Warszawa, dnia 27 marca 2019 r.
Przemysław Rosati, adwokat
Członek Naczelnej Rady Adwokackiej

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018

W wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie
z dnia 11 października 2014 r. przedstawiam sprawozdanie za rok 2018 w związku z
pełnieniem funkcji w organach Adwokatury i w strukturach działających przy tych organach.
Od 25 listopada 2016 r. jestem Członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej.
Uczestniczyłem we wszystkich dotychczasowych posiedzeniach plenarnych Naczelnej Rady
Adwokackiej, które miały miejsce od początku tej kadencji, w tym w roku 2018.
W związku z pełnieniem funkcji członka Naczelnej Rady Adwokackiej podjąłem między
innymi następujące inicjatywy i działania:
1. W miesiącu lutym 2018 r., przygotowałem jako współautor, projekt pod roboczą
(pierwotną) nazwą „Centrum współpracy adwokatów i aplikantów adwokackich”,
którego celem jest stworzenie platformy internetowej umożlwiającej: wymianę
informacji o zastępstwach procesowych pomiędzy adwokatami i aplikantami
adwokackimi, aktywne nawiązywanie stosunku patronatu, nawiązywanie współpracy
pomiędzy adwokatami i aplikantami adwokackimi; projekt został uwzględniony, jako
jeden z elementów, w „Modelowych założeniach aplikacji adwokackiej”, które
następnie zostały przyjęte przez Naczelną Radę Adwokacką na posiedzeniu planarnym
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w dniu 6 kwietnia 2018 r. (uchwała NRA nr 35/2018); projekt ten został przygotowany
od strony merytorycznej i technicznej, w tym z opcją rozbudowy o dodatkowe moduły,
które będą zawierały narzędzia wspomagające prowadzenie praktyki adwokackiej;
obecnie negocjowana jest oferta na jego wykonanie.
2. W lutym 2018 r. przygotowałem debatę środowisk prawniczych wokół reformy
procedury cywilnej, w której udział wzięli sędziowie, prokuratorzy, radcy prawni oraz
Pan sędzia Paweł Mroczkowski – naczelnik Wydziału ds. Usprawnienia Sądów
Powszechnych

w

Departamencie

Nadzoru

Administracyjnego

Ministerstwa

Sprawiedliwości.
3. W lutym 2018 r. zainicjowałem i koordynowałem zbieranie stanowisk samorządów
aplikantów

adwokackich

wszystkich

izb

adwokackich

sprzeciwiających

się

wprowadzenia pomysłu tj. aplikacji uniwersyteckiej; stanowiska te zostały zebrane i
upublicznione.
4. W dniu 6 marca 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości spotkałem się z
Panem sędzią Łukaszem Piebiakiem – podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości. W spotkaniu udział wziął także sędzia Paweł Mroczkowski – naczelnik
Wydziału ds. Usprawnienia Sądów Powszechnych w Departamencie Nadzoru
Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Przedmiotem spotkania była
dyskusja nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw (reforma procedury cywilnej). Podczas spotkania
omówiono najistotniejsze zagadnienia związane z nowelizacją, a przede wszystkim
dyskusja skupiła się na wybranych postulatach Naczelnej Rady Adwokackiej.
Przedstawiłem nadto postulat zwolnienia adwokatów i radców prawnych z obowiązku
przedstawiania zaświadczeń od lekarza sądowego w przypadku usprawiedliwienia
nieobecności z powodu choroby.
5. W lipcu 2018 r. zainicjowałem dyskusję w sprawie przeprowadzenia obywatelskiej
inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zasad świadczenia usług prawniczych w Polsce.
Na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 24 listopada 2018 r.
podjęto decyzje o realizacji projektu; celem tej inicjatywy jest systemowe
uregulowanie zasad świadczenia pomocy prawnej w taki sposób, aby pomoc prawna
była świadczona wyłącznie przez adwokatów, radców prawnych i prawników
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zagranicznych,

