Wiadomości Adwokatury 14 października 2016 r.
Prezes NRA o aplikacji adwokackiej
W Dzienniku Gazecie Prawnej adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, opisuje obecną sytuację
aplikantów adwokackich.
W tekście prezes NRA opisuje wyniki egzaminów na aplikację adwokacką, wskazuje na działania
samorządu w kwestii usprawnienia przebiegu szkoleń aplikanckich oraz dzieli się swoimi radami z
osobami, które wkrótce rozpoczną aplikację adowkacką.
Czytaj artykuł

Analiza wyników egzaminu na aplikację adwokacką
Tegoroczny egzamin na aplikację adwokacką zdało 1261 osób, tj. 43% ze wszystkich
osób, które przystąpiły do egzaminu. Adw. Jerzy Zięba, dziekan ORA w Kielcach i opiekun
komisji kształcenia aplikantów adwokackich z ramienia NRA, dokonał analizy wyników
egzaminu.
Aby zdać egzamin należało odpowiedzieć na co najmniej 100 ze 150 pytań. Zdecydowana większość
– 701 osób - udzieliła prawidłowych odpowiedzi w przedziale 100-109 punktów. Tylko jedna osoba
zmieściła się w przedziale 140-150 punktów. Analiza wyników egzaminów wskazuje, że w przypadku
zaostrzenia kryteriów naboru na aplikację, poprzez podniesienie progu punktowego oraz zakładając
pewna stałą statystyczną tendencję zdawalności egzaminu wstępnego, nastąpiłby znaczny spadek
liczby aplikantów.
Czytaj więcej

NRA zwraca uwagę na sytuację Polaków po
Brexicie
Naczelna Rada Adwokacka postanowiła zwrócić uwagę władz Rzeczypospolitej Polskiej na
sytuację prawną Polaków w Wielkiej Brytanii i zaproponowała gotowość do poszukiwania
rozwiązań natury legislacyjnej. NRA wystąpiła do Ambasadora RP w Londynie z prośbą o
wszelkie informacje dotyczące potencjalnego dyskryminowania obywateli RP na terenie
Wielkiej Brytanii. NRA zadeklarowała, że wykorzysta kontakty z międzynarodowymi
organizacjami prawniczymi do wspierania stanowiska polskich władz.
W trakcie tegorocznych uroczystościach związanych z Rozpoczęciem Roku Prawniczego (Opening of
the Legal Year) w Londynie (czytaj relację), głównym tematem debat delegacji prawniczych z całego
świata był Brexit i jego wpływ na świadczenie usług prawniczych. Nurt dyskusji koncentrował się
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jednak na zagadnieniach związanych z handlem międzynarodowym, umowami, zasadami uznawania
orzeczeń i kwestii jurysdykcyjnych.
W trakcie debaty, obecny na niej przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej - adw. Bartosz Grohman
- podniósł, że prawnicy nie powinni w swojej debacie koncentrować się wyłącznie na skutkach
biznesowych Brexitu, lecz powinni skupić się także na aspekcie humanitarnym i na fundamentalnych
prawach człowieka. Wskazał, że w toku debaty nt. skutków Brexitu nie padła żadna odpowiedź na
pytanie, co stanie się z obywatelami UE z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, którzy jako
obywatele Unii przybyli do Wielkiej Brytanii, założyli tutaj rodziny, zakupili nieruchomości i podjęli
pracę. W ocenie adw. Grohmana, to właśnie liderzy środowisk prawniczych powinni upominać się o
ludzi i dbać o poszanowanie ich nabytych praw (prawa do pobytu, pracy).
Zarówno w toku debaty, jak i w rozmowach kuluarowych, przedstawiciele delegacji zagranicznych
wspierali stanowisko NRA. Po zapoznaniu się z danymi dotyczącymi ilości obywateli RP
przebywających na terenie Wielkiej Brytanii, zgodnie przyznawali, że problem jest poważny i nie
może w żadnym razie zniknąć z pola widzenia osób odpowiedzialnych za legislacyjne rozwiązania
związane z Brexitem i jego skutkami.

