Wiadomości Adwokatury 9 grudnia 2016 r.
Komunikat nt. działań w sprawie łódzkich
adwokatów
W dniu 7 grudnia br. stacja TVN w programie "Uwaga" wyemitowała materiał o sprawie
lekarki sądowej Beaty J., wystawiającej nieuzasadnione zaświadczenia lekarskie dla między innymi - adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi. W sprawie zostały również
postawione zarzuty adwokatom. Po emisji programu zostały podjęte następujące
działania:
Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury adw. Ewa Krasowska zwróciła się do rzecznika dyscyplinarnego
Izby Adwokackiej w Łodzi z pytaniem o to, jakie czynności zostały podjęte w związku z postawieniem
zarzutów adwokatom w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Krajową - Wydział Zamiejscowy
we Wrocławiu.
Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury wystosowała również pismo do Dolnośląskiego Wydziału
Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu z prośbą o
udzielenie informacji z podaniem nazwisk adwokatów, którym przedstawiono już zarzuty ww. sprawie
oraz o udzielenie wglądu do akt tej sprawy.
Po uzyskaniu informacji będą podjęte właściwe czynności dyscyplinarne.

Naczelna Rada Adwokacka wybrała Prezydium
Członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej 3
grudnia wybrali ze swojego grona skład
Prezydium.
Na czele ośmioosobowego Prezydium NRA stoi
adw. Jacek Trela, prezes NRA, wybrany 25
listopada br. w wyborach bezpośrednich podczas
Krajowego Zjazdu Adwokatury.
Pozostali członkowie Prezydium zostali wybrani
podczas posiedzenia plenarnego NRA w dniu 3
grudnia br. W skład Prezydium weszli:
Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes
NRA. W kadencji NRA 2010-2013 i 2013-2016 był
członkiem NRA i przewodniczącym Komisji
Legislacyjnej. Jest kierownikiem Zakładu Prawa
Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
członkiem Rady Programowej Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury. Arbiter w Sądzie
Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej
oraz w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy
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Polskim Komitecie Olimpijskim. Ekspert prawa
karnego. Prowadzi kancelarię Kardas & Kardas
Kancelaria Adwokacka Spółka Cywilna.
Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA. Funkcję tę
pełni po raz drugi. Zaangażowany w prace
samorządu adwokackiego od lat 90-tych. W latach
2007-2013 był dziekanem Okręgowej Rady
Adwokackiej w Gdańsku. Prowadzi kancelarię
Glanc i Partnerzy w Gdańsku.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA. Funkcję
tę pełni po raz drugi. Jest adwokatem od 2001 r.
W 2010 roku został członkiem NRA. Kierował
komisjami ds. Prac Parlamentarnych przy NRA
(2007-2010), ds. Komunikacji Społecznej przy NRA
oraz
ds.
Informatyzacji
NRA
(2010-2013).
Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w
Warszawie.
Adw.
Anisa
Gnacikowska,
zastępca
sekretarza. W poprzedniej kadencji była
członkiem NRA. Pełniła w tym czasie funkcje
przewodniczącej Komisji ds. Edukacji Prawnej NRA
i przewodniczącej Zespołu Sekretarzy Prawniczych
NRA.
W
latach
2014-2015
koordynowała
ogólnopolskie akcje Dzień Bezpłatnych Porad
Adwokackich,
jest
także
koordynatorem
ogólnopolskiej
akcji
informacyjnej
„Zapytaj
Adwokata”. Prowadzi indywidualną kancelarię
adwokacką w Warszawie.
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA . W
poprzedniej kadencji był członkiem NRA i
przewodniczącym
Centralnego
Zespołu
Wizytatorów NRA. W latach 2007-2013 był
wicedziekanem ORA w Katowicach. W maju 2016
r. został członkiem ORA w Katowicach, gdzie pełnił
funkcję skarbnika. Jest partnerem Kancelarii
Adwokackiej Henryk Stabla Marek Kozielski
Winicjusz Wuwer Spółka Cywilna w Jastrzębiu
Zdroju.
Adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA. W
poprzedniej kadencji był członkiem NRA i
przewodniczącym Zespołu Doradców Prezesa
NRA. W latach 2007-2013 pełnił funkcję dziekana
ORA w Warszawie. Jest arbitrem przy Sądzie
Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej oraz
przy Sądzie Arbitrażowym Polskiej Konfederacji
Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, a także
mediatorem przy Centrum Mediacji Polskiej
Konfederacji
Pracodawców
Prywatnych
„Lewiatan”. Prowadzi indywidualną kancelarię
adwokacką w Warszawie.
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Adw. Tomasz Jachowicz, członek NRA.
Dotychczas pełnił funkcję skarbnika Okręgowej
Rady Adwokackiej w Poznaniu. Wcześniej pełnił
funkcje wicedziekana, rzecznika dyscyplinarnego i
zastępcy rzecznika dyscyplinarnego ORA w
Poznaniu. W poprzedniej kadencji był również
członkiem Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i
Ochrony
Prawnej
przy
Naczelnej
Rady
Adwokackiej. Prowadzi indywidualną kancelarię
adwokacką w Poznaniu.
Prezydium NRA to organ wykonawczy Naczelnej
Rady Adwokackiej. Co do zasady to Prezydium
odpowiada za m.in. działania z zakresu dbałości
o
wysoki
poziom
kształcenia
aplikantów
adwokackich,
doskonalenie
zawodowe
adwokatów, czy dbanie o właściwy poziom
tworzenia i stosowania prawa w Polsce. Prezydium
ma uprawnienia do kontroli i nadzoru nad
uchwałami okręgowych rad adwokackich. Nadzór
nad działalnością Prezydium sprawuje Naczelna
Rada Adwokacka. W Prezydium tę samą funkcję
można sprawować nie dłużej niż przez dwie
następujące po sobie kadencje.
- Wybrane przez Naczelną Radę Adwokacką
Prezydium stanowi połączenie doświadczeń pracy
w samorządzie adwokackim na różnym szczeblu
wraz z ogromną wiedzą. Są to doskonali, wybitni
prawnicy, zaangażowani w sprawy Adwokatury.
Bardzo się cieszę że przyjdzie nam współpracować
przez najbliższe cztery lata – skomentował wybór
Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela, prezes
NRA.
Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Prezydium
NRA odbędzie się 6 grudnia br.

