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Z posiedzeń Prezydium
Naczelnej Rady Adwokackiej
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z 25 kwietnia 2017 r.

Prezes NRA adw. Jacek Trela przypomniał,
że 25 marca 2017 r. NRA podjęła dwie uchwały
dotyczące zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego. Po ich podjęciu podniosły się krytyczne głosy dotyczące górnej
wysokości kosztów oraz obawy, że uchwała
daje możliwość włączenia w zryczałtowane
koszty postępowania dyscyplinarnego diet
sędziów dyscyplinarnych. Zaznaczył, że nie
było to intencją NRA. Przypomniał, że NRA
13 kwietnia 2017 r., w trybie obiegowym, podjęła uchwałę o uchyleniu uchwał nr 16/2017
i nr 17/2017 z dnia 25 marca 2017 r. Głosów za
oddano 43, wstrzymujących się były 4 głosy,
1 głos zaś został uznany za nieważny. Stosowną uchwalę merytoryczną – w omawianym zakresie – podejmie NRA na najbliższym posiedzeniu. Projekt uchwały zostanie opracowany
przez wiceprezesów NRA: adw. J. Glanca i adw.
prof. P. Kardasa.
Prezes NRA adw. J. Trela poinformował, że
grupa posłów wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami w sprawie konstytucyjnych przepisów regulujących wybór Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Jest to istotna
sprawa i warto, aby Adwokatura zabrała głos.
Po dyskusji na ten temat Prezydium NRA poprosiło adw. R. Dębowskiego o opracowanie
projektu uchwały w tej sprawie.

Skarbnik NRA adw. Henryk Stabla odniósł
się:
a) do treści uchwały Prezydium NRA
nr 53/2014 dotyczącej zasad kolportowania
„Palestry”,
b) do umowy z Sądem Najwyższym w sprawie wydawania orzecznictwa karnego (należy
wypowiedzieć tę umowę),
c) do zakresu pełnomocnictwa Redaktora Naczelnego „Palestry” adw. Czesława Jaworskiego.
Prezydium NRA zatwierdziło kosztorys
organizacji uroczystości wręczenia nagrody
adwokatury dla dziennikarzy „Złota Waga”,
która odbędzie się 6 czerwca br. w siedzibie
PAP w Warszawie na kwotę 9370 zł brutto.
Postanowiono także przekazać kwotę 5000 zł
brutto tytułem wsparcia finansowego Turnieju
Tenisa Ziemnego Kobiet „Jola Cup” im. Jolanty
Szymanek-Deresz, który odbędzie się w dniach
10–11 czerwca.
Delegowano adw. Ewę Stawicką na Krajowy
Zjazd Adwokatury Czeskiej, który odbędzie się
w dniach 21–23 września 2017 r. w Pradze. Adwokata Sławomira Ciemnego delegowano na
Konferencję Prezesów Rad Adwokatur Europy Środkowo-Wschodniej, która odbędzie się
dniach 23 października 2017 r. w Budapeszcie,
na VII Narodowy Konwent Prawniczy oraz na
XXV Rocznicę Francuskiej Rady Adwokackiej,
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które odbędą się w dniach 18–21 października
2017 r. w Bordeaux, Libourne.
Na wniosek w ORA w Katowicach Prezydium NRA przyznało pośmiertnie odznakę
„Adwokatura Zasłużonym” adw. Romanowi
Hrabarowi (uchwała nr 35/2017).

