ustalenia; 
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- w Izbie Adwokackiej w Poznaniu - termin do ustalenia, tematyka cyfryzacja wymiaru 

sprawiedliwości 

 Prace nad cyfryzacją wymiaru sprawiedliwości. Członkowie komisji oraz adw. 

Bartosz Grohman odbyli spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie nowelizacji 

procedur sądowych. Przygotowane zostały dwie opinie do projektu stanowiska NRA (nie 

wzięte pod uwagę przez Komisję Legislacyjną). Komisja planuje kontynuowanie pracy nad 

nowelizacją poszczególnych procedur oraz popularyzację tego sposobu kontaktu  

z instytucjami wymiaru sprawiedliwości. 

 Konsultacje środowiskowe. Komisja powołała Zespół ds konsultacji 

środowiskowych, przewodniczącym został adw. Karol Pachnik. Zespół zbierał będzie 

informacje i opinie adwokatów za pośrednictwem Okręgowych Rad Adwokackich na temat 

proponowanych zmian prawnych istotnych z punktu widzenia zadań Adwokatury oraz 

opracowywał stosowne sprawozdania przekazywane następnie Komisji Legislacyjnej. 

 Lobbing w sprawie projektu założeń do projektu ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej. Przedstawiciele Komisji: adw. Maciej Zaborowski oraz adw. Karol 

Pachnik uczestniczą (we współpracy z samorządem radców prawnych) w pracach nad 

projektem założeń do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 

 Inicjatywy bieżące. Adw. Michał Szpakowski przygotował grafikę z użyciem logo 

Adwokatury Polskiej, używaną przez adwokatów i organy samorządu, bannery na potrzeby 

wizyty przedstawicieli NRA w Iranie oraz projekt ulotki informacyjnej, która ma być 

rozdawana w sądach, zawierającej logo AP i KIRP. 

 

 

Adw. Michał Szpakowski 

Przewodniczący Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów 

 

Informacja o działalności Ośrodka Badawczego Adwokatury 
 

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

Bayera 

 

a. Zarząd OBA: 

adw. prof. Piotr Kruszyński - Dyrektor OBA, 

adw. Jan Kuklewicz – Zastępca Dyrektora OBA, 

adw. dr hab. Monika Zbrojewska – Sekretarz OBA, 

dr Andrzej Stoga – Dyrektor Muzeum Adwokatury. 

  

b. Rada Naukowa OBA 

Skład Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury na dzień 2 grudnia 2014 r. 

stanowili: 

1. adw. Ryszard Bochnia 

2. dr Gabriele van Blommestein  

3. adw. dr hab. Sławomir Cieślak, prof. UŁ 

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

5. adw. Grzegorz Eliasz 

6. adw. dr Dagmara Gruszecka  

7.adw. Marcin Imiołek  

8. adw. Jan Kuklewicz   

9.  adw. Roman Kusz  
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10.  adw. Andrzej Malicki 

11. adw. dr Szymon Pawelec, Wiceprezes Rady Naukowej OBA  

12. adw. Radosław Potrzeszcz  

13. adw. dr Tomasz Srogosz  

14. dr Joanna Wyporska-Frankiewicz  

15.adw. dr hab. Monika Zbrojewska 

 

c. Ekspert OBA: adw. Małgorzata Gruszecka 

 

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 goście zagraniczni  

(dr Iryna Vasylyk) (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''. 

Projekt dla Naczelnej Rady Adwokackiej''. Obecnie prace nad w/w tematem pozostają  

w gestii Wicedyrektora OBA adw. Jana Kuklewicza. 

 

- Funkcjonowanie modelu koleżeńskiej pomocy socjalnej dla adwokatów seniorów 

 

 Niepokojące informacje o ich sytuacji życiowej były powodem podjęcia tematu 

sytuacji finansowej adwokatów seniorów .W związku z tym została powołana przy NRA 

Komisja do prac nad projektem samorządowej opieki nad adwokatami seniorami w trudnej 

sytuacji materialnej, na jej czele stoi dr adw. Monika Zbrojewska, Sekretarz Ośrodka 