(czytaj pismo)

Stanowisko uczestników konferencji nt. wizerunku
w Łodzi
Ogólnopolska Konferencja "Adwokatura. Wizerunek-Reklama-Konkurencja" odbyła się 8
października w Łodzi. Organizatorami były izby łódzka i warszawska. Na zakończenie
dyskusji, jej uczestnicy wypracowali wspólne stanowisko.
W dokumencie podkreślają potrzebę wypracowania nowej, spójnej i wspólnej dla wszystkich izb
strategii kreowania w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej wizerunku i budowy marki
Adwokatury i adwokatów. Postulują też, by zwiększyć zewnętrzne, profesjonalne wsparcie Naczelnej
Rady Adwokackiej w zakresie doradztwa wizerunkowo-marketingowego i kreowania strategii
wizerunkowej Adwokatury. Opracowywana strategia powinna skupić się na podkreśleniu przewagi
konkurencyjnej adwokatów na rynku usług prawnych. Na zakończenie, uczestnicy konferencji apelują
o wypracowanie zasad materialnego wspierania przez NRA projektów przygotowanych przez izby
adwokackie, które to zasady pozwalać będą na realizację powyższych celów na poziomie lokalnym.
(czytaj stanowisko)

Adw. prof. Kardas krytycznie o zmianach w
procedurze karnej
Przepis, który umożliwia prokuratorowi wymuszenie na sądzie uchylenia wyroku, to

2 / 13

nieprawdopodobnie daleko idąca ingerencja w konstytucyjnym zakresie władzy sądowej uważa adw. prof. Piotr Kardas. W rozmowie z red. Ewą Siedlecką z Gazety Wyborczej,
krytycznie odnosi się do propozycji zmian w procedurze karnej.
Nie znam obcego ustawodawstwa, które zawierałoby podobne rozwiązania. Moja znajomość prawa
obcego obejmuje zasadniczo kraje europejskie i Stany Zjednoczone. Nie mogę zatem z całą
stanowczością wykluczyć, że gdzieś na świecie tego typu rozwiązanie funkcjonuje.- podkreśla adw.
prof. Kardas.
Przypomina, że Sejm pracuje nad rządowym projektem zmiany procedury karnej. Jest w nim przepis,
w myśl którego prokurator będzie mógł przerwać proces karny, wycofując akta do uzupełnienia - np.
gdy widzi, że proces idzie ku uniewinnieniu. Dziś akta do uzupełnienia zwraca sąd, własną decyzją.
Zaś obie strony procesowe mogą się na to zażalić. Według nowego przepisu odbiera się obrońcy
prawo do zażalenia.
(cały wywiad na stronie Wyborcza.pl)

Adw. prof. Gutowski i adw. prof. Kardas:
prokurator, jak sąd
Adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas analizują propozycję poszerzenia
zakresu uprawnień oskarżyciela do decydowania w trakcie postępowania przed sądem o
zwrocie sprawy do uzupełnienia w tekście pt. "Prokurator jak sąd, czyli uchylenie wyroku
to nie tylko techniczna konsekwencja".
Artykuł ukazał się na łamach Dziennika Gazety Prawnej. "Polska procedura karna stanowi przedmiot
niekończących się modyfikacji. Po uchyleniu w pierwszej połowie tego roku zasadniczych elementów
kontradyktoryjności, ustawodawca konsekwentnie wprowadza rozwiązania nadające szczególne
uprawnienia prokuratorowi" - napisali autorzy.
(czytaj artykuł)