Prezydium NRA apeluje do Senatu o usunięcie
przepisów naruszających wolność zgromadzeń
Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęło stanowisko
dotyczące ustawy z dnia 2 grudnia 2016 o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach.
Naczelna Rada Adwokacka jest jednym z sygnatariuszy stanowiska.
Treść stanowiska była omówiona podczas posiedzenia Prezydium NRA w dniu 6 grudnia br.
Prezydium NRA w szczególności podkreśla, że przysługująca z mocy Konstytucji RP wolność
zgromadzeń jest prawem mającym fundamentalne znaczenie dla ustroju demokratycznego i ściśle
wiąże się z wolnością wyrażania poglądów.
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Prezydium NRA apeluje do Senatu RP o usunięcie z ustawy z dnia 2 grudnia 2016 o zmianie ustawy –
Prawo o zgromadzeniach przepisów, które naruszają wyżej wskazane wolności, tj. wolność
zgromadzeń oraz wolność wyrażania poglądów.

Oświadczenie Dziekana ORA w Łodzi ws.
medialnych doniesień o zarzutach dla adwokatów
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi opublikował oświadczenie w związku z
informacją medialną o przedstawieniu zarzutów 22 adwokatom Izby Łódzkiej, w związku
ze złożeniem przez nich nierzetelnych - według Prokuratury - zaświadczeń lekarskich,
celem usprawiedliwienia nieobecności na rozprawach.
Oświadczenie znajduje się na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

OŚWIADCZENIE DZIEKANA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W ŁODZI

