Wiadomości Adwokatury 16 września 2016 r.
Komunikat po nadzwyczajnym posiedzeniu NRA
Publikujemy komunikat po nadzwyczajnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej 15
września 2016 r.
"Na nadzwyczajnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej podnoszono, że w kontekście braku
klarownych reguł reprywatyzacyjnych, których nie udało się wypracować przez 27 lat,
odpowiedzialnością za wynikające stąd negatywne konsekwencje obciążani są w pierwszej kolejności
prawnicy uczestniczący w tych postępowaniach. Obecna, przede wszystkim medialna ocena
aktywności adwokatów, dokonywana jest z pominięciem stanu obowiązującego - ułomnego w tym
zakresie prawa. W tej sytuacji Naczelna Rada Adwokacka ze zrozumieniem przyjęła decyzję o dymisji
z funkcji Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adwokata Grzegorza Majewskiego,
uznając że odpowiada ona obowiązującym w Adwokaturze wysokim standardom etycznym, które
powinny być powszechne wśród osób pełniących funkcje publiczne."

Nadzwyczajne spotkanie rzeczników
dyscyplinarnych izb adwokackich
Nadzwyczajne
spotkanie
rzeczników
dyscyplinarnych wszystkich izb adwokackich
odbyło się 15 września w Warszawie. Zwołali
je adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej
Rady Adwokackiej oraz adw. Ewa Krasowska,
rzecznik dyscyplinarny NRA.
Tematem spotkania była sytuacja, w jakiej
znalazła
się
Adwokatura
w
związku
z
reprywatyzacją
działek
w
Warszawie.
Na
spotkaniu obecni byli adw. Andrzej Zwara, prezes
NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw.
Jacek
Ziobrowski,
prezes
Wyższego
Sądu
Dyscyplinarnego.
Wiceprezes Jacek Trela przedstawił relację z
przebiegu toczącego się wcześniej tego dnia
nadzwyczajnego posiedzenia Naczelnej Rady
Adwokackiej.
Prezes Zwara przedstawił bieżącą sytuację
Adwokatury w kontekście ostatnich wydarzeń.
Przypomniał,
że
adw.
Grzegorz
Majewski
zrezygnował z funkcji dziekana ORA w Warszawie,
co wyznacza wysoki standard postępowania w
sytuacjach kryzysowych. Nie przesądza to o winie
lub jej braku, lecz jest wyrazem troski i poczucia
odpowiedzialności za wizerunek Adwokatury.
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Prezes
NRA
podziękował
rzecznikom
dyscyplinarnym izb za pełnienie ich trudnej i
odpowiedzialnej funkcji. Ich rola jest szczególnie
ważna, ponieważ stali się samodzielnym organem,
niezależnym od okręgowych rad adwokackich.
Podkreślił, że od rzetelności i jakości ich pracy
będzie zależał wizerunek pionu dyscyplinarnego.
Ma to szczególne znaczenie w okresie, w którym
ponownie pojawiają się głosy o przeniesieniu
samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego do
sądów państwowych.
Druga
część
spotkania
rzeczników
dyscyplinarnych poświęcona była merytorycznym
zagadnieniom. Przedstawiono zalecenia co do
toku
postępowań
dyscyplinarnych,
wzory
postanowienia wydawanych w toku dochodzeń
dyscyplinarnych.
Zwrócono też uwagę na zalecenia Rzecznika
Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w
sprawie sprawnego i terminowego podejmowania
czynności
procesowych
w
postępowaniu
dyscyplinarnym,
które
mają
na
celu
przyśpieszenie tego postępowania pod względem
procesowym.
Podczas
spotkania
adw.
Ewa
Krasowska
stwierdziła, że widzi potrzebę dwudniowego
spotkania rzeczników dyscyplinarnych już po
zakończeniu wyborów rzeczników dyscyplinarnych
we wszystkich izbach oraz po Krajowym ZJeździe
Adwokatury. Celem tego spotkania będzie
omówienie problemóww, z którymi spotkaja się
rzecznicy w związku z ich nową funkcją, nowym
regulaminem i zmianami, które nastąpiły w tym
czasie w kpk.
