Wiadomości Adwokatury 17 lutego 2017 r.
Apel Prezydium NRA o umiar w wypowiedziach
oceniających pracę obrońców
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z zaniepokojeniem przyjmuje ostatnie wypowiedzi
polityków kierowane pod adresem adwokata - obrońcy kierowcy uczestniczącego w
wypadku samochodowym z udziałem pani premier Beaty Szydło - czytamy w uchwale
przyjętej 15 lutego.
Uchwała Prezydium NRA głosi:
Prawo do obrony i profesjonalnej pomocy prawnej jest podstawowym prawem każdego obywatela i
jednym z filarów demokratycznego państwa prawnego.
Pragniemy wyraźnie podkreślić, że profesjonalny obrońca nie broni czynu lecz broni osobę, której ten
czyn jest zarzucany. W tym kontekście niezrozumiałe są jakiekolwiek sugestie, że adwokat będący
obrońcą podejrzanego czy oskarżonego, podważa materiał dowodowy. Obrońca jest bowiem jedynym
wsparciem dla obywatela, stającego w takiej sytuacji samotnie wobec aparatu państwa.
Apelujemy do polityków o umiar w wypowiedziach oceniających pracę obrońców.
(czytaj treść uchwały)

Komisja Europejska dziękuje Adwokaturze za
pomoc Aleppo
Komisja Europejska wyraziła uznanie za działania Adwokatury Polskiej w celu pomocy
mieszkańcom Aleppo. Adwokaci za pośrednictwem Polskiej Akcji Humanitarnej przekazali
do tej pory na rzecz ofiar działań zbrojnych ponad 175 tys. zł.
Adwokatura nie tylko udzieliła wsparcia finansowego, ale także przyłączyła się do apeli do władz
rządów państw członkowskich Unii Europejskiej o realną pomoc cywilom – ofiarom działań zbrojnych
na terenie Aleppo i całej Syrii.
Pismo z apelem zostało wysłane w grudniu ub.r. do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, do premier Beaty
Szydło, ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, do Sekretarza Generalnego ONZ,
Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej oraz Rady Europy, do
międzynarodowej organizacji Lekarze bez granic oraz do organizacji humanitarnej "White Helmets".
(zobacz informację z grudnia 2016)
Komisja Europejska informuje w odpowiedzi, że kraje członkowskie Unii Europejskiej uzbierały w
sumie 9 miliardów euro na pomoc mieszkańcom Syrii. Akcja pomocy będzie kontynuowana w 2017
r.
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Poinformowano również, że Federica Mogherini, wysoki przedstawiciel UE ds zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa, zapowiedziała konferencję na temat przyszłości Syrii.
(czytaj list)

Podziękowanie UIA za współorganizowanie
Światowego Forum Mediacyjnego w Krakowie
Prezydent Unii Adwokatur (UIA), Fabienne Van Der Vleugel, przesłała na ręce adw. Jacka
Treli, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, podziękowania za współorganizowanie XXIII
Światowego Forum Mediacyjnego w Krakowie.
Światowe Forum Mediacyjne odbyło się 27-28 stycznia w Krakowie przy wsparciu Naczelnej Rady
Adwokackiej.
(czytaj relację)
Światowe Forum Centrów Mediacyjnych zapoczątkowało swoją działalność w 2001r., pod auspicjami
Komisji Mediacji i Zapobiegania Konfliktom działającej w ramach Unii Adwokatur (UIA).
(czytaj list z podziękowaniami)

