Wiadomości Adwokatury 2 września 2016 r.
Prezes NRA: sprawy reprywatyzacji nie świadczą o
palestrze
"Sprawy reprywatyzacji nie świadczą o palestrze" - podkreśla adw. Andrzej Zwara, prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej w wywiadzie udzielonym "Rzeczpospolitej". "Zależy nam na
pełnym wyjaśnieniu spraw, w których dochodziło do nieprawidłowości".
Prezes NRA informuje, że w sprawie dziekana Majewskiego referat skarg i wniosków pod kierunkiem
sekretarza NRA adw. Rafała Dębowskiego prowadzi postępowanie sprawdzające. Niezależnie od tego
postępowanie dyscyplinarne prowadzi rzecznik dyscyplinarny warszawskiej ORA.
Adw. Zwara zwraca uwagę, że organy adwokatury mają ograniczone możliwości gromadzenia
dowodów, ale zwróciły się o wyjaśnienia i odpowiednie dokumenty. "Analizujemy sprawę również na
podstawie materiałów dostępnych publicznie. Zależy nam na rzetelnym wyjaśnieniu, więc nie
możemy się opierać wyłącznie na treści doniesień prasowych, bo są w nich niestety skróty myślowe i
półprawdy" - powiedział adw. Zwara.
Cały wywiad na stronach "Rzeczpospolitej".
(czytaj wywiad)

Dziekan stołecznej ORA zawiesił pełnienie swoich
obowiązków
Adw. Grzegorz Majewski zawiesił pełnienie funkcji dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie.
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła w dniu 31 sierpnia 2016 r. jednogłośnie następującą
uchwałę:
Uchwała ORA w Warszawie z dnia 31.08.2016 roku
W związku z oświadczeniem Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Grzegorza Majewskiego z dnia
31.08.2016 r. o wstrzymaniu się z dniem dzisiejszym od wykonywania funkcji Dziekana Okręgowej Rady
Adwokackiej w Warszawie.
1.
Okręgowa Rada Adwokacka przyjmuje oświadczenie Dziekana adw. Grzegorza Majewskiego do
wiadomości;
2.
Okręgowa Rada Adwokacka na podstawie § 11 ust.1 i 2 Regulaminu Organizacji i Funkcjonowania
Okręgowych Rad Adwokackich powierza pełnienie obowiązków Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej
Wicedziekan ORA w Warszawie adw. Katarzynie Gajowniczek – Pruszyńskiej
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ORA w Warszawie powołała komisję doraźną
Do wyjaśnienia sprawy opinii Komisji Etyki i Tajemnicy Adwokackiej przy ORA w
Warszawie z dnia 20 czerwca br. przekazanej do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie powołała 31 sierpnia br. Komisję Doraźną, która
ma wyjaśnić sytuację.
Stołeczny Ratusz zwrócił się do ORA w Warszawie o opinię dotyczącą ujawnienia informacji
publicznej w świetle ochrony tajemnicy adwokackiej, o której mowa w art. 6 ustawy Prawo o
adwokaturze, w związku z postępowaniami reprywatyzacyjnymi, w których występuje miasto. Opinię
wydała Komisja Etyki i Tajemnicy Adwokackiej przy ORA w Warszawie. Okoliczności wydania opinii
będą przedmiotem wyjaśnienia przez powołaną komisję Doraźną.
Komisja Doraźna w składzie: adw. dr Michał Bieniak, przewodniczący, adw. dr Kamil Szmid i adw.
Michał Szpakowski ma w ciągu dziesięciu dni zapoznać się ze stanowiskiem zaangażowanych osób i
przedstawić Radzie sprawozdanie.
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31 sierpnia br. Okręgowa Rada Adwokacka podjęła uchwałę o następującej treści:
UCHWAŁA Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 31.08.2016 r.
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie widzi konieczność wyjaśnienia sprawy opinii Komisji Etyki i
Tajemnicy Adwokackiej z dnia 20.06.2016 r. przekazanej do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i
w tym celu powołuje Komisję Doraźną w składzie adw. dr Michał Bieniak jako Przewodniczący oraz
adw. dr Kamil Szmid i adw. Michał Szpakowski, dla wyjaśnienia sprawy, wskazując termin 10 dni na
przedstawienie sprawozdania z prac tej Komisji Okręgowej Radzie Adwokackiej, po zapoznaniu się ze
stanowiskiem zaangażowanych osób.