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Adw. Majewski zrezygnował z funkcji dziekana
ORA w Warszawie
Adw. Grzegorz Majewski zrezygnował z funkcji dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie. Poinformowała o tym warszawska izba adwokacka na swojej stronie.
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie poinformowała również, że "powierzyła pełnienie funkcji
dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na podstawie § 5 ust. 1 regulaminu organizacji i
funkcjonowania okręgowych rad adwokackich (uchwała nr 55/2016 NRA z dnia 15 stycznia 2016 r.)
wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Katarzynie Gajowniczek–Pruszyńskiej."
W związku z rezygnacją adwokata Grzegorza Majewskiego z funkcji dziekana Okręgowej Rady
Adwokackiej w Warszawie, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie poinformowała, że podejmie
działania w celu zorganizowania wyborów dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej. Ze względu na
konieczność przygotowania do Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz koszty organizacji Zgromadzenia
Izby przewiduje się przeprowadzenie wyborów w pierwszym kwartale 2017 r.
(zobacz oświadczenie adw. Majewskiego)

Opinia NRA nt. skutków Brexitu dla relacji
prawników z Polski i Wielkiej Brytanii
Naczena Rada Adwokacka przygotowała opinię w przedmiocie możliwych skutków
dotyczących zaprzestania stosowania przepisów dyrektyw unijnych regulujących relacje
prawników z Polski i Wielkiej Brytanii.
Autorem opinii jest adw. Tomasz Wardyński.
(czytaj opinię)

Konferencja "Adwokatura wobec zmian w prawie
cywilnym i karnym" 30 września
„Adwokatura wobec zmian w prawie cywilnym i karnym” to temat ogólnopolskiej
konferencji naukowej organizowanej 30 września br. przez Samorząd Aplikantów
Adwokackich
Izby
Adwokackiej
w
Warszawie
oraz
czasopismo
aplikantów
adwokackich Młoda Palestra. Patronat nad niniejszym wydarzeniem objęły Naczelna Rada
Adwokacka oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.
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Wśród prelegentów wystąpią m.in.: SSA Zbigniew Kapiński, adw. Jacek Dubois, prok. Tomasz Pyzara,
adw. Jacek Kondracki, SSO Barbara Piwnik, adw. Krzysztof Wąsowski, wiceminister sprawiedliwości
Łukasz Piebiak, adw. Marcin Lemkowski, adw. Katarzyna Bilewska, adw. Jakub Wende, SSO Agnieszka
Owczarewicz, adw. Sebastian Pabian, adw. Janusz Tomczak, SSO Dorota Radlińska, SSO Rafał
Wagner oraz adw. Andrzej Michałowski.
Udział w konferencji możliwy jest wyłącznie na podstawie zgłoszenia dokonanego drogą emailową. Prosimy o zgłoszenie chęci udziału w Konferencji do 26 września na adres:
konferencjaaplikantow@gmail.com
Decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc: 200
Konferencja odbędzie się 30 września w godzinach 9.30 - 18.00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP.
Czytaj program konferencji
Partnerzy:
- Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.,
- Wardyński i Wspólnicy sp.k.,
- Dentons Europe Oleszczuk sp.k.
Patronat medialny:
- Młoda Palestra,
- Pokój Adwokacki.
Informacje o konferencji na stronie Facebooka (zobacz stronę)

II edycja Tygodnia Konstytucyjnego
#MojaKonstytucja w październiku
Komisja ds. Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zachęca adwokatów i
aplikantów adwokackich do czynnego udziału w II edycji Tygodnia Konstytucyjnego #MojaKonstytucja, w ramach, której prowadzone będą lekcje w gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych na temat znaczenia Konstytucji w życiu codziennym.
Wydarzenie organizowane jest w dniach 17-23 października przez Stowarzyszenie im. prof.