Łódź: kolejne spotkanie komisji wizerunkowych
okręgowych rad adwokackich
Spotkanie komisji wizerunkowych okręgowych rad adwokackich pod hasłem "Adwokatura.
Sytuacje kryzysowe" odbędzie się 17 marca w Łodzi.
Na spotkanie zapraszają adw. Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan izby łódzkiej oraz Komisja
Wizerunkowa Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. To kolejne z cyklu spotkanie poświęcone
bieżącej sytuacji polskiej Adwokatury i jej obecności w sferze publicznej.
Tematem konferencji będą sposoby reagowania na różne sytuacje kryzysowe, które co pewien czas
pojawiają się w każdej organizacji realizującej swoje cele w otoczeniu społecznym. Organizacje, które
wypracowały podstawy transparentnej i rzetelnej komunikacji są bardziej odporne na takie kryzysy, a
po ich zakończeniu wychodzą z nich bez ponoszenia strat wizerunkowych.
Celem konferencji jest przede wszystkim próba wypracowania modelu spójnej komunikacji, która
stanowić może nieocenioną pomoc w sytuacjach kryzysowych, które dotykają zarówno poszczególne
izby adwokackie, jak i całe środowisko Adwokatury.
Omawiane będą:
- sposoby wykrywania źródeł sytuacji kryzysowych i zapobiegania im;
- zasady postępowania w sytuacji kryzysowej, tak aby skutecznie reagować i przejmować nad nią
kontrolę;

2 / 12

- wykorzystywanie narzędzi oraz kanałów wewnętrznych i zewnętrznych w komunikacji zarówno z
mediami, jak i całym otoczeniem;
- usuwanie skutków kryzysów wizerunkowych.
Ekspertem będzie Adam Łaszyn – ekspert public relations specjalizujący się w strategiach
komunikowania i zarządzaniu komunikacją w sytuacjach kryzysowych, trener medialny i doradca w
zakresie wizerunku szefów firm i osób publicznych. Założyciel Alert Media Communications.
Wykładowca w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, na Politechnice
Gdańskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz London School of Public Relations w
Warszawie. Autor kompleksowego poradnika kontaktów z mediami „Media i ty” (2015). Współautor
książki „Sztuka Public Relations” (2006, 2011) i pierwszego w Polsce „Leksykonu public relations”
(2009). W latach 2006–2013 członek władz Związku Firm Public Relations. W marcu 2009 roku
uznany przez redakcję „Newsweeka” za jednego z 50 najbardziej wpływowych Polaków (pozycja 27.)
Z wykształcenia prawnik – ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Potwierdzenie udziału w konferencji należy przysyłać do 10 marca br. za pośrednictwem Biura
Prasowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi: biuro.prasowe@lodz.adwokatura.pl.
W kwestiach organizacyjnych kontakt z organizatorami wydarzenia:
mec. Dariuszem Wojnarem dariusz.wojnar@adwokatura.pl,
mec. Aleksandrą Bierzgalską adwokat-bierzgalska@o2.pl.

