Warszawa, dnia 7 marca 2018 r.
Przemysław Rosati, adwokat
Członek Naczelnej Rady Adwokackiej

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016 i 2017

W wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w
Warszawie z dnia 11 października 2014 r. przedstawiam sprawozdanie za lata 2016 – 2017 w
związku z pełnieniem funkcji w organach Adwokatury i w strukturach działających przy tych
organach.
W roku 2016 pełniłem obowiązki Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej
Rady Adwokackiej w Warszawie oraz obowiązki Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego
Naczelnej Rady Adwokackiej.
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 związku z wyborem w skład Naczelnej Rady Adwokackiej, w grudniu 2016 r. i
styczniu 2017 r. opracowałem i złożyłem dwa projekty uchwał dotyczących zmian w Zbiorze
Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.
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1. Pierwszy projekt dotyczy zmian w zakresie uelastycznienia zasad wykonywania
zawodu,

umożliwienia

adwokatom

podejmowania

dodatkowych

aktywności

zawodowych na jednolitych zasadach oraz wprowadzenia możliwości zawierania
umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za
prowadzenie sprawy uzależniony wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy (z tym
zastrzeżeniem, że byłoby to uprawnienie).
2. Drugi projekt dotyczy zmian w zasadach reklamy, w tym podziału na reklamę i
informację. Zgodnie z założeniami projektu postanowienia dotyczące reklamy byłyby
uregulowane w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, zaś zapisy
dotyczące informacji w regulaminie wykonywania zawodu adwokata. Projekt
dotyczący reklamy i informacji porządkuje zasady związane z reklamą, w ten sposób,
iż przewiduje ograniczoną dopuszczalność reklamy oraz przewiduje szeroką
dopuszczalność informacji o działalności zawodowej adwokata. Postanowienia
dotyczące reklamy przewidują wyraźnie ustanowione zakazy (między innymi
przewidując zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu,
zakaz współpracy z podmiotami pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa lub
zasad współżycia społecznego, zakaz stosowania reklamy wprowadzającej w błąd
oraz reklamy naruszającej w swym przekazie tajemnicę adwokacką lub prawo do
prywatności, zakaz korzystania z reklamy telewizyjnej oraz zakaz korzystania z
reklamy

radiowej).

Projekt

dopuszcza

w

ograniczonym

zakresie

reklamę

porównawczą, jeżeli jest ona zgodna z zasadami etyki, uchwałami Naczelnej Rady
Adwokackiej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, z tym
zastrzeżeniem, że reklama porównawcza w zakresie, w jakim dotyczy porównania do
innego adwokata, jest niedozwolona.
Ponadto przygotowałem projekty uchwał Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie:
3. wezwania do zaniechania prac legislacyjnych zmierzających do wypowiedzenia
Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i
przemocy domowej sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. [uchwała została
podjęta],
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4. wezwania do przestrzegania gwarancji procesowych oraz poszanowania uprawnień
cudzoziemców

poszukujących

ochrony

międzynarodowej

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej [uchwała została podjęta],
5. zmian ustrojowych w wymiarze sprawiedliwości,
6. kosztów postępowań dyscyplinarnych [uchwała została podjęta; współautor],
7. rozliczania kosztów postępowań dyscyplinarnych pomiędzy izbami adwokackimi
[trwają prace],
8. regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych [trwają prace].
Jestem także członkiem Komisji ds. Praktyki Adwokackiej przy Naczelnej Radzie
Adwokackiej. W ramach tej komisji opracowałem założenia i zakres przedmiotowy nowego
Regulaminu wykonywania zawodu adwokata. Pracuję także nad ofertą programów
partnerskich dla członków Adwokatury.
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.
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
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