Zbigniewa Hołdy. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym
patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz we współpracy z Komisją ds. Edukacji Prawnej
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Naczelnej Rady Adwokackiej. Nadzór merytoryczny nad wydarzeniem zgodziła się objąć prof. Ewa
Łętowska.
W pierwszej edycji Tygodnia Konstytucyjnego, która odbyła się w dniach 28 maja – 4 czerwca 2016
roku wzięło udział 215 szkół i 270 prawników w całej Polsce. W lekcjach dotyczących Konstytucji
uczestniczyło 12800 uczniów.
Celem projektu jest zwrócenie uwagi na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności
Trybunału Konstytucyjnego. Organizatorom zależy na tym, aby w przystępny i interesujący sposób
pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas.
W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promowane będzie wśród młodych ludzi świadome
obywatelstwo i motywacja do większego zainteresowania sprawami publicznymi. Efektem akcji
będzie dodatkowo utrwalenie w świadomości młodych ludzi, że pytania o problemy prawne mogą być
z powodzeniem kierowane do adwokatów, którzy są na co dzień dostępni także dla nich oraz ich
bliskich.
Adwokaci i aplikanci adwokaccy, którzy wezmą udział w akcji, będą pracowali w oparciu o
przygotowany scenariusz zajęć. Pakiet dla prawnika będzie składał się z zagadnień merytorycznych
oraz metodyki pracy.
Do prowadzenia lekcji zachęca adw. Anisa Gnacikowska, przewodnicząca Komisji ds. edukacji
prawnej przy NRA.
Zainteresowani adwokaci i aplikanci adwokaccy proszeni są o zgłoszenie w terminie do 30 września
2016 roku. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem http://bit.ly/2ci6up7, a także na
stronie: www.stowarzyszenieholda.pl w zakładce "projekty".
Dodatkowe pytania proszę kierować bezpośrednio do adwokat Sylwii Gregorczyk-Abram na adres
Stowarzyszenia: stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl

IV Wędkarskie Mistrzostwa Adwokatów 14-16
października
IV Wędkarskie Mistrzostwa Adwokatów odbędą się w dniach 14-16 października 2016r.
nad Jeziorem Dadaj, na Pojezierzu Olsztyńskim. Nad Mistrzostwami honorowy patronat
objął Prezes NRA adw. Andrzej Zwara.
Do udziału w mistrzostwach zapraszają: Komitet Organizacyjny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej
w Lublinie wraz z Komandorem Mistrzostw adw. Januszem Łomżą oraz Komisją Kultury, Integracji
Środowiskowej, Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej pod przewodnictwem adw. Stanisława
Estreicha i Lubelskim Towarzystwem Wędkarskim „Pro Natura”.
Na temat Mistrzostw wszelkich niezbędnych informacji udziela Komandor Mistrzostw - adw. Janusz
Łomża pod numerem telefonu komórkowego: 693-127-474 oraz adresem mailowym:
sekretariat@jlomza.pl.
Udział w Zawodach należy zgłaszać na formularzu zamieszczonym poniżej,do dnia 3 października
2016 r. za pośrednictwem faxu: (81) 528-25-80 lub pocztą elektroniczną na adres:
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sekretariat@jlomza.pl. Po dniu 3 października 2016 r. zakwaterowanie będzie możliwe w miarę
wolnych miejsc. Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać wypełnioną kartę
zakwaterowania oraz potwierdzenie opłaty.
Koszt uczestnictwa w Zawodach dla jednej osoby wynosi: 550,00 zł i pokrywa dwa noclegi w
trzygwiazdkowym Ośrodku Dadaj w pokoju 2-osobowym w domku, ze śniadaniami, udział w
Bankiecie Komandorskim oraz kolacji grillowej, a także koszt 1-dniowej licencji, korzystania z łódki
wiosłowej oraz ubezpieczenia NW.