II Salon Mediacji Gospodarczej
Centrum Mediacyjne przy NRA, zaprasza do udziału w spotkaniu Salonu Mediacji
Gospodarczej, które odbędzie się 7 września br. w Sądzie Okręgowym w Warszawie, przy
ul. Czerniakowskiej 100, sala nr 475.
Podczas spotkania poruszone zostanie zagadnienie interesu klienta w kontekście wykonywania
obowiązków pełnomocnika, a także tematyka dotycząca możliwości zastosowania mediacji w
procesach związanych z szeroko pojmowanym rynkiem IT. Dyskusje poprowadzą r.pr. Maciej
Bobrowicz oraz p. Dorota Michniewicz.
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres mediacje@konfederacjalewiatan.pl, wpisując w
temacie e-maila: Zgłoszenie na Salon Mediacji Gospodarczej.
Współorganizatorem Salonu jest Centrum Mediacyjne przy NRA.

Za nami kolejne Adwokackie Mistrzostwa Polski w
Żeglarstwie
Już po raz jedenasty w dniach 25-28 sierpnia
w Węgorzewie odbyły się Adwokackie
Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie.
Przy słonecznej i wietrznej pogodzie zmierzyły się
drużyny m.in. z Gdańska, Krakowa, Katowic,
Lublina, Łodzi i Warszawy. Komandorem regat
była adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA.
W ramach Mistrzostw Polski w Żeglarstwie odbył
się Hyundai Cup, czyli konkurencja o tytuł
najbardziej wszechstronnej załogi. Do konkurencji
zaliczane były dwa wyścigi żeglarskie, sprawności
z wykorzystaniem aut m.in. jazda z piłeczką na
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czas, przebicie szpikulcem balona przy pomocy
kamery wstecznej, przeciąganie auta na czas oraz
miniregaty zorganizowane podczas wieczoru
muzycznego na 4 torach wodnych, na których
ustawione były mini jachty, które załogi
„przedmuchiwały” na czas. W Hyundai Cup
zwyciężył adw. Michał Szewczyk – IA w Warszawie
(sternik)*.
W innych zawodach zwyciężali:
Błękitna Wstęga Jeziora Mamry:
Adw. Przemysław Piotrowski – IA w Warszawie
(sternik)*
Błękitna Wstęga Jeziora Święcajty:
Adw. Przemysław Piotrowski – IA w Warszawie
(sternik)*
Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie:
Adw. Michał Szewczyk – IA w Warszawie( sternik)*
Najlepszy Żeglarz 2016 roku:
Adw. Artur Latawiec – IA w Krakowie
Najsympatyczniejsza Załoga AMP 2016:
Adw. Katarzyna Kaszub – Dedyk – IA w Katowicach
(sternik)
Adw. Magda Jasiewicz – IA w Katowicach
Adw. Łukasz Stefaniuk – IA w Lublinie
Łukasz Kacprowski
Organizatorzy mistrzostw dziękują firmie Hyundai
zapewnienie przekąsek.
Patronat nad Mistrzostwami objęli Przewodniczący
Komisji Integracji Środowiskowej Kultury Sportu i
Turystyki przy NRA i Dziekan ORA w Lublinie oraz
Dziekan ORA w Warszawie.
wyniki AMP
wyniki Hyundai Cup
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Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej
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Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
29 sierpnia, w ministerstwie rozwoju w Warszawie adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA,
uczestniczył w konferencji uzgodnieniowej projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu
ułatwienia dochodzenia wierzytelności.
30 sierpnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. sprawę reprywatyzacji działki
przy ul. Chmielnej 70 w Warszawie, informatyzacji Adwokatury oraz remontu biura NRA.
Prezydium NRA omówiło kwestię reprywatyzacji działki przy ul. Chmielnej 70 i jej obecnych
właścicieli, w tym m.in. adw. Grzegorza Majewskiego, dziekana ORA w Warszawie. Sprawa została
nagłośniona przez media. Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował, że skierował pismo do
adw. Grzegorza Majewskiego z prośbą o zajęcia stanowiska i udostępnienie Naczelnej Radzie
Adwokackiej możliwości wglądu w dokumentację źródłową sprawy. Postępowanie sprawdzające
prowadzi referat skarg i wniosków przy NRA.
Następnie Prezydium NRA omówiło sprawy związane z informatyzacją Adwokatury w świetle
wchodzących niebawem zmian przepisów prawa o adwokaturze. Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA,
przedstawił wynik negocjacji z firmą informatyczną dotychczas obsługującą NRA. Prezydium
zdecydowało się na podpisanie aneksu do umowy na nowych, korzystniejszych dla NRA warunkach.
Adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, przedstawił Prezydium etap prac remontowych
nowego lokalu NRA oraz remontu sali konferencyjnej.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło
Prezydium. Mecenas 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 przedstawił adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA.
31 sierpnia, adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, spotkał się z SSA dr hab. Małgorzatą
Manowską, dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w celu wypracowania porozumienia
w sprawie odbywania przez aplikantów adwokackich w roku 2017 szkolenia z zakresu działania
sądownictwa powszechnego i prokuratury.
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