Współpraca izby warszawskiej z Centrum Praw
Kobiet
Warszawska izba adwokacka włączyła się w
działania Centrum Praw Kobiet (CPK),
przeprowadzając dla jego klientek symulację
rozprawy sądowej. Wydarzenie, mające
charakter warsztatowy, ma pomóc kobietomofiarom przestępstw w podjęciu decyzji o
zgłoszeniu się do sądu po ochronę i w
przygotowaniu się do udziału w prawdziwej
rozprawie.
Symulacja miała miejsce w Sądzie Okręgowym
Warszawa-Praga
w
Warszawie
10
lutego.
Adwokaci, w tym m.in. dziekan warszawskiej izby
adw. Mikołaj Pietrzak oraz wicedziekan adw.
Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wcielali się w
role sędziego, prokuratora, pełnomocników i
świadków. Rozprawa dotyczyła przestępstwa
gwałtu. Na potrzeby warsztatów zostały napisane
akta
sądowe,
zawierające
zeznania
pokrzywdzonych,
oskarżonego,
świadków,
niebieską kartę, akt oskarżenia, dokumentacje
medyczną i notatki służbowe. Uczestniczki
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warsztatów również brały czynny udział w
symulacji, otrzymały role do odegrania, mogły też
zadawać pytania o przebieg postępowania.
W Polsce każdego roku ponad 800 tys. kobiet
doświadcza przemocy, ponad 30 tys. z nich pada
ofiarą gwałtu. Tylko 30% z tej grupy decyduje się
złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa. - "Nie możemy pozostawać obojętni
wobec tych statystyk, dlatego Okręgowa Rada
Adwokacka w Warszawie zorganizowała dla
klientek Centrum Praw Kobiet symulacje rozprawy
w sądzie. Symulacja pozwoliła kobietom od strony
praktycznej zapoznać się z przebiegiem rozprawy,
przygotować się do udziału w niej oraz przełamać
lęk i stres, który często towarzyszy im w sądzie" mówi
adw.
Sylwia
Gregorczyk-Abram
koordynatorka projektu.
Przed
warsztatami
adwokatki
i
adwokaci
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
przeprowadzili
wykłady
wprowadzające
o
podstawowych prawach, jakie przysługują im jako
pokrzywdzonym w postępowaniu karnym.
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2. Global Law Conference in Warsaw - konferencja
21 lutego
2. Global Law Conference in Warsaw: Future
of Legal Professions – Chances and
Challenges odbędzie się 21 lutego 2017 r. na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Naczelna Rada Adwokacka
objęła wydarzenie patronatem honorowym.
Tematem spotkania jest przyszłość zawodu
prawnika oraz rola technologii w prawniczych
profesjach – kwestie te zostaną przedstawione
przez wiodących ekspertów w tych dziedzinach. Z
prelekcjami wystąpią:
- prof. Samuel A. Bleicher (Georgetown University
Law Center, Washington, DC) - “The Future of the
Legal Profession and Law-based Civil Society”,
- adw. Wojciech Bergier (Naczelna Rada
Adwokacka) - “No one can replace a human
attorney”,
- r.pr. Jędrzej Klatka (Krajowa Izba Radców
Prawnych) - “Will computers replace a human
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attorney?”,
- dr hab. Ewa Gmurzyńska (Wydział Prawa
i Administracji UW) - “The lawyer of the future –
ADR in the practice of law”.
Wydarzenie organizowane jest przez kancelarie
prawne Woźniak Legal oraz White & Case
i
odbędzie
się
podczas
Polskich
Rund
prestiżowego
konkursu
Phillip
C.
Jessup
International Law Moot Court Competition.
Jessup jest najstarszym, największym i najbardziej
prestiżowym konkursem prawniczym, w którym co
roku bierze udział około 700 uczelni z więcej niż
80 krajów całego świata. Krajowe rundy
eliminacyjne, organizowane w dniach 20 – 22
lutego 2017 r. w Sądzie Najwyższym, mają na celu
wyłonienie najlepszego zespołu, który będzie
reprezentował Polskę w 58. światowej edycji
konkursu, podczas finału w Waszyngtonie.
Uczestnikami konkursu są studenci z wydziałów
prawa z całego kraju. Formuła zawodów polega na
przeprowadzeniu
symulacji
rozprawy
przed
Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości
ONZ w oparciu o fikcyjny stan faktyczny.
Ze względu na gości i prelegentów z całego
świata, konferencja będzie prowadzona w języku
angielskim. Wstęp na spotkanie jest wolny.
Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przy
ul. Lipowej 4 (sala A2) w godz. 16.45-20.00.
Więcej
informacji
na
stronie
www.facebook.com/glcwarsaw/

konferencji:

W razie pytań, prosimy o kontakt:
paulina.wozniak@wozniaklegal.com
aleksandra.krzesniak@wozniaklegal.com

lub

(zobacz program)