Władze łódzkiej Adwokatury z troską i zaniepokojeniem przyjęły informację medialną o
przedstawieniu zarzutów 22 adwokatom Izby Łódzkiej, w związku ze złożeniem przez nich
nierzetelnych - według Prokuratury -zaświadczeń lekarskich, celem usprawiedliwienia nieobecności
na rozprawach.
Wyrażamy nadzieję, iż w/w wypadki zostaną wyjaśnione - a osoby, których dotyczy postępowanie
zostaną oczyszczone z zarzutów jeszcze na etapie śledztwa.
Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Łodzi wystąpił już do Prokuratury o udzielenie
stosownych informacji o prowadzonym postępowaniu. Niezwłocznie po ich otrzymaniu zostaną
podjęte czynności dyscyplinarne przewidziane w Ustawie prawo o adwokaturze.
W imieniu
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
Dziekan
Adw. Jarosław Zdzisław Szymański

Dostęp do prawnika, to dostęp do Twoich praw Europejski Dzień Prawnika
W kilkudziesięciu szkołach ponadpodstawowych w całym kraju adwokaci przeprowadzą
lekcje na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Lekcje prawa są głównym
elementem obchodów Europejskiego Dnia Prawnika. Dzień ten przypada 10 grudnia, w
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sobotę, dlatego zajęcia prowadzone będą 9 grudnia.
Wśród proponowanych tematów do poruszenia na lekcjach jest kwestia dostępu do prawnika w
momencie zatrzymania. Adwokaci mówić będą o tym, jakie prawa przysługują zatrzymanemu.
Uczniowie otrzymają też informacje, jak i gdzie szukać pomocy prawnej.
- Adwokaci będą odpowiadać na pytania o tajemnicę zawodową i co zrobić, jeśli postępowanie
sądowe trwa za długo, z jakimi kosztami wiążą się postępowania sądowe – mówi adw. Justyna
Metelska, jedna z koordynatorek Dnia. – Wyjaśnią uczniom, dlaczego ważna jest poufność w
kontaktach z adwokatem i czy obrońca może być zwolniony z tajemnicy obrończej.
Adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, również koordynatorka akcji, podkreśla rolę edukacji prawnej
wśród uczniów. – W Polsce ciągle świadomość prawna jest na bardzo niskim poziomie. Przez
inicjatywy takie jak Europejski Dzień Prawnika, chcemy edukować młodych ludzi i kształtować dobrą
praktykę korzystania z pomocy adwokata przy podejmowaniu decyzji, które wiążą się z
konsekwencjami prawnymi – tłumaczy mec. Mączka-Pacholak.
Zdaniem koordynatorek, w obchodach EDP niezwykle cenne jest zaangażowanie izb adwokackich,
każda z nich ma wyznaczonego koordynatora, który kontaktuje się ze szkołami deklarującymi chęć
przeprowadzenia lekcji prawa.
Europejski Dzień Prawnika przypada w tym samym dniu, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy
Dzień Praw Człowieka. Hasłem EDP jest „Dostęp do prawnika to dostęp do Twoich praw” („Access
your lawyer to access your rights”).
Europejski Dzień Prawnika ustanowiła Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), w
Polsce obchodzony jest wspólnie przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Izbę Radców
Prawnych. Organizowany jest on we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jego celem
jest promowanie idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości,
propagowanie zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa
obywatelskiego. W tym roku motywem przewodnim akcji jest dostęp do wymiaru sprawiedliwości i
kwestia dostępu do pomocy prawnej w postępowaniu karnym.
CCBE w tym roku podkreśla szczególną wagę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2013/48/UE z dnia 22 października 2013r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu
karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do
poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami
trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności.

