Wiadomości Adwokatury 22 lipca 2016 r.
Prezydium NRA w obronie tureckich sędziów i
prokuratorów
- Próba zamachu stanu nie może usprawiedliwiać działań wymierzonych w osoby nie
związane z tym wydarzeniem. – czytamy w uchwale Prezydium NRA, które jest
zaniepokojone sytuacją w Turcji - zwolnieniami z pracy, a następnie aresztowaniami kilku
tysięcy tureckich sędziów i prokuratorów, w tym zwolnieniem pięciu członków Wysokiej
Rady Sędziów i Prokuratorów.
Adwokaci wyrazili również swoje obawy co do zapowiedzi rządu tureckiego o przywróceniu kary
śmierci w tym kraju. - Przypominamy, że w XXI wieku w żadnym cywilizowanym kraju opartym na
systemie demokratycznym nie powinno być miejsca na tę okrutną karę. – tłumaczy Prezydium NRA.
W uchwale Prezydium NRA zaapelowało do Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy
(CCBE) do podjęcia zdecydowanych działań mających na celu ochronę praw wolności obywatelskich
w Turcji, jak również do objęcia monitoringiem stanu bezpieczeństwa tureckich adwokatów. Naczelna
Rada Adwokacka oczekuje od CCBE szczegółowych informacji o podjętych działaniach.
Czytaj uchwałę

ORA w Lublinie o stawkach adwokackich
Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie apeluje do ministra sprawiedliwości o pogłębioną
analizę w planowanych zmianach stawek adwokackich i radcowskich.
Lubelska rada przypomina, że od 2002 roku stawki adwokackie nie były podnoszone (z wyjątkiem
częściowej podwyżki z początku roku 2016), w tym czasie przeciętne wynagrodzenie wzrosło
dwukrotnie. Adwokaci zwracają również uwagę, że rząd zapowiedział podwyższenie wynagrodzenia
w administracji centralnej ze względu na zamrożone wynagrodzenie od 2008 r.
W uchwale przyjętej 20 lipca br. podkreślono również, że nietrafiony jest pogląd, że stawki, jakie
strona wygrywająca sprawę uzyska od przeciwnika są astronomiczne. Są one od początku bieżącego
roku zbliżone do stawek rynkowych, a ich obniżenie oznaczać będzie pokrzywdzenie obywateli,
słusznie dochodzących swych praw w sądach.
czytaj uchwałę

Adwokaci w Biegu Powstania Warszawskiego
Już po raz piąty w Biegu Powstania Warszawskiego 23 lipca wystartuje grupa Adwokatury
Polskiej. Uczestnicy będą walczyć o puchar ufundowany przez Prezesa Naczelnej Rady
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Adwokackiej.
Bieg Powstania Warszawskiego wpisał się już na stałe do kalendarza najważniejszych sportowych
imprez stolicy. Z roku na rok gromadzi coraz większą grupę warszawiaków, w tym adwokatów, także
z różnych stron Polski. W tegorocznej, XXVI edycji wystartuje 200 przedstawicieli Palestry.
– Inicjatywa cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Udział w tym biegu to nie tylko okazja do
integracji środowiska adwokackiego, ale przede wszystkim do oddania hołdu bohaterom Powstania
Warszawskiego, w tym 213 adwokatom i aplikantom adwokackim, którzy ponieśli śmierć podczas
Powstania. W tym roku kończę swoją kadencję Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Mam nadzieję,
że mój następca będzie kontynuował tę tradycję – mówi adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, który
deklaruje, że w tym roku po raz kolejny zamierza pobić swój rekord na 10 kilometrów.
Na Facebooku adwokaci utworzyli wydarzenie „Adwokaci w Biegu Powstania Warszawskiego”, gdzie
systematycznie pojawiają się informacje na temat biegu oraz wskazówki dotyczące przygotowań
kondycyjnych.
Naczelna Rada Adwokacka przygotowała nagrody dla najlepszych uczestników biegu: mężczyzny i
kobiety, którzy na metę dobiegną jako pierwsi, dla Izby najliczniej reprezentowanej w XXVI Biegu
Powstania Warszawskiego oraz dla najstarszego i najmłodszego biegacza w grupie Adwokatury
Polskiej. NRA przygotowała również nagrody dla uczestników Biegu spoza grupy adwokackiej.
Zegarki z niezbędnymi funkcjami dla biegacza dostaną pierwsza na mecie warszawianka i
warszawiak.