Jubileuszowy V Przegląd Kina Prawniczego
Już po raz piąty Naczelna Rada Adwokacka
zaprasza na Przegląd Kina Prawniczego
"Adwokat w roli głównej". Pokazy filmów
odbywać
się
będą
w
dniach
15-16
października
w
warszawskim
kinie
"Muranów".
Seanse w sobotę i niedzielę - 15 i 16 października
- są otwarte dla publiczności. Po wejściówki należy
zgłaszać się do kasy kina "Muranów".
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Wśród prezentowanych tytułów znalazły się m.in.
„Świadek oskarżenia” z 1957 r., w reżyserii
Billy’ego Wildera. Adwokat podejmuje się obrony
mężczyzny oskarżonego o morderstwo. Alibi ma
mu zapewnić żona, która jednak niespodziewanie
staje sie świadkiem oskarżenia. W tej roli
legendarna Marlena Dietrich. Adwokata zagrał
Charles Laughton.
„Ludzie honoru”, z 1992 r., dramat sądowy,
rozgrywający się w środowisku wojskowym. Dwaj
żołnierze piechoty morskiej zabili kolegę, jednak
twierdzą, że działali na rozkaz przełożonych. W
rolach głównych: Tom Criuse, Demi Moore i Jack
Nicholson.
Obsypany nagrodami film „Erin Bronkovitz”, z
2000 r., za występ w którym Julia Roberts
otrzymała Oscara. Samotna matka trójki dzieci
otrzymuje posadę w kancelarii adwokackiej. Dzięki
niezwykłym umiejętnościom i wewnętrznemu
poczuciu
sprawiedliwości,
doprowadza
do
zbiorowego pozwu odszkodowawczego wobec
potężnej korporacji.
Tradycyjnie pokaz otworzy gala z udziałem
zaproszonych gości i laureatów konkursów
oranizownaych przez media.
"Serdecznie zapraszam Koleżanki i Kolegów
adwokatów, aplikantów adwokackich, ale także
wszystkich widzów, dla których kino z adwokatem
w roli głównej jest nie tylko źródłem rozrywki, ale
także czerpaniem wiedzy na temat tego zawodu.
Pamiętajmy, że obraz przemawia bardziej niż
tysiąc słów” - podkreśla adw. Anisa Gnacikowska,
pomysłodawczyni i organizatorka Przeglądu,
członek NRA.
Szczegółowy repertuar Przeglądu dostępny jest w
kinie "Muranów". Wydarzenia związane z
Przeglądem można śledzić na profilu
Facebookowym (zobacz profil)

Kongres: geneza sporów w biznesie i sposoby ich
rozwiązywania
Już po raz kolejny Naczelna Rada Adwokacka
wspólnie z Izbą Adwokacką w Katowicach
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była organizatorem panelu prawniczego w
ramach VI Europejskiego Kongresu
Gospodarczego Małych i
Średnich Przedsiębiorstw, który odbył się 11
października w Katowicach. W tym roku
tematem przewodnim była geneza sporów w
biznesie i sposoby ich rozwiązywania.
Adwokaci są jedynynm środowiskiem prawniczym,
które organizuje panel na tym Kongresie.
Moderatorem dyskusji był adw. Roman Kusz,
dziekan izby katowickiej, a do dyskusji zaproszeni
zostali: adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelne
Rady Adwokackiej, mecenas Wojciech Bergier,
członek ORA w Krakowie, były doradca konsula
RP w Los Angeles, na co dzień członek Los
Angeles Bar Association oraz prof. dr hab.
Bernadetta Fusch.
Tematyka tegorocznego panelu sprawiła, że
wśród licznie zgormadzonych słuchaczy
przeważali przedstawiciele biznesu. Prelegenci,
znający problem sporów w biznesie z praktyki
zawodowej, często uczestniczący w ich
rozwiazywaniu, w interesujący sposób, poparty
przykładami z życia, mówili o roli adwokata w
biznesie, formach współpracy w kontekście
wzajemnego zaufania i efektywności działania,
sporządzaniu i czytaniu kontraktów, czy
procedurach sądowych.
Dużo uwagi poświecono roli arbitrażu i mediacji w
rozwiązywaniu sporów, które to sposoby często
stosowane są przy rozwiązywaniu sporów w
krajach Europy zachodniej i Stanach
Zjednoczonych Ameryki, a niestety nadal
niedoceniane w naszym kraju. Z dużym
zainteresowaniem słuchano wystąpienia adw.
Wojciecha Bergiera, który przedstawił praktyki
rozwiązywania sporów w Stanach Zjednoczonych.
Wystąpienia prelegentów wywoła burzliwą
dyskusję i skłoniły słuchaczy do zadawania
licznych pytań. Kolejne spotkanie na EKG już w
maju 2017r.
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"Wolność człowieka – problemy filozoficzne i
prawne" - konferencja
Otwarta ogólnopolska konferencja naukowa
pt.
„Wolność
człowieka
–
problemy
filozoficzne i prawne” odbędzie się 15
października
w
Bydgoszczy.
Honorowy
patronat nad wydarzeniem objęła prof. dr.
hab. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes
Sądu Najwyższego RP.
W konferencji wezmą udział wybitni polscy
specjaliści i autorytety w dziedzinie prawa i
filozofii, którzy spróbują odpowiedzieć m.in. na
pytania:
Czy istnieje wolna wola? Jak chronić konstytucyjne
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wolności człowieka? Jakie są światopoglądowe
źródła i granice wolności człowieka? Dlaczego gra
Pokemon Go jest wyzwaniem dla prawników?
Do dyskusji zaproszeni zostali sędziowie: Sądu
Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu
Apelacyjnego w Krakowie, Sądu Okręgowego w
Bydgoszczy
oraz
eksperci
z
Uniwersytetu
Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Organizatorami
wydarzenia
są
Związek
Prawników Polskich z siedzibą w Bydgoszczy
oraz Izba Adwokacka w Bydgoszczy.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Wystarczy
wysłać
zgłoszenie
na
adres:
konferencja@zpp.bydgoszcz.pl
(zobacz szczegółowy program)