Natomiast koszt uczestnictwa dla osoby towarzyszącej, nie biorącej udziału w Zawodach wynosi
500,00 zł i również pokrywa dwa noclegi w Ośrodku w pokoju 2-osobowym w domku, ze
śniadaniami, udział w Bankiecie Komandorskim oraz kolacji grillowej, a także koszt ubezpieczenia
NW. Ewentualna dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi: 130,00 zł.
Dopłata do trzydniowego zezwolenia wędkarskiego wynosi: 27,00 zł, natomiast do łodzi z silnikiem
spalinowym lub elektrycznym: 35,00 zł/os.
Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy: Lubelskie Towarzystwo Wędkarskie „Pro Natura” ul.
Weteranów 24b, 20-044 Lublin. Numer rachunku bankowego: 06 2490 0005 0000 4530 8942 0879
Tytułem: „Opłata – IV WMA” z podaniem imion i nazwisk osób, które wpłata obejmuje.
Organizatorzy nie zapewniają sprzętu wędkarskiego, w tym silników elektrycznych, przynęt,
echosond i innych akcesoriów. Istnieje możliwość korzystania z własnej łodzi wiosłowej lub z
silnikiem elektrycznym bądź spalinowym. Podczas imprezy w dniu 15 października 2016 r., tj. w
sobotę odbędzie się szkolenie zawodowe. Biorący udział w szkoleniu będą mogli uzyskać punkty
szkoleniowe. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania faktury VAT.
Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Sportu i Turystyki przy NRA
adw. Stanisław Estreich
Komandor Mistrzostw
adw. Janusz Łomża
Patronat medialny nad Zawodami objęły miesięczniki „Wędkarstwo Moje Hobby” oraz „Wędkarski
Świat”. Swoją obecność zapowiedzieli również przedstawiciele wiodących firm wędkarskich oraz
znani eksperci wędkarscy, którzy tak jak podczas poprzednich trzech Mistrzostw będą służyć swą
radą i pomocą na miejscu odbywania się Zawodów.
(zobacz szczegółowy program)
(pobierz formularz zgłoszeniowy)
(pobierz kartę zakwaterowania)

Adwokatów I Mistrzostwa Polski w Półmaratonie
Adwokatów
I
Mistrzostwa
Półmaratonie odbyły się 11

Polski
września
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Zielonej
Górze.
Sportowe
wydarzenie
zorganizowała izba adwokacka w Zielonej
Górze we współpracy z Naczelną Radą
Adwokacką.
Na starcie biegu pojawili się adwokaci z całej
Polski, w tym z Warszawy, Poznania, Lublina,
Zielonej Góry, Kłodawy, Świebodzina, Szczecina,
Leszna, Tarnowa i Nowej Soli.
Przed
oficjalnym
rozpoczęciem
rywalizacji,
dziekan Krzysztof Seweryn Szymański życzył
wszystkim zawodnikom powodzenia. Pierwszy na
mecie wśród adwokatów zameldował się mecenas
Maciej Opalski z Warszawy, który uzyskał
imponujący czas 1:23:38. Drugi wśród panów był
adw. Maciej Łuczyński z Kłodawy z czasem
1:44:47. Na trzecim miejscu uplasował się adw.
Andrzej Dudkowiak z Zielonej Góry z wynikiem
1:49:06.
Wśród pań zwyciężczynią okazała się faworytka
biegu, adw. Grażyna Dudkowiak z wynikiem,
1:46:09. Druga na mecie zameldowała się adw.
Magdalena Zoryło-Kopeć z czasem 1:49:09.
Miejsce trzecie zajęła adw. Marta Hała z Tarnowa z
wynikiem 1:52:21.
Dla zwycięzców biegu Prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej, adw. Andrzej Zwara ufundował
cenne nagrody – zegarki m-ki Garmin.
adw. Magdalena Zoryło-Kopeć

Sukces pomorskiej i warszawskiej izby na turnieju
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piłkarskim w Wilnie
Reprezentacja piłkarska Pomorskiej Izby
Adwokackiej
zdobyła
II
miejsce
w
międzynarodowych turnieju 3rd Lithuanian
Football Cup, organizowanym przez Latvian
Bar Association i SC ADVOCO, przegrywając
w finale z drużyna Ukrainy. Podium zostało
zdominowane
przez
polskie
drużyny,
ponieważ III miejsce i brązowy medal
wywalczyła Izba Adwokacka w Warszawie.