Szczegóły dotyczące biegu Powstania
Warszawskiego
Już w następną sobotę – 23 lipca – odbędzie się XXVI Bieg Powstania Warszawskiego. Do
grupy adwokackiej zapisało się 188 osób. Poniżej przedstawiamy szczegóły organizacyjne
dla uczestników Biegu.
Pakiety startowe będzie można odebrać w dniu Biegu Powstania Warszawskiego na stadionie Polonii,
w strefie adwokata (strefa znajduje się w innym miejscu niż w latach ubiegłych – zobacz mapkę) w
godzinach 18.00-19.45.
Istnieje możliwość wcześniejszego odbioru pakietu, biurze NRA, w dniach 20-21 lipca, w godzinach od
9.00 do 15.00 (ul. Świętojerska 16, pokój biura prasowego). Jeśli ktoś z Państwa chciałby odebrać
pakiet w imieniu innej osoby, to prosimy o przyniesienie podpisanej deklaracji przez danego
uczestnika
biegu.
Pobierz
deklarację:
http://aktywnawarszawa.waw.pl/bieg-powstaniawarszawskiego/dokumenty
Tradycyjnie grupa adwokacka będzie mogła przygotować się, a następnie odpocząć w „Strefie
Adwokata”, gdzie na sportowców czekać będą napoje chłodzące i przekąski.
Grupę adwokacką poprowadzi adw. Andrzej Zwara, prezes NRA. Ze względu na to, że strefa
adwokata jest miejscem wydzielonym dla osób zapisanych na bieg w grupie Adwokatura Polska
osoby z zewnątrz nie będą wpuszczane chyba, że są to osoby towarzyszące biegaczom. W tym roku
strefa ta będzie się znajdowała po prawej stronie parkingu znajdującego się przed głównym wejściem
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na dziedziniec stadionu. Na bramie przed wejściem do strefy będzie tabliczka z logotypem
Adwokatury.
Na tę chwilę lista osób zapisanych w grupie adwokatów została już dopisana do ogólnej listy biegu,
prowadzonej przez Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jednak nazwiska osób dopisanych w
późniejszym terminie powinni na niej widnieć najpóźniej w poniedziałek. Jeśli po tym terminie
nazwiska nie będzie na liście, prosimy o kontakt.
W tym roku również start biegu jest w innym miejscu niż zazwyczaj. Każdy biegacz będzie miał dwie
godziny na pokonanie trasy. Zobacz trasę biegu.
Plan wydarzenia:
18:00- 19:30- odbieranie pakietów
19:30- 20:15- przebieranie się, oddanie rzeczy do szatni, rozgrzewka
20:15- 20:25- przemówienie Prezesa Andrzeja Zwary
20:30- 20:40- przejście na linię startu
poczęstunek, możliwość przebrania się
wręczenie pucharu
23:30- przewidywany koniec imprezy
Start nastąpi w godzinach:
·
·
·
·
·
·
·

od
od
od
od
od
od
od

20:55:00
21:00:00
21:05:00
21:10:00
21:15:00
21:20:00
21:25:00

do
do
do
do
do
do
do

20:57:00
21:04:30
21:09:30
21:14:30
21:19:30
21:24:30
11:29:30

–
–
–
–
–
–
–

zawodnicy na wózkach
biegacze strefy I /ELITE zawodnicy z czasem życiowym poniżej 39:59/
biegacze strefy II / zawodnicy z czasem życiowym 40:00 – 44:59/
biegacze strefy III / zawodnicy z czasem życiowym 45:00 – 49:59/
biegacze strefy IV / zawodnicy z czasem życiowym 50:00 – 54:59/
biegacze strefy V / zawodnicy z czasem życiowym 55:00 – 59:59/
biegacze strefy VI / zawodnicy z czasem życiowym powyżej 60:00/

Pomiędzy tymi limitami czasowymi aparatura pomiaru czasu będzie nieaktywna.
Regulamin biegu: http://aktywnawarszawa.waw.pl/bieg-powstania-warszawskiego/regulamin
Przypominamy również o konieczności dokonania wpłaty 61,50 złotych (jest to opłata
wpisowa oraz koszt koszulki) na konto NRA: 78 1160 2202 0000 0000 6084 9149. W tytule
prosimy wpisać: „Bieg Powstania Warszawskiego" i nazwiska osób, za które wpłacane są
pieniądze. Aby otrzymać fakturę, prosimy o przesłanie danych na adres: press@nra.pl