Więcej informacji udzielają organizatorzy:
adw. Justyna Mazur, Dziekan ORA Bydgoszcz, tel.
605 536 517.
SSO Włodzimierz Hilla, Rzecznik prasowy, tel. 519
198 443.
Konferencja w Internecie:
http://zpp.bydgoszcz.pl/wolnosc-czlowieka-proble
my-filozoficzne-i-prawne-konferencja-naukowa/

VI Dni Kultury Adwokatury Polskiej 27-30
października
Naczelna Rada Adwokacka przy współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Krakowie
organizuje w dniach od 27-30 października 2016 roku VI edycję Dni Kultury Adwokatury
Polskiej.
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Patronat nad wydarzeniem objęli: adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Stanisław Estreich,
przewodniczący Komisji Kultury NRA i dziekan ORA w Lublinie, adwokat Paweł Gieras, dziekan ORA w
Krakowie oraz adwokat Stanisław Kłys, członek NRA.
W programie Dni są koncerty, projekcja filmu, spektakl Miro Gavrana w reż. Pawła Szumca pt.
„Wszystko o kobietach”, zwiedzanie Muzeum Oskara Schindleraoraz występ artystów z Piwnicy pod
Baranam.
(zobacz szczegółowy program)
Istnieje możliwość rezerwacji pokoi w Hotelu „ROYAL”, na hasło ”Dni Kultury Adwokatury 2016” po
preferencyjnych cenach. Płatność oraz całą rezerwacje należy dokonać bezpośrednio w Hotelu do
dnia 19 października b.r. Nie ma możliwości zwrotu opłaty za niewykorzystaną
rezerwację. http://www.hotelewam.pl/510-hotel-royal-krakow.html
Ze względów organizacyjnych zainteresowani udziałem w poszczególnych wydarzeniach proszeni są
o zgłaszanie się na adres mailowy: ora@adwokatura.krakow.pl