IDea: wykład "Ochrona danych osobowych w
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kancelariach adwokackich"
Wykład adw. dr. Pawła
Litwińskiego nt. „Ochrona danych
osobowych w kancelariach adwokackich”
będzie można wysłuchać w Krakowie oraz
obejrzeć transmisję na żywo poprzez
platformę IDeA, 22 lutego.
Transmisję wykładu organizuje Komisja
Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady
Adwokackiej przy współpracy z Okręgową Radą
Adwokacką w Krakowie.
Wykład, który dostępny będzie dla wszystkich
adwokatów i aplikantów w Polsce, będzie
transmitowany 22 lutego o godz. 18.00 na
platformie IDeA (http://www.idea-adw.org) –
zakładka LIVE - po uprzednim zalogowaniu się na
portalu. Aby zalogować się należy wejść na stronę
www.idea-adw.org, a następnie zalogować się lub
zarejestrować.
Rejestracja
na
portalu
jest
bezpłatna. Po zalogowaniu należy kliknąć u góry w
zakładkę „LIVE”.
Niezależnie od transmisji, organizatorzy
zapraszają adwokatow i aplikantów adwokackich
do udziału w wykładzie osobiście przy ul. Batorego
17 (sala im. adw. S. Kosińskiego) w Krakowie.
Zgłoszenia można kierować na adres:
ora@adwokatura.krakow.pl do dnia 20 lutego b.r.
(ilość miejsc ograniczona – 40)
adw. Paweł Gieras
Przewodniczący Komisji Doskonalenia
Zawodowego NRA

Jubileusz 40. rocznicy powstania CzęstochowskoPiotrkowskiej Izby 10 marca
Jubileuszowe obchody 40. rocznicy powstania Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby odbędą
się 10 marca.
Uroczystości rozpoczną się o godz. 15.30 uroczystą mszą świętą w Kaplicy Cudownego Obrazu NMP
na Jasnej Górze.
Następnie o godz. 18.00 uroczystości rocznicowe rozpoczną się w Filharmonii Częstochowskiej im.
Bronisława Hubermana przy ul. Tomasza Wilsona 16, w ramach których przewidziane są między
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innymi:
wystąpienie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej,
- wystąpienia zaproszonych gości,
- przemówienie Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby adw. Jarosława Dawida – Rys historyczny Izby
- prezentacja „Historia Izby i jej Adwokatów”
- wręczenie odznaczeń
- recital fortepianowy Georgijsa Osokinsa
- poczęstunek w foyer Filharmonii
Organizator uroczystości - Okręgowa rada Adwokacka w Czestochowie - zaprasza także w sobotę, 11
marca, do uczestnictwa w zwiedzaniu Klasztoru Paulinów na Jasnej Górze wraz z przewodnikiem, a
następnie na spotkanie w siedzibie ORA.
Potwierdzenia obecności nalezy przesyłać w terminie do 3 marca 2017r. telefonicznie na nr: 34 360
60 12 lub na adres e-mail: ora.częstochowa@adwokatura.pl o swoim przybyciu.