Badawczego Adwokatury, członkami są: adw. Andrzej Bąkowski, adw. Agnieszka Jaskólska 

oraz adw. Piotr Nowakowski. By uzyskać informację dotyczącą sytuacji materialnej 

adwokatów – emerytów Ośrodek Badawczy Adwokatury w marcu 2013 r. zwrócił się do 
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Okręgowych Rad Adwokackich z prośbą o udzielenie odpowiedzi na krótka ankietę 

zawierająca następujące pytania: 

1. Jaka jest liczba adwokatów- emerytów w Państwa Izbie? 

2. Czy przy Izbie działa koło emerytów? 

3. Czy organizują Państwo zajęcia dla adwokatów - emerytów? 

4. Czy i jaką opieką Izba otacza adwokatów - emerytów? 

5. Czy działa kasa zapomogowo – pożyczkowa lub inna forma pomocy finansowej dla 

adwokatów emerytów? 

6. Czy wśród seniorów są osoby w trudnej sytuacji materialnej i czy Izba wspiera je  w 

jakikolwiek sposób? 

 Na ankietę odpowiedziały wszystkie, oprócz Okręgowej Rady Adwokackie  

w Bydgoszczy, Izby adwokackie. Poniżej przedstawiamy krótkie omówienie wyników 

ankiety. 

 Liczba adwokatów emerytów w Polsce wynosi: 995 osoby (stan na 28 luty 2013 r.).  

W poszczególnych izbach liczba adwokatów- emerytów jest bardzo różnorodna – od  

6 (Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej) do 308 osób (Okręgowa Rada Adwokacka 

w Warszawie). Przy siedmiu izbach, których członkowie-emeryci stanowią grupę 

kilkudziesięcioosobową działają koła emerytów, które umożliwiają utrzymywanie kontaktów 

oraz wymianę doświadczeń: w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie (konwent 

seniorów), Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie (Koło Emerytów i Rencistów), 

Wrocławiu. Bardzo prężnie działa koło warszawskie- zapewnia zainteresowanym adwokatom 

seniorom comiesięczne spotkania klubowe, spotkania świąteczne, wieczorki taneczne oraz 

wycieczki krajoznawcze. 

 Rady, w których nie działają koła emerytów, choć nie organizują zajęć-imprez 

przeznaczonych specjalnie dla emerytów, to zapraszają seniorów na wszystkie wydarzenia 

organizowane przez izbę: uroczystości samorządowe (ślubowania, zgromadzenia), szkolenia  

i sympozja, wydarzenia kulturalne (spotkania autorskie, koncerty), spotkania świąteczne  

i noworoczne. 

 Na pytanie, jaką opieką Izby otaczają adwokatów – emerytów, wszystkie Izby 

deklarują finansowe wsparcie – doraźne lub stałe. Dla przykładu ORA w Opolu wypłaca 

comiesięczne zapomogi w wysokości 160 zł dla 12 z 18 emerytów-członków Izby.  

W dwunastu Radach działają Fundusze bądź Komisje Wzajemnej Pomocy, Fundusz 

Samopomocy Koleżeńskiej lub Pomocy Adwokatom- Emerytom, w ramach których, po 

rozpatrzeniu wniosków, pokrywane są ewentualne wydatki związane z pomocą finansową dla 

adwokatów emerytów lub adwokatów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej 

sytuacji materialnej - zasiłki doraźne, zapomogi comiesięczne, zapomogi bezzwrotne oraz 

pożyczki. 

 Większość Rad udziela stałego wsparcia finansowego kilku – kilkunastu 

potrzebującym oraz doraźnego wsparcia na podstawie składanych wniosków. Niekiedy Rady 

przejawiają własne inicjatywy w opiece nad seniorami: Wielkopolska Izba Adwokacka stara 

się uzyskać informacje na temat seniorów, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. W sytuacji, 

kiedy seniorzy sami nie są w stanie zwrócić się o pomoc, Izba Adwokacka w Warszawie 

zatrudnia pracownika socjalnego, który rozeznaje potrzeby adwokatów emerytów i rencistów. 

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie od przeszło 40 lat zatrudnia lekarza, który 2 razy  

w tygodniu przyjmuje adwokatów w urządzonym i wyposażonym przez ORA gabinecie 

lekarskim, a gdy zachodzi taka konieczność, udaje się także na wizyty domowe. 