Adw. Gregorczyk-Abram o Europejskim Dniu
Prawnika
10 grudnia przypada Europejski Dzień Prawnika, w tym roku będzie on przebiegał pod
hasłem "Dostęp do prawnika, to dostęp do Twoich praw". W ramach obchodów Dnia, w
ponad stu szkołach ponadpodstawowych w całym kraju adwokaci przeprowadzą lekcje na
temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości. O inicjatywie mówiła 7 grudnia w programie
RZECZoPRAWIE adw. Sylwia Gregorczyk-Abram.
Europejski Dzień Prawnika przypada w tym samym dniu, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy
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Dzień Praw Człowieka. Hasłem EDP jest „Dostęp do prawnika to dostęp do Twoich praw” („Access
your lawyer to access your rights”).
Europejski Dzień Prawnika ustanowiła Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), w
Polsce obchodzony jest wspólnie przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Izbę Radców
Prawnych. Organizowany jest on we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jego celem
jest promowanie idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości,
propagowanie zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa
obywatelskiego. W tym roku motywem przewodnim akcji jest dostęp do wymiaru sprawiedliwości i
kwestia dostępu do pomocy prawnej w postępowaniu karnym.
CCBE w tym roku podkreśla szczególną wagę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2013/48/UE z dnia 22 października 2013r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu
karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do
poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami
trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności.
Zapis rozmowy znajduje się pod linkiem:
(zobacz całą rozmowę)

Polski system konstytucyjny został cofnięty do
zamierzchłych czasów
Polski system konstytucyjny został cofnięty do zamierzchłych czasów - napisali adw. prof.
Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas w artykule, który ukazał się na portalu
dziennik.pl.
"Spoglądając okiem wyobraźni w przyszłość można założyć, że nowo skompletowany skład TK
dokona wyboru nowego prezesa pustego Trybunału. Ilu sędziów zostanie? Ilu odejdzie na
wcześniejszą emeryturę? Zobaczymy. Nie ma to jednak większego znaczenia zważywszy, że
Trybunał już dzisiaj jest instytucją martwą. Czy warto dziś marnować kompetencje znakomitych
prawników wybierając ich jako sędziów fasadowego Trybunału? Po co kwiatek do kożucha? Realnej
kontroli konstytucyjnej i tak już nie będzie." - czytamy m.in. w felietonie.
(czytaj cały artykuł)

Adw. prof. Gutowski: nie możemy milczeć (wywiad)
"Stwierdzenie o zagrożeniu demokratyczną dyktaturą być może jest mocne. Ale należało
je wyraźnie zaakcentować. To nie jest piętnowanie kogokolwiek" - powiedział adw. prof.
Maciej Gutowski w rozmowie z red. Anną Krzyżanowską. Odniósł się w ten sposób do
pytania o uchwałę Krajowego Zjazdu Adwokatury nt. ładu konstytucyjnego. Wywiad
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ukazał się dziś na łamach Dziennika Gazety Prawnej.
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu wyjaśnia też, że "owacja dla prezesa TK
symbolizowała przede wszystkim wsparcie dla trybunału. Dla instytucji słabszej i dziś już
zrujnowanej. Próba przeniesienia dyskusji na płaszczyznę personalną prezydent Andrzej Duda prezes Andrzej Rzepliński to czysta demagogia i tabloidyzacja. A porównywanie natężenia oklasków
całkowicie trywializuje problem".

(czytaj cały wywiad)

Warsztaty z Ubezpieczeń Ochrony Prawnej 14
grudnia
Warsztaty z Ubezpieczeń Ochrony Prawnej odbędą się 14 grudnia na Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach.
Warsztaty rozpoczną się o godz. 10.00, zakończą o godz. 13.00. Wprowadzenie wygłosi Renata
Orzechowska, sekretarz Zespołu Ubezpieczeń Ochrony Prawnej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. O idei
ubezpieczeń ochrony prawnej - co to jest oraz jakie potrzeby klienta i pośrednika spełnia mówić
będzie Robert Szywalski, przewodniczący Zespołu Ubezpieczeń Ochrony Prawnej w Polskiej Izbie
Ubezpieczeń.
Z kolei o roli profesjonalnego pełnomocnika w pomocy prawnej powie adw. Roman Kusz z Naczelnej
Rady Adwokackiej.
Ostatnią prelekcję wygłosi Małgorzata Trybuchowicz, członek Zespołu Ubezpieczeń Ochrony Prawnej
w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, pt. "Ubezpieczenie ochrony prawnej – zakres ubezpieczenia, ustalenie
odpowiedzialności oraz proces likwidacji szkód".
Rejestracja i program pod linkiem: (zobacz link)