Prawo w psychologii i medycynie – problemy i
wyzwania XXI w.
Ogólnopolska konferencja „Prawo w psychologii i medycynie – problemy i wyzwania XXI
w.” odbędzie się 18 maja w Warszawie.
Jakie są prawa i obowiązki psychologów i psychoterapeutów? Jakie prawa przysługują pacjentom w
gabinecie psychoterapeutycznym? Z jakimi problemami etycznymi mierzą się osoby wykonujące
zawody psychologa, psychoterapeuty, lekarza, pielęgniarki i innych zawodów medycznych? Na te i
inne tematy rozmawiać będą uczestnicy konferencji, organizowanej w warszawskiej siedzibie
Uniwersytetu SWPS.
Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny, a jednym z istotnych punktów programu będzie
problematyka prowadzenia psychoterapii zgodnie z prawem i etyką.
Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są: adwokaci, radcy prawni, psycholodzy, psychoterapeuci,
lekarze, pielęgniarki, pedagodzy.
Organizatorzy zachęcają so nadsyłania abstraktów w obszarach tematycznych, obejmujących takie
zagadnienia jak:
prawa i obowiązki psychologa, psychoterapeuty
etyka w zawodach psychologa, psychoterapeuty
prawa pacjenta w gabinecie psychoterapeutycznym
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zmiany w Prawie medycznym – tworzenie kategorii szpitali, ustawa o poz.
Planowane są 4 sesje plenarne. Wszystkie zgłoszone prace nawiązujące do tematyki konferencji
zostaną uwzględnione i zakwalifikowane do przedstawienia, a te spełniające kryteria regulaminowe
będą drukowane w całości w publikacji pokonferencyjnej. Kwalifikacji nadesłanych prac dokonają
członkowie Komitetu Naukowego.
Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o nadesłanie streszczeń (max 1
strona A4) do dnia 01.03.2017 r. w formie elektronicznej na adres biura konferencji.
W zgłoszeniu pracy nalezy podać następujące informacje:
imię i nazwisko autora/autorów,
tytuł,
afiliacja (pełna nazwa instytucji),
dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail,
Prelegenci są zwolnieni z opłaty konferencyjnej. Lista prelegentów zostanie opublikowana po
zamknięciu zgłoszeń – po 15.3.2017 r.
Istnieje możliwość przesłania tekstu do publikacji, bez udziału w konferencji w charakterze
prelegenta. Artykuły prosimy wysyłać do dr Agnieszki Fiutak na adres mailowy: afiutak@swps.edu.pl.
Efektem konferencji będzie wydanie monografii dotyczącej problematyki prawa w psychologii i
medycynie. Artykuły do publikacji należy przesłać do 1.5.2017 r.
Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy do 15.4.2017 r. i
dokonać opłaty konferencyjnej.
Koszt konferencji (bez noclegu) wynosi 150 zł.
Podana kwota obejmuje: udział w sesji naukowej, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.
Opłata konferencyjna dla studentów wynosi 40 zł. Opłata obejmuje udział w sesji naukowej,
certyfikat, bufet kawowy. Dla studentów Uniwersytetu SWPS udział w konferencji jest bezpłatny, tyko
po wypełnieniu formularza.
Limit miejsc bezpłatnych ograniczony do 50.
W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji na mniej niż 14 dni przed datą
wydarzenia, opłata nie podlega zwrotowi.
Numer rachunku bankowego dla wpłat w PLN: Raiffeisen Bank Polska S.A.
17 1750 0009 0000 0000 1095 1089
W tytule przelewu prosimy o podanie: imienia i nazwiska uczestnika z dopiskiem „Prawo w
psychologii”.
Szczegółowy program oraz formularze udziału znajdują się na stronie konferencji (zobacz stronę)
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Zmarł adw. Andrzej Warfołomiejew
Zmarł adw. Andrzej Warfołomiejew, członek Naczelnej Rady Adwokackiej w latach
2001-2004.
Pan Mecenas był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w latach 1989-1995. Od 1987
roku pełnił funkcję członka Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Palestra".
Urodził się w 1939 r. Adwokatem był od 1973 r. Był znawcą prawa podatkowego, finansowego,
europejskiego i morskiego.
Uhonorowano go odznaką "Adwokatura Zasłużonym".
Msza św. za duszę śp. Andrzeja Warfołomiejewa zostanie odprawiona 21 lutego (wtorek) o godzinie
13.00 w kościele św. Boromeusza na Powązkach. Następnie ciało Zmarłego zostanie odprowadzone
do grobu rodzinnego.