 Ośrodek Badawczy Adwokatury zwrócił się do wszystkich Okręgowych Rad 

Adwokackich o przesłanie swojego wewnętrznego uregulowania w kwestii adwokatów – 

seniorów. Niestety żadna z Okręgowych Rad nie ustosunkowała się do wysłanego przez 

Dyrektora OBA pisma, dlatego OBA postanowiło zawiesić prace nad powyższym projektem. 



Strona 57 z 62 

 

Ankieta jaka została stworzona przez OBA, uniemożliwia rozwinięcia tematu. Problem został 

zgłoszony na Prezydium w dniu 24 lutego 2014 roku.  

 

b. konferencje i patronaty OBA 

 

- konferencje 

 

- 25-26 kwiecień 2014 roku w  Hotelu Marina Golf Club położonym nad brzegiem jez. 

Wulpińskiego w miejscowości Siła k. Olsztyna odbyła się konferencja naukowa nt. 

,,Zagadnień związanych ze zmianami w procedurze karnej i roli adwokata w postępowaniu 

przygotowawczym oraz sądowym’’, zorganizowana przez Ośrodek Badawczy Adwokatury  

i Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie. Konferencji przewodniczył adw. Andrzej 

Kozielski, Dziekan ORA w Olsztynie. Prelegentami byli Dyrektor OBA – adw. prof. dr hab. 

Piotr Kruszyński oraz adw. dr hab. Monika Zbrojewska. W konferencji udział wzięli m.in.: 

Pani Skarbnik NRA, członek NRA – adw. Mirosława Pietkiewicz, Pani Rzecznik 

Dyscyplinarny, członek NRA – adw. Ewa Krasowska, członek NRA – adw. Rajmund Żuk, 

Przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej, członek NRA – adw. Anisa Gnacikowska, 

Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich w Olsztynie – adw. Danuta Wronka. 

Dyrektor OBA – adw. prof. dr hab. Piotr Kruszyński omówił zmiany w kodeksie 

postępowania karnego oraz przybliżył genezę zakładanej nowelizacji, natomiast Sekretarz 

OBA adw. dr hab. Monika Zbrojewska przedstawiła kluczowe zmiany w postępowaniu przed 

sądami I instancji, ze szczególnym uwzględnieniem nowej postaci postępowania 

dowodowego.  

 

- 6 czerwca 2014 roku w Krakowie odbyła się konferencja III Forum Cywilistyczne 

,,Autonomia woli stron w kształtowaniu stosunków cywilnych’’, organizowana przez 

Ośrodek Badawczy Adwokatury, Sąd Apelacyjny w Krakowie oraz Okręgową Radę 

Adwokacką w Krakowie. Konferencja zorganizowana na 40–lecie istnienia Ośrodka 

Badawczego Adwokatury im. W. Bayera miała miejsce w Państwowej Wyższej Szkole 

Teatralnej w Krakowie. Konferencji przewodniczył Dyrektor OBA adw. prof. dr hab. Piotr 

Kruszyński oraz SSA Krzysztof Sobierajski. Prelegentami natomiast byli: SSA Andrzej 

Struzik, prof. dr hab. Andrzej Kubas, adw. dr Julita Zawadzka, adw. Anisa Gnacikowska, 

adw. dr Małgorzata Kożuch, SSN dr hab. Marta Romańska, SSA Paweł Rygiel, SSA Józef 

Wąsik. Po konferencji odbył się koncert muzyki kameralnej w Salach Klubu Adwokatów. Na 

konferencji nie zabrakło delegacji z Ukrainy – Narodowej Asocjacji Adwokatów Ukrainy – 

kierownik komisji etyki adwokackiej adw. Andrzej Igorowycz Cyganow z p. adw. Nataliją 

Plisa oraz Dyrektor OBA na Ukrainie Iryną Vasylyk.  

 

- patronaty 

  

- 16 maja 2014 roku OBA wraz z NRA objął patronat organizacyjny nad konferencją 

organizowaną przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja IV Forum Prawa Spółek „Uchwały  

w spółkach handlowych”. Konferencja zgromadziła przedstawicieli świata nauki i praktyki. 