Koncert Bożonarodzeniowy aplikantów izby
warszawskiej
III Koncert Bożonarodzeniowy Aplikantów
Izby Adwokackiej w Warszawie odbędzie się
15 grudnia w siedzibie ORA.
Utwory o tematyce świątecznej, kolędy i pastorałki
zaśpiewają adwokaci i aplikanci warszawskiej izby,
a także goście z izby wielkopolskiej i lubelskiej.
Na

spotkanie

zaprasza

Komisja

Integracji
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Środowiskowej, Kultury i Sportu Okręgowej Rady
Adwokackiej w Warszawie oraz Samorząd
Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w
Warszawie.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc,
organizatorzy zwracają się z uprzejmą prośbą o
potwierdzenie uczestnictwa najpóźniej do dnia 14
grudnia 2016 roku włącznie na adres email:
koncert.aplikantow@gmail.com
Wydarzenie zostało objęte patronatem dziekana
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw.
Mikołaja Pietrzaka. Koncert rozpocznie się 15
grudnia 2016 roku o godz. 19:00, sala H.
Krajewskiego, Al. Ujazdowskie 49 w Warszawie.
Patronat
medialny
objęło
ogólnopolskie
czasopismo aplikantów adwokackich "Młoda
Palestra".
Link do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/129704931036
6224/
W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:
adw. Monika Rajska
adw. Katarzyna Majer - Gębska
adw. Marta Tomkiewicz
apl.adw. Dominika Tomaszewska
apl.adw. Joanna Tkaczyk"
(zobacz zaproszenie)

Grudniowy numer In Gremio
Dostępny jest grudniowy numer "In Gremio"
miesięcznika
szczecińskich
środowisk
prawniczych.
W numerze relacja z XII Krajowego Zjazdu
Adwokatury w Krakowie - autorstwa adw.
Włodzimierza Łyczywka oraz XI Krajowego Zjazdu
Radców Prawnych, autorstwa r.pr. Anny Biel.
Czytelnik znajdzie też ciekawy artykuł o przebiegu
II Tygodnia Konstytucyjnego, podczas którego
odbywały się lekcje prawa w szkołach, relację z
konferencji
kierowników
szkolenia
izb
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adwokackich, która odbyła się w listopadzie w
Warszawie oraz z uroczystości nadania imienia
adw.
Romana
Łyczywka
i
adw.
Jerzego
Chmury salom w siedzibie ORA w Szczecinie.
Ciekawa jest też polemika sędzi SA w Szczecinie
Wiesławy
Kaźmierskiej
z
komentatorami
Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich.
Okładkowym tematem sż zbliżające się święta
Bożego Narodzenia. Prawnicy dzielą się swoją listą
prezentów "pod choinkę".
Cały numer jest dostępny w internecie pod
linkiem: (zobacz link)