Niepokonania okazała sie reprezentacja
Ukrainy.
Pomorska Izba Adwokacka zagrała w składzie:
1. adw. Andrzej Wesołek
2. adw. Janusz Masiak
3. adw. Robert Standowicz
4. adw. Łukasz Osiński
5. adw. Przemysław Czaicki
6. apl. adw. Maciej Syldatk
7. apl. adw. Michał Pietkiewicz
8. apl. adw. Mateusz Śliwiński
9. adw. Dawid Fiedorowicz
10. apl. adw. Michał Skuzjus
11. apl. adw. Wojciech Borkowski
W składzie warszawskiej drużyny zagrali:
1. adw. Tomasz Sójka
2. adw. Michał Strecker
3. adw. Filip Domagalski
4. adw. Maciej Domagalski
5. adw. Patryk Janiak
6. adw. Marek Seroczyński
7. adw.Rafał Jędrusiak
8. adw. Arkadiusz Gerwel
9. adw. Dariusz Wółkiewicz
10. adw. Szymon Woźniak
11. adw. Albert Stankiewicz
Serdecznie gratulujemy i już teraz zapraszamy na
V Jubilieuszowy Międzynarodowy Turniej Piłki
Nożnej organizowany w maju 2017 r. przez Izbę
Adwokacką w Warszawie.
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Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
12 września, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, wziął udział w posiedzeniu Krajowej Rady
Sądownictwa, dotyczącym kandydatów na stanowisko sędziego i asystenta sędziego w WSA w
Krakowie i WSA w Warszawie.
13 września, odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Awokackiej. Adw. Andrzej Zwara.
prezes NRA, omówił bieżące sprawy Adwokatury. Poinformował, że przedstawiciele Adwokatury
Polskiej uczestniczyli w nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich, który odbył się 3 września br. w
Warszawie.
Na tym posiedzeniu również Prezydium omówiło kwestie związane z nadzwyczajnym posiedzeniem
plenarnym NRA.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę w sprawie zmiany składów poszczególnych
Komisji działających przy NRA. Powierzyło obowiązki przewodniczącej Komisji Kształcenia Aplikantów
Adwokackich adw. Elżbiecie Nowak.
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 przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.
15 września, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej, po którym
wystosowano komunikat o treści: "Na nadzwyczajnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej
podnoszono, że w kontekście braku klarownych reguł reprywatyzacyjnych, których nie udało się
wypracować przez 27 lat, odpowiedzialnością za wynikające stąd negatywne konsekwencje obciążani
są w pierwszej kolejności prawnicy uczestniczący w tych postępowaniach. Obecna, przede wszystkim
medialna ocena aktywności adwokatów, dokonywana jest z pominięciem stanu obowiązującego ułomnego w tym zakresie prawa. W tej sytuacji Naczelna Rada Adwokacka ze zrozumieniem przyjęła
decyzję o dymisji z funkcji Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adwokata Grzegorza
Majewskiego, uznając że odpowiada ona obowiązującym w Adwokaturze wysokim standardom
etycznym, które powinny być powszechne wśród osób pełniących funkcje publiczne."
15 września odbyło się nadzwyczajne spotkanie rzeczników dyscyplinarnych wszystkich izb
adwokackich (czytaj relację)
15 września, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, spotkał się z przewodniczącą Samorządu Aplikantów
Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie, apl. adw. Dominiką Tomaszewską. Przedmiotem
rozmowy była zbliżająca się ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez ten samorząd
pt. „Adwokatura wobec zmian w prawie cywilnym i karnym” (czytaj zapowiedź konferencji)
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