Podyplomowe studia „Akademia Energetyki”
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Szkoła Główna Handlowa prowadzi nabór na Studia Podyplomowe Akademia Energetyki.
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy w zakresie przygotowania, realizacji
oraz oceny głównych rodzajów przedsięwzięć inwestycyjnych w energetyce oraz wiedzy o
funkcjonowaniu rynków w energetyce. Studia dają możliwość pozyskania wiedzy od czołowych
ekspertów w dziedzinach energetyki konwencjonalnej, odnawialnej, ochrony środowiska, bankowości,
rynków oraz prawa na temat kluczowych czynników mających znaczenie przy planowaniu, ocenie i
organizowaniu przedsięwzięć w energetyce. Absolwenci tych studiów będą mogli realizować swoje
obowiązki z większą pewnością siebie oraz będą mogli wychodzić naprzeciw nowym wyzwaniom
nadchodzących czasów.
Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016 r. Program obejmuje 192 godziny dydaktyczne. Studia
spełniają kryteria dotyczące wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego adwokatów.
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez
rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH.
Wymagane dokumenty:
• umowa o warunkach odpłatności za studia,
• formularz aplikacyjny,
• odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
• CV,
• 1 fotografia (zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego).
Formularze można pobrać na stornie Akademii.
Opłata za całość studiów wynosi 7500 zł (istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach: 5000 zł i 2500
zł). Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów, a
także złożenie i obrona pracy końcowej. Studentów obowiązują egzaminy: po I semestrze: Ochrona
środowiska w eksploatacji złóż i inwestycji w OZE; Uwarunkowania prawne i organizacyjne
działalności w energetyce oraz po II semestrze: Rynki w energetyce oraz sieci w energetyce;
Zarządzanie projektami w energetyce.
Szczegółowe
informacje
znajdują
się
na
http://oferta.sgh.waw.pl/pl/studiapodyplomowe/akademia-energetyki/Strony/default.aspx.
podyplomowe@sgh.waw.pl; tel: +48 22 564 77 77).

stronie
(mail:

Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
15 lipca, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium
NRA, wzięli udział w ślubowaniu adwokatów izby łódzkiej.
19 lipca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. kwestie dotyczące projektu
rozporządzenia w sprawie stawek adwokackich, przygotowania sprawozdania kadencyjnego organów
Adwokatury oraz remontu biura NRA.
Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, poinformował, że NRA przedstawiła Ministrowi Sprawiedliwości
opinię w sprawie stawek adwokackich. Dodał, że negatywną opinię przedstawiła również Krajowa
Rada Sądownictwa i Sąd Najwyższy. (czytaj: NRA negatywnie opiniuje propozycję zmiany
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rozporządzeń w sprawie taks adwokackich oraz KRS krytycznie ocenia projekt rozporządzenia w
sprawie taks adwokackich)
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował, że sprawozdanie kadencyjne organów
Adwokatury na Krajowy Zjazd Adwokatury jest już przygotowane i zostanie przekazane do
wydawnictwa.
Prezydium NRA podjęło uchwałę, w której wyraziło zaniepokojenie sytuacją w Turcji po zamachu
stanu - zwolnieniami z pracy, a następnie aresztowaniami kilku tysięcy tureckich sędziów i
prokuratorów, w tym zwolnieniem pięciu członków Wysokiej Rady Sędziów i Prokuratorów oraz
zapowiedziami przywrócenia kary śmierci. Prezydium NRA zaapelowało do CCBE o podjęcie
zdecydowanych działań mających na celu ochronę praw wolności obywatelskich w Turcji, jak również
do objęcia monitoringiem stanu bezpieczeństwa tureckich adwokatów. (czytaj: Prezydium NRA w
obronie tureckich sędziów i prokuratorów)
Prezydium NRA omówiło również kwestie etapu remontu nowego lokalu NRA i sali konferencyjnej.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło
Prezydium. Adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, zreferował z kolei najistotniejsze
zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały
omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie
finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.
19 lipca, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w ślubowaniu adwokatów izby lubelskiej.
21 lipca, adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA, wzięła udział w Forum Prawników Pro Bono w
Warszawie. Podczas wydarzenia, organizatorzy dziękowali szczególnie adwokatom za pomoc przy
wskazywaniu spraw związanych z obroną praw człowieka oraz bezpłatną pomoc przy nich.
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