Konkurs krasomówczy w izbie koszalińskiej
Etap
izbowy
konkursu
krasomówczego
aplikantów adwokackich izby koszalińskiej
odbył się 13 lutego w sali rozpraw Sądu
Okręgowego w Koszalinie. Do zmagań
konkursowych przystąpiło ośmiu aplikantów,
którzy wygłosili mowy końcowe w sprawach
karnych i cywilnych.
Losowanie kazusów odbyło się 3 dni wcześniej,
zgodnie z zapisem w Regulaminie konkursów
krasomówczych dla aplikantów adwokackich.
Aplikanci wylosowali role procesowe w dwóch
sprawach karnych i dwóch cywilnych. Pozostali
aplikanci z izby uczestniczyli w konkursie w
charakterze publiczności. W jury zasiadało 5
adwokatów, a przewodniczył adw. Ryszard
Bochnia, dziekan ORA w Koszalinie.
Jury wyłoniło trzech laureatów konkursu: pierwsze
miejsce zajęła apl. adw. Patrycja Miksza, drugie
miejsce zajęła apl. adw. Katarzyna Cembała, a
trzecie apl. adw. Mateusz Szkarłat.
Wbrew potocznemu przekonaniu, że najczęściej
laureatami konkursów krasomówczych zostają
aplikanci, którzy wylosowali role w kazusie
karnym, tym razem konkurs wygrały aplikantki,
które wylosowały role pełnomocnika powódki i
pełnomocnika pozwanej w sprawie cywilnej.
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Trzeci laureat także wystąpił w sprawie, w której
pełnił rolę pełnomocnika pozwanego w procesie z
cywilnym. Aplikanci – laureaci otrzymali dyplomy i
nagrody rzeczowe, którymi były publikacje
prawnicze,
pozostali
uczestniczy
otrzymali
dyplomy uczestnictwa.
Dwie pierwsze laureatki pojadą na konkurs
środowiskowy do Gdańska, na którym będą
reprezentowały izbę koszalińską.
Życzymy naszym zwyciężczyniom powodzenia
podczas drugiego etapu konkursu i zajęcia miejsc
medalowych.
Adw. Ryszard Bochnia
Dziekan ORA w Koszalinie

Festiwal Teatru Formy w Krakowie 18-25 lutego
4. edycja Międzynarodowego Festiwalu
Teatru Formy Materia Prima odbędzie się w
dniach 18-25 lutego w Krakowie.
Do udziału w Festiwalu zachęca adw. Stanisław
Kłys z Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury,
Sportu i Turystyki przy NRA.
Gwiazdą festiwalu w Krakowie będzie reżyser
Daniele
FinziPasca,
twórca
sukcesów
CirqueduSoleil,
wyreżyserował
on
także
ceremonie olimpijskie w Turynie i w Soczi. W
Krakowie, wraz ze swoimi aktorami, pokaże
surrealistyczny spektakl "La verita".
Podczas festiwalu zaprezentują się teatry z
Wietnamu, Kanady, USA, Włoch, Szwajcarii,
Niemiec, Francji i Holandii oraz Litwy.
(czytaj o Festiwalu)
(czytaj program)
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Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
7 lutego, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięła udział posiedzeniu Komisji
nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Podczas spotkania
omawiano dotychczasowe statystyki korzystania przez uprawnionych obywateli z tej pomocy oraz
problem niskiego zainteresowania nim. Na następnym posiedzeniu będą omawiane propozycje
zmiany systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.
14 lutego odbyło się Prezydium NRA. Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, zreferował sprawę
skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku w sprawie stawek adwokackich z wyboru i z
urzędu. Prezydium przyjęło uchwałę nr. 26 (czytaj uchwałę)
Prezydium podjęło też uchwałę w sprawie składu Komisji ds. Informatyzacji oraz Komisji
Doskonalenia Zawodowego. W skład Komisji ds. Informatyzacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej,
której przewodniczącym jest adw. Tomasz Korczyński, weszli: adw. Bartosz Golejewski, adw.
Aleksander Krysztofowicz, adw. Michal Szpakowski, adw. Bartłomiej Trętowski.
Prezydium NRA powołało do składu osobowego Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA: adw.
Jerzego Luranca, adw. Janusza Stecia, adw. Jarosława Wyrębskiego.
Prezydium podjęło też uchwałę o przyznaniu odznaczeń Adwokatura Zasłużonym na wniosek
Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie: adw. Pawłowi Jędrzejewskiemu, adw. Lechowi
Kasprzykowi, adw. Lechowi Kurpiosowi, adw. Andrzejowi Migalskiemu, adw. Michałowi Pacho.