Morze, ląd, powietrze – konferencja Pomorskiej
Izby Adwokackiej
Pomorska Izba Adwokacka zaprasza na II Konferencję Naukową Pomorskiej Izby
Adwokackiej – Prawo Transportowe - Morze, Ląd, Powietrze, która odbędzie się w dniach
9-10 listopada 2016 roku w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego
w Gdyni.
Na konferencji zostaną poruszone zagadnienia dotyczące transportu morskiego, lądowego,
lotniczego oraz kosmicznego. Patronat nad konferencją objął adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej
Rady Adwokackiej.
Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod
adresem: https://goo.gl/forms/cuCpKp5RmRTN1eEw2
Termin zgłoszeń upływa 20 października 2016 roku.
Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona do 250 osób. O zakwalifikowaniu do udziału w
konferencji zostaną Państwo poinformowani do 30 października 2016 drogą mailową na adres
wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Udział w konferencji jest bezpłatny. Za udział w konferencji
adwokaci otrzymają 12 punktów szkoleniowych (po 6 punktów za każdy dzień).
Czytaj program konferencji
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II Otwarte Mistrzostwa Polski Adwokatury
TOGAVOLLEYBALL
II Otwarte Mistrzostwa Polski Adwokatury
TOGAVOLLEYBALL odbędą się od 18 do 20
listopada w Krakowie.
Turniej wspiera finansowo Naczelna Rada
Adwokacka, za pośrednictwem Komisji Integracji
Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki oraz
Krakowska Izba Adwokacka.
W turnieju mogą wziąć udział drużyny, w skład
których wchodzą prawnicy – profesjonaliści:
adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, komornicy,
asystencji sędziów, referendarze, notariusze oraz
aplikanci i asesorowie w tych zawodach. W
sportowe szranki mogą też stanąć pracownicy
kancelarii, pod warunkiem, że mają tytuł magistra
prawa.
Drużyny, w których jest co najmniej troje
adwokatów lub aplikantów adwokackich, z
założenia muszą reprezentować jakąś część
Adwokatury Polskiej (izbę, region, miasto) i te
drużyny będą klasyfikowane w Mistrzostwach
Polski Adwokatów. Inne drużyny nie muszą mieć w
składzie adwokatów. Wszystkie drużyny walczą o
Puchar Prezesa NRA w Otwartych Mistrzostwach
Polski Adwokatury w Siatkówce.
Rozgrywki ponownie odbędą się w ośrodku Kolna
w Krakowie, w dniach 18-20 listopada 2016 r. W
piątek, od godziny 16.00 będzie można trenować
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na hali. Tego dnia również odbędzie się losowanie
drużyn.
Turniej rozegrany zostanie w sobotę, 19 listopada.
Wieczorem odbędzie się uroczyste rozdanie
nagród oraz Bal Siatkarza.
Koszt udziału w turnieju wynosi 445 zł od osoby i
obejmuje dwa noclegi ze śniadaniami, kolację i
spotkanie integracyjne w piątek 18 listopada, trzy
posiłki w sobotę, w tym uroczystą kolację przy
muzyce oraz śniadanie w niedzielę. Ponadto
dostęp raz dziennie do basenu i sauny lub siłowni i
sauny, wodę w trakcie zawodów, obsługę
sędziowską, serwis fotograficzny oraz pamiątkowy
medal za uczestnictwo. Zapraszamy również
kibiców i osoby towarzyszące.
Istnieje możliwość udziału bez noclegu w nocy z
piątku na sobotę (koszt 300 zł) oraz także sam
udział w turnieju bez noclegów (koszt 200 zł, w
tym obiad i udział w balu). W tym przypadku koszt
uwzględnia
również
tzw.
opłatę
startową.
Wszystkie informacje zostaną rozesłane na adresy
mailowe uczestników, po ich zgłoszeniu się.
Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem
formularza
na
stronie
internetowej
www.togavolleyball.pl. Do formularza konieczne
jest załączenie potwierdzenia przelewu zaliczki
200 zł na konto Ośrodka „Kolna”. Dane do
przelewu znajdują się w zakładce Kontakt.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 20.10.2016
r. Po tym terminie warunkiem zgłoszenia jest
uzyskanie potwierdzenia wolnych miejsc w
ośrodku Kolna. Rezygnacja z udziału po 20
października 2016 r. i zwrot zaliczki jest
uzależniony od zgody Ośrodka. Pozostałą kwotę
należy wpłacić po zameldowaniu się w Ośrodku.
Wszelkie aktualne informacje i regulaminy
znajdują się na stronie www.togavolleyball.pl .
W imieniu Organizatorów
adwokat Aurelia Koksztys-Łuć
adwokat Bartosz Łuć