Referaty wygłoszone zostały przez prof. dr hab. Andrzeja Kidybę, prof. dr hab. Wojciecha 

Popiołka, prof. dr hab. Zbigniewa Kuniewicza, prof. dr hab. Andrzeja Herbeta oraz Sędziego 

Sądu Najwyższego prof. dr hab. Wojciecha Kutnera. WPiA UŁ zapewnił adwokatom  

i aplikantom adwokackim bezpłatne uczestnictwo w konferencji i w panelu dyskusyjnym i 

tym samym możliwość uzyskania przez uczestników punktów szkoleniowych; 
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d. informacje nt działalności OBA na łamach „Palestry” 

 

- od 2013 roku w czasopiśmie „Palestra” została wprowadzona stała rubryka Ośrodka 

Badawczego Adwokatury , w której na bieżąco przedstawiane są działania OBA. 

 

4. Współpraca Ośrodka  

 

a. Ogólnopolskie Konkursy Krasomówcze dla Aplikantów Adwokackich  

 

- 18 stycznia odbył się Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. adw. S. Mikke 

2013 zorganizowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach, Komisję Kształcenia 

Aplikantów Adwokackich NRA oraz Ośrodek Badawczy Adwokatury. Do konkursu 

przystąpiło piętnastu aplikantów adwokackich z całej Polski. Pierwsze miejsce zajęła apl. 

adw. Agnieszka Śpiewankiewicz (ORA w Olsztynie), drugie miejsce zajął apl. adw. Bartosz 

Mikołajczyk (ORA w Bydgoszczy), natomiast trzecie miejsce apl. adw. Maciej Zaleśkiewicz 

(ORA w Warszawie). Przewodniczącym jury był Dyrektor OBA adw. prof. dr hab. Piotr 

Kruszyński, natomiast w skład jury weszli: sekretarz OBA adw. dr hab. Monika Zbrojewska, 

zastępca dyrektora OBA adw. Jan Kuklewicz, ekspert OBA adw. Małgorzata Gruszecka, 

członek Prezydium NRA adw. Jerzy Zięba, dziekan ORA w Katowicach adw. Jerzy Pinior, 

Wicedziekan ORA w Katowicach adw. Roman Kusz, członek NRA adw. Stanisław Kłys oraz 

aktor i reżyser Zbigniew Stryj. 

 

- 15 listopada br. odbył się Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. adw.  

S. Mikke 2014 zorganizowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie, Komisję 

Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA oraz Ośrodek Badawczy Adwokatury. Do 

konkursu przystąpiło szesnastu aplikantów adwokackich z całej Polski. Pierwsze miejsce 

zajęła apl. adw. Nina Maciejczyk-Krysiak (ORA w Warszawa), drugie miejsce zajęła apl. 

adw. Ewa Labocha (ORA w Katowice), natomiast trzecie miejsce apl. adw. Monika Potera 

(ORA w Radomiu ). Jury przyznało również dwa wyróżnienia dla apl. adw. Katarzyny 

Grzybowskiej (ORA we Wrocławiu) oraz apl .adw. Jakuba Szczepańskiego (ORA z Płocka). 

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

w skład jury weszli: Wiceminister Sprawiedliwości oraz sekretarz OBA adw. dr hab. Monika 

Zbrojewska, zastępca dyrektora OBA adw. Jan Kuklewicz, ekspert OBA adw. Małgorzata 

Gruszecka, członek Prezydium NRA adw. Jerzy Zięba, dziekan ORA w Olsztynie adw. 

Andrzej Kozielski, Członek Rady Naukowej OBA adw. Roman Kusz. 

 

b. Doskonalenie zawodowe  

 

- Seminarium Wymowy Prawniczej. W omawianym okresie Ośrodek współdziałał z Fundacją 

Adwokatury Polskiej w organizacji cyklu wykładów Seminarium wymowy prawniczej, 

wygłaszanych dla studentów prawa na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie 

Gdańskim.  