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
3 grudnia, członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej 3 grudnia wybrali ze swojego grona skład
Prezydium (czytaj więcej)
3 grudnia, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Anisa Gnacikowska,
zastępca sekretarza NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, członek NRA, adw. Bartosz Przeciechowski,
członek NRA, adw. Joanna Parafianowicz, członek NRA, adw. Dariusz Wojnar, członek NRA, adw.
Jakub Wende, członek NRA, Stanisław Estreich, dziekan izby lubelskiej, adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan
izby warszawskiej, adw. Jerzy Zięba, dziekan izby kieleckiej, adw. Sylwia Gregorczyk-Abram z
WSD wzięli udział w Wielkim Finale Konstytucyjnym Turnieju Sądowego, który odbył się w Trybunale
Konstytucyjnym.
6 grudnia, odbyło się pierwsze w tej kadencji posiedzenie Prezydium NRA. Powołano m.in.
sekretarzy prawniczych, zastępców rzecznika dyscyplinarnego adwokatury, przewodniczącego
Centralnego Zespołu Wizytatorów oraz komisje działające przy NRA.
Prezydium NRA powołało sekretarzy prawniczych. Zostali nimi adw. Tadeusz Wiatrzyk i adw.
Agnieszka Winiarska.
Na funkcję koordynatora referatu skarg powołano adw. Andrzeja Siemińskiego, jego zastępcą został
adw. Andrzej Bąkowski. Ponadto Prezydium NRA powołało do referatu skarg NRA następujące osoby:
adw. Elżbietę Bieńkowską, adw. Renatę Błuszkowską, adw. Martę Gietkę-Mielcarek, adw. Weronikę
Janczewską-Mroczek, adw. Annę Paśniewską i adw. Joannę Ziółkowską.
Prezydium NRA powołało również zastępców rzecznika dyscyplinarnego Adwokatury. Zostali nimi:
adw. Maria Adamska-Kolupa, adw. Grzegorz Fertak, adw. Marcin Komar, adw. Janusz Ramos, adw.
Adam Sadziński, adw. Ewa Szpejewska-Skorek, adw. Anna Ślęzak, adw. Diana Walczanow.
Na funkcję przewodniczącej Centralnego Zespołu Wizytatorów powołano adw. Mirosławę Pietkiewicz.
Doradcą prezesa NRA został adw. Marek Mikołajczyk. Prezydium NRA przyjęło rezygnację i odwołało
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adw. prof. dra hab. Piotra Kruszyńskiego ze stanowiska Dyrektora Ośrodka Badawczego Adwokatury
im. adw. Witolda Bayera. Na tę funkcję powołano adw. Andrzeja Zwarę. Z kolei adw. Bartosz
Grohman został powołany na opiekuna Muzeum Adwokatury Polskiej oraz opiekuna Sztandaru
Adwokatury Polskiej.
Podczas posiedzenia Prezydium NRA powołało opiekunów Izb Adwokackich:
Adw.
Adw.
Adw.
Adw.
Adw.
Adw.
Adw.
Adw.

Jacek Trela, Prezes NRA – Katowice, Poznań, Wrocław,
Jerzy Glanc, Wiceprezes NRA – Bydgoszcz, Koszalin, Kraków, Toruń,
Piotr Kardas, Wiceprezes NRA – Gdańsk, Łódź, Warszawa,
Rafał Dębowski, Sekretarz NRA – Kielce, Radom, Rzeszów,
Anisa Gnacikowska, Zastępca Sekretarza NRA – Częstochowa, Olsztyn, Płock,
Henryk Stabla, Skarbnik NRA – Bielsko-Biała, Opole,
Ziemisław Gintowt, Członek Prezydium NRA – Białystok, Lublin, Siedlce,
Tomasz Jachowicz, Członek Prezydium NRA – Szczecin, Wałbrzych, Zielona Góra.

Prezydium NRA powołało również przewodniczących Komisji i Zespołów działających przy Naczelnej
Radzie Adwokackiej:
Komisja ds. Arbitrażu - przewodniczący: adw. Maciej Łaszczuk
Komisja Doskonalenia Zawodowego - przewodniczący: adw. Paweł Gieras
Komisja ds. Edukacji Prawnej - przewodniczący: adw. Andrzej Grabiński
Komisja Etyki - przewodniczący: adw. prof. dr hab. Jacek Giezek
Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki - przewodniczący: adw.
Stanisław Estreich
Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich - przewodnicząca: adw. Elżbieta Nowak
Komisja Legislacyjna - przewodniczący: adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski
Komisja ds. Praktyki Adwokackiej - przewodniczący: adw. Maciej Łaszczuk
Komisja Praw Człowieka - przewodnicząca: adw. Justyna Metelska
Komisja ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej - przewodniczący: adw. Roman Kusz
Zespół ds. Kobiet - przewodnicząca: adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy osobowe, które omówiło i
rozstrzygnęło Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawił adw.
Jacek Trela, prezes NRA.
6 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Kapituły konkursu
"Rzeczpospolitej" "Prawnik Roku".
7 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Anisa
Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Jarosław Szczepaniak, członek NRA wzięli udział w
posiedzeniu Porozumienia samorządów zawodowych i zawodów prawniczych.
9 grudnia, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Maciej Łaszczuk, członek NRA, wzięli
udział w konferencji "Dobre praktyki w relacjach sędziego i pełnomocnika w procesie cywilnym" w
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Warszawie.
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