bez

jednoczesnego

naruszania

uprawnień

innych

zawodów

prawniczych; obecnie projekt jest w przygotowaniu.
6. We wrześniu 2018 r. zainicjowałem działania Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie
sprzeciwu wobec projektowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian
dotyczących art. 180 k.p.k. (zmiana zasad zwalniania adwokatów z obowiązku
zachowania tajemnicy adwokackiej), w tym poprzez współpracę z licznymi mediami
oraz poprzez przygotowanie stanowisk merytorycznych; przygotowałem w tym
zakresie także stanowisko Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń
prawniczych w sprawie tajemnicy zawodowej (dziennikarskiej, adwokackiej, radcy
prawego,

doradcy

podatkowego),

w

którym

wyrażono

sprzeciw

wobec

projektowanych zmian art. 180 k.p.k.; stanowisko zostało w całości opublikowane w
wydaniach dzienników ogólnopolskich.
7. W listopadzie 2018 r. byłem współautorem apelu do Prezydenta RP o zbadanie
konstytucyjności ustawy wprowadzającej obowiązek przesyłania informacji o
schematach podatkowych; apella został opublikowany w wydaniach dzienników
ogólnopolskich.
8. W dniu 14 grudnia 2018 r. wziąłem udział w posiedzeniu Senatu RP, na którym podjęto
uchwałę w 100 rocznicę dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w
przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego.
Ponadto przygotowałem projekty uchwał Naczelnej Rady Adwokackiej:
9. Regulamin

działania

rzeczników

dyscyplinarnych

i

zastępców

rzeczników

dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru, który został uchwalony na
plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 24 listopada 2018 r.
(uchwała nr 50/2018),
10. w sprawie rekomendowanego postępowania dotyczącego ochrony tajemnicy
adwokackiej; uchwała przyjęta na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej
w dniu 24 listopada 2018 r. (uchwała nr 53/2018).
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W roku 2018 r. w związku z członkostwem w Naczelnej Radzie Adwokackiej wziąłem
między innymi udział w:
1) obchodach 100-lecia Adwokatury w izbie wrocławskiej, gdańskiej, toruńskiej, opolskiej
i białostockiej,
2) spotkaniu roboczym rzeczników dyscyplinarnych 24 izb adwokackich i ich zastępców,
3) spotkaniu sekretarzy okręgowych rad adwokackich,
4) debacie "Rzeczpospolitej" "Kancelarie odszkodowawcze a pomoc poszkodowanym",
5) Konferencji Kierowników Szkolenia Aplikacji Adwokackiej w Białymstoku,
6) gali Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa Elsa Poland,
7) konsultacjach z interesariuszami, dot. Programu z obszaru wymiaru sprawiedliwości,
finansowanego ze środków funduszy norweskich w ramach nowej perspektywy
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
Jestem także członkiem dwóch komisji działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej:
Komisji ds. Praktyki Adwokackiej oraz Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich.
W ramach prac Komisji ds. Praktyki Adwokackiej opracowałem założenia i zakres
przedmiotowy nowego Regulaminu wykonywania zawodu adwokata. Pracuję także nad ofertą
programów partnerskich dla członków Adwokatury.
W ramach prac Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich odpowiadam za
przygotowywanie platformy internetowej obsługującej proces wymiany informacji w zakresie
zastępstw procesowych, patronatu oraz współpracy pomiędzy adwokatami i aplikantami
adwokackimi.
W związku z objęciem przez Naczelną Radę Adwokacką przewodnictwa w
Porozumieniu samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, pełnię funkcję
sekretarza tego porozumienia. Od chwili powołania na funkcję sekretarza (październik 2017 r.)
uczestniczyłem we wszystkich dotychczasowych posiedzeniach plenarnych Porozumienia
samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych.
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Jestem również przewodniczącym Komisji ds. informacji publicznej przy Okręgowej
Radzie Adwokackiej w Warszawie. Sprawozdanie z prac tej komisji zostało sporządzone w
osobnym dokumencie.
W związku z pełnieniem funkcji członka Naczelnej Rady Adwokackiej, członka komisji
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz sekretarza Porozumienia samorządów zawodowych i
stowarzyszeń prawniczych – nie pobieram diety oraz wynagrodzenia.

Przemysław Rosati, adwokat

Członek Naczelnej Rady Adwokackiej
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