- Ośrodek współdziałał z Fundacją Adwokatury Polskiej w organizacji  dwóch szkoleń 

zawodowych: „Separacja, rozwód i roszczenia alimentacyjne - wybrane problemy praktyczne, 

aktualne orzecznictwo”, Wilga 5-6 kwietnia 2014 r. oraz „Najnowsze zmiany w procedurze 

karnej 2013-2015 i ich wpływ na sposób prowadzenia postępowania przed sądem pierwszej 

instancji oraz postępowanie odwoławcze”, Wilga 31 maja - 1 czerwca 2014 r. 
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Uczestnictwo w/w szkoleniach stanowiło formę doskonalenia zawodowego w rozumieniu  

§4 pkt. b) Uchwały nr 57/2011 NRA z dnia 19 listopada 2011 r. dotyczącej doskonalenia 

zawodowego i zapewniło uzyskanie 10 z 12 punktów szkoleniowych. 

 

5. Plany i zamierzenia na 2015 rok 

 

- przygotowanie Biblioteki i jej pomieszczenia do ewentualnych szkoleń. Ośrodek 

Badawczy Adwokatury będzie starał się o dofinansowanie na szkolenie określonej grupy 

zawodowej; 

- wydanie opracowanych badań nad tematem ,,Pokrzywdzony w procesie karnym” 

(najpóźniej na początku 2015 roku); 

- dalsza współpraca z OBA na Ukrainie; 

- współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości; 

- organizacja 2-3 konferencji (w tym międzynarodowej na Ukrainie); 

- organizacja Finału Konkursu Krasomówczego w Warszawie; 

- inne inicjatywy powstające na bieżąco. 

 

 

Adw. prof. dr hab. Piotr Kruszyński 

Dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury 

 

 

Informacja o działalności Centrum Mediacyjnego przy NRA 
 

 W 2014 roku głównym założeniem Centrum Mediacyjnego była promocja 

działalności  Centrum oraz jego mediatorów: tworzenie specjalistycznych list mediatorów, 

dostarczanie plakatów i ulotek, spotkania z sędziami, koordynatorami, prezesami sądów, 

konferencje, indywidualna aktywność mediatorów we własnych okręgach, udział  

w kampaniach m.in. w Międzynarodowym Tygodniu Mediacji, szkolenia. 

 W styczniu 2014 powstał spot informacyjno-reklamowy o mediacji rodzinnej  

z udziałem mediatorów Centrum Mediacyjnego przy NRA dla TVP Opole, którego 

celem było propagowanie dostępności mediacji wśród szerszego grona osób.  

 Odbyły się spotkania Prezes Centrum Mediacyjnego z Prezesami Sądów: Sądu 

Okręgowego w Warszawie, Sądu Gospodarczego w Warszawie oraz Sądu 

Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, wszystkie z inicjatywy Pani 

Prezes, mające na celu ukazanie korzyści z kierowania spraw do mediacji do 

merytorycznie najlepiej przygotowanych mediatorów, łączących w sobie jednocześnie 

wiedzę prawniczą i umiejętności mediacyjne. 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.  

 Udział mediatorów w wydarzeniach związanych z Międzynarodowym Dniem 

Mediacji obchodzonym w formie Międzynarodowego Tygodnia Mediacji w całym  

kraju. 

 Ponadto udział Pani Prezes CM przy NRA w różnego rodzaju konferencjach, 

sympozjach i konkursach stanowi doskonałą okazję do promowania mediatorów 

Centrum Mediacyjnego. 

 

W tym roku Pani Prezes brała udział w tym roku w następujących wydarzeniach: 
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- 23.01.2014 – spotkanie Salonu Mediatora przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, 

- 06.03.2014 – Pani Prezes uczestniczyła jako członek jury w konkursie „Mistrzowie 

mediacji”, 

-12.03.2014 –Seminarium Business Center Club pt. „Alternatywne sposoby 

rozwiązywania konfliktów i sporów” prowadzone przez byłego Ministra 

Sprawiedliwości r.pr. Andrzeja Kalwasa,  

 - 21.03.2014 –Otwarte Spotkanie Mediatorów w Ministerstwie Sprawiedliwości na 

temat kształtu i roli Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania 

Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości przy udziale Pani Prezes  

i mediatorów,  

- 28.03.2014 –Konferencja Międzynarodowa w Nowym Tomyślu z cyklu „Arbitraż  

i Mediacja w teorii i praktyce ”, 

-  04.04.2014 – Prezes Centrum Mediacyjnego była jednym z prelegentów wykładu  

w panelu eksperckim nt. "Mediacja – nowa przestrzeń zarządzania konfliktem. 