Prezydium NRA powołało na funkcje wiceprzewodniczących Komisji Kształcenia
Aplikantów Adwokackich przy NRA adwokatów Bartosza Grohmana i Jerzego Ziębę, a na
funkcję sekretarza tej Komisji adw. Marcina
Derlacza.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z 9 maja 2017 r.
Adwokat Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów,
omówiła treść protokołów ORA. Zwróciła uwagę w szczególności na dwie uchwały: jedną
podjętą przez ORA w Łodzi w sprawie określenia ryczałtów kosztów dotyczących wniosków o wpis na listę adwokatów, drugą podjętą
przez ORA w Białymstoku w sprawie sposobu
zaliczania wpłat uiszczanych przez adwokatów na rachunek ORA (w pierwszej kolejności
mają być zaliczone wpłaty na poczet składek
na ubezpieczenie OC). Obie uchwały wywołały ożywioną dyskusję, w której zastanawiano
się, czy są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Adwokat Henryk Stabla poruszył sprawę
wniosku Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego
i Ochrony Prawnej dotyczącego projektu pomocy frankowiczom. Stwierdził, że ten projekt
jest wart realizacji. Zwrócił uwagę na podobne
inicjatywy podejmowane przez poszczególne
izby, a także zainteresowanie opinii publicznej
i mediów. Środki przeznaczone na finansowanie akcji nie są duże, a korzyści wizerunkowe
będą znaczące. Prezydium NRA wyraziło zgodę na realizację projektu pomocy frankowiczom
przy przeznaczeniu kwoty do 14 000 zł brutto
na ten cel. Adwokat H. Stabla przedstawił także
wniosek Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczący dofinansowania
konferencji na temat prawa karnego materialnego, która odbędzie się 12 maja 2017 r. Dodał,
że konferencja jest powiązana z obchodami jubileuszu prof. Tomasza Kaczmarka. Prezydium
NRA zdecydowało o wsparciu tego wydarzenia
kwotą do 3000 zł brutto.
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Adwokat Rafał Dębowski przedstawił projekt stanowiska NRA w przedmiocie wniosku
grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego
w sprawie konstytucyjności przepisów regulujących wybór Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Po omówieniu przedstawionego projektu
i naniesieniu uwag Prezydium NRA wyraziło
pogląd, że „(...) stoi na stanowisku, iż zaskarżone
przepisy są zgodne z art. 2 i art. 183 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (sygn. akt K 3/17).
Wniosek grupy posłów na Sejm VIII kadencji należy traktować jako wyraz realizacji celów politycznych, skierowanych bezpośrednio przeciwko niezawisłości Sądu Najwyższego z jego organami: Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów Sądu
Najwyższego oraz Pierwszym Prezesem Sądu
Najwyższego na czele, zaś wniosek o wydanie
wyroku aplikacyjnego, stwierdzającego nieskuteczność czynności podjętych na podstawie tych
przepisów – za próbę zdestabilizowania działalności organów Sądu Najwyższego, a przez
to pośrednio za próbę zdestabilizowania całego
wymiaru sprawiedliwości z dotychczasowym
dorobkiem orzeczniczym Sądu Najwyższego
włącznie. Prezydium NRA stoi na stanowisku,
że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza granice, których, niezależnie od intencji,
żadnemu podmiotowi nie wolno przekraczać.
Składanie tego rodzaju wniosków do Trybunału
Konstytucyjnego podważa bowiem zaufanie do
fundamentów państwa prawnego. Prezydium
NRA popiera stanowisko przyjęte w tej sprawie
przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego, a wyrażone w piśmie z dnia 31 marca 2017 r.,
i apeluje o wycofanie wniosku”.
Na wniosek ORA w Warszawie, uchwałą

6/2017
nr 37/2017, Prezydium NRA przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym” adwokatom:
prof. UW dr hab. Katarzynie Bilewskiej, Piotrowi Tomaszowi Kulińskiemu, Jolancie Joannie Nowakowskiej-Zimoch, Januszowi Rossie,
Elżbiecie Rydzewskiej, Maciejowi Ślusarkowi
oraz pośmiertnie adw. Markowi Kotarskiemu.
Prezydium NRA odwołało adw. Agatę Helenę Skórę ze składu Komisji Praw Człowieka
przy NRA i powołało w jej skład adw. Agatę
Stajer (uchwała nr 38/2017).
Adwokat Jerzy Glanc poinformował, że
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19 maja 2017 r. w Słubicach i Frankfurcie nad
Odrą odbędzie się finał Konkursu Krasomówczego im adw. Joanny Agackiej-Indeckiej organizowany przez Stowarzyszenie Studentów
Prawa ELSA Poland. Prezydium NRA delegowało adw. Krzysztofa S. Szymańskiego, dziekana ORA w Zielone Górze, jako przedstawiciela
NRA do prac w jury tego Konkursu.
Adw. Henryk Stabla poinformował, że Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach nadesłało do NRA podziękowania za
pamięć i udzielenie wsparcia finansowego.
Andrzej Bąkowski
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