Adwokatura żegna Andrzeja Wajdę
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Adwokatura Polska ze smutkiem żegna mistrza kina polskiego – Andrzeja Wajdę.
- Mogę śmiało powiedzieć, że Andrzej Wajda był przyjacielem Adwokatury. Doskonale rozumiał nasze
środowisko i zawsze mu sprzyjał. Odszedł wielki artysta, którego filmy, jeśli nie zmieniają widza, to
na pewno zostawiają go z pytaniami, z wątpliwościami. – powiedział adw. Andrzej Zwara, prezes
NRA.
Andrzej Wajda wielokrotnie spotykał się ze środowiskiem adwokackim. W roku 2008 został
uhonorowany przez samorząd adwokacki odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. Na jednym z
posiedzeń plenarnych NRA, którego był gościem w 2006 roku, podkreślał, że Adwokatura jako
środowisko inteligenckie zawsze będzie „niewygodna” dla władzy. - Są systemy, które bez wroga
istnieć nie mogą. Trzeba znaleźć wroga i nie każdy się dobrze nadaje. Poszukiwana jest jakaś
wyrazista grupa, która odgrywa pewną rolę i odpowiada za coś. - mówił wówczas reżyser.
Naczelna Rada Adwokacka wraz ze Szkołą Wajdy pięć lat temu zainicjowała Przegląd Kina
Prawniczego „Adwokat w roli głównej”. W 2013 r. drugiej edycji Przeglądu towarzyszył konkurs dla
adwokatów na scenariusz do filmu o tematyce prawniczej. Andrzej Wajda był wielkim zwolennikiem
tego pomysłu. – Nie mam wątpliwości co do potrzeby przeniesienia tych problemów na ekran filmu
fabularnego, a najskuteczniejszą drogą do tego jest głos adwokata. Wierzę, że to, co dzieje się na sali
sądowej, często przekracza naszą wyobraźnię. – napisał w liście do uczestników konkursu.
Mistrz polskiego kina, laureat Oscara za całokształt twórczości z 2000 r., odszedł 9 października
wieczorem. Ostatni film Andrzeja Wajdy, "Powidoki", który pokazywany był na Festiwalu Filmowym w
Gdyni, a do kin trafi na początku 2017 r., jest polskim kandydatem do Oscara w kategorii filmów
nieanglojęzycznych.

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
8 października, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Sławomir Ciemny,
przewodniczący WKR, wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji "Adwokatura. Wizerunek – reklama –
konkurencja”, zorganizowanej w Łodzi przez Komisję Wizerunkową Okręgowej Rady Adwokackiej w
Łodzi oraz Komisję Wizerunku i Komunikacji Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
10 października, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, wziął udział w posiedzeniu Krajowej Rady
Sądownictwa.
11 października, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. kwestie dotyczące
organizacji Krajowego Zjazdu Adwokatury.
Prezydium NRA omówiło stan przygotowań do Krajowego Zjazdu Adwokatury, który odbędzie się w
dniach 25-27 listopada br. w Krakowie. Gościem Prezydium był adw. Aleksander Gut, sekretarz ORA
w Krakowie, który przedstawił etap przygotowań do Zjazdu od strony ORA w Krakowie, która będzie
gospodarzem KZA.
Prezydium NRA zajęło się tematem przyznania odznaki „Adwokatura Zasłużonym”.
Adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, omówił stan prac remontowych w siedzibie NRA.
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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.
11 października, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w panelu prawniczym w ramach VI
Europejskiego Kongresu Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw (czytaj więcej)
11 października, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA oraz
adw. Andrzej Siemiński, członek NRA, wzięli udział w konferencji z okazji 40. rocznicy powstania KOR
"Początki walki o prawa człowieka". Konferencję zorganizowała ORA w Warszawie we współpracy z
Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy i Komitetem Honorowym organizacji obchodów 40-lecia
KOR.
13 października, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, wziął udział w posiedzeniu Krajowej Rady
Sądownictwa.
14 października, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w I Pienińskiej Debacie
"Nowoczesna Adwokatura" w Szczawnicy, zorganizowanej przez Komisję Inicjatyw "Nowoczesna
Adwokatura" przy ORA w Krakowie.
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