Wyzwania, strategie, rozwiązania.”   na Uniwersytecie Warszawskim, 

- 06.05.2014  -  spotkanie w  UOKiK, Pani Prezes CM wystąpiła jako delegat Pana 

Prezesa NRA, adw. Andrzeja Zwary w debacie nt. implementacji art. 5 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego w sprawie ADR. Było to poprzedzone analizą pisemną,  

a w konsekwencji dalszymi pracami nad kształtem wdrożenia dyrektywy,  

- 19.05.2014 – konferencja pt. „Mediacja na rynku finansowym w praktyce wymiaru 

sprawiedliwości” organizowana przez Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy 

Komisji Nadzoru Finansowego,  

- 20.05.2014 –II Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2014 

organizowany przez Instytutu Allerhanda, 

- 28.05.2014 – kolejne spotkanie w UOKiK, uczestnictwo w debacie nt. "Polubowne 

rozstrzyganie sporów konsumenckich w Polsce", 

- 10.09.2014 – zaproszenie Prezes Centrum Mediacyjnego na seminarium eksperckie 

w Pałacu Prezydenckim, pt. „Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania 

sporów”, 

- 23.09.2014 - spotkanie w  Ministerstwie Gospodarki, Pani Prezes CM wystąpiła jako 

delegat Pana Prezesa NRA, adw. Andrzeja Zwary w podsumowaniu dotychczasowych 

prac Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod 

rozwiązywania sporów gospodarczych,  

- 10.10.2014 – II Kongres Mediatorów Gospodarczych w Warszawie, 

- 23.10.2014 - konferencja w Ministerstwie Sprawiedliwości otwierająca Projekt 

„Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”.  

 

W dniach 24-26.10.2014 r. po raz trzeci Centrum Mediacyjne zorganizowało 

Szkolenie Mediacyjne dla adwokatów zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu mediatora. 

Dzięki organizacji tego szkolenia posiadamy już 131 aktywnych mediatorów, z czego 110 

osób ukończyło szkolenie ogólne mediacyjne organizowane przez CM przy NRA, pozostałe 

osoby natomiast po ukończeniu innych szkoleń spełniających wymogi naszego Statutu zostały 

decyzją Prezesa wpisane na listę mediatorów. Wszystkie osoby są czynnymi zawodowo 

adwokatami. Ogólna liczba mediatorów odpowiada wielkości izb adwokackich w kraju. 

Najwięcej mediatorów wpisanych na listę jest w okręgu warszawskim (Sąd Okręgowy 

Warszawa i Warszawa-Praga) - 30 osób, w pozostałych okręgach mamy stosunkowo podobną 

do siebie ilość, tj. po około 16 mediatorów w okręgach wrocławskim i krakowskim oraz po 

około 2-3 mediatorów w pozostałych okręgach.   
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Nasi mediatorzy stale poszerzają swoje kwalifikacje poprzez udział  

w specjalistycznych szkoleniach organizowanych również przez nasze Centrum Mediacyjne: 

08.05.2014 r. w Krakowie zorganizowaliśmy szkolenie dotyczące Technik Mediacyjnych. 

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

mediatorów wraz z ich specjalizacjami do 22 Sądów Okręgowych. Przekazujemy je wraz  

z ulotkami Centrum lub kalendarzami z naszym logo, by konsekwentnie promować naszych 

adwokatów-mediatorów na trudnym rynku mediacji sądowej, na którym sąd kieruje nie tylko 

sprawę do mediacji, ile kieruje ją do konkretnego mediatora z listy danego Centrum 

wymienionego na liście Centrów Mediacyjnych przy Sądzie Okręgowym.  Równolegle Prezes 

Centrum odbywa indywidulane spotkania z Prezesami Sądów, które mają na celu 

promowanie i dbają o systematyczne przypominanie sędziom o istnieniu naszego Centrum, 

każdorazowo związane są z przekazywaniem informacji na temat Centrum i mediatorów, 

możliwości prowadzenia e-mediacji. Konsekwencją tych działań jest uzyskanie lepszych 

wyników w kierowaniu spraw do mediatorów Centrum Mediacyjnego przy NRA. Do 

listopada 2014 roku do naszych mediatorów zostało skierowanych z sądów 72 sprawy,  

z czego najwięcej z Sądu Okręgowego w Koszalinie i Opolu. Bezpośrednio do Centrum 

Mediacyjnego przy NRA skierowano 5 spraw z Sądu Okręgowego w Warszawie, natomiast 

mediacji pozasądowych mediatorzy Centrum przeprowadzili ok. 52. Nie są to jednak 

całościowe dane, gdyż statystyki prowadzone przez Centrum Mediacyjne nie znajdują 

zrozumienia wśród adwokatów-mediatorów.  

Pod koniec bieżącego roku Centrum Mediacyjne uzyskało zgodę na modyfikację 

strony internetowej Centrum poprzez wprowadzenie wyszukiwarki, która pozwoli na szybsze 

odnalezienie mediatora zgodnie z zadanymi parametrami, po: nazwisku, specjalizacji  

i obszarze działania. Umieszczenie wyszukiwarki na stronie zostanie zakomunikowane na 

początku przyszłego roku wszystkim potencjalnym odbiorcom usług mediacyjnych,  

w szczególności kolegom i koleżankom adwokatom. Wyszukiwarka została wprowadzona, 

celem znaczącego podwyższenia liczby spraw kierowanych do mediatorów Centrum 

Mediacyjnego przy NRA poprzez prostszy i szybszy dostęp do ich danych kontaktowych oraz 

by ułatwić sędziom dostęp do bieżącego, aktualnego zestawienia naszych mediatorów,  którzy 

sami  zgłaszali nam takie zapotrzebowanie.  

 

 

adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska 

Prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA 

 

 

Informacja o działalności Sądu Polubownego Adwokatury Polskiej  

 

 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Sąd Polubowny Adwokatury Polskiej 

prowadził dwa postępowania arbitrażowe. Pierwsze z nich zakończyło się ugodą  

i umorzeniem postępowania. Drugie postępowanie jest w toku. W trakcie tych postępowań na 

bieżąco wypracowywane były wzory korespondencji i praktyk Sądu Polubownego, które będą 

miały zastosowanie w kolejnych sprawach. 

 W zakresie działań zaplanowanych na 2014 r. odnośnie do stworzenia nowego 

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

zostały podjęte działania wykonawcze. Nowa strona Sądu Polubownego powinna zostać 

uruchomiona do końca 2014 r. lub na początku 2015 r. 

 W zakresie pozostałej działalności Sąd Polubowny Adwokatury Polskiej wziął udział 

w opracowaniu stanowiska w odpowiedzi na wystąpienie Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów dotyczącego implementacji dyrektywy Parlamentu 
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Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich, 

a także nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego w zakresie regulacji postępowania 

arbitrażowego. 

 Sąd Polubowny Adwokatury Polskiej rozpoczął również przegląd własnego 

regulaminu arbitrażowego, jak również rozpoczął prace koncepcyjne zmierzające do 

zaproponowania zmian w tym regulaminie. 

 

 

adw. dr Wojciech Sadowski 

Prezes Sądu Polubownego Adwokatury Polskiej 

 

 

 

Rozliczenie Prezesa NRA z funduszu reprezentacyjnego 

 

Informuję że fundusz reprezentacyjny Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w 2014 roku 

wynosił 50 000 zł. 

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku pozwoliłem sobie dysponować 

tymi środkami wydając poniższe kwoty wyłącznie na:  

 Darowizna na rzecz ELSA Poland – projekt z zakresu ochrony praw człowieka  

– 1 000 zł  

 Darowizna na rzecz ELSA Poland – Publikacja „Przegląd Prawniczy Europejskiego 

Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland”  

– 3 000 zł  

 Darowizna na rzecz Europeans Lawyers Foundation (CCBE) – 500 EUR (2 160 zł)  

 Wydanie publikacji adw. prof. Tomasza Koncewicza „Prawo z ludzką twarzą” – 8 400 

zł  

 Innych wydatków z budżetu reprezentacyjnego  nie dokonałem.  

 

 

adw. Andrzej Zwara  

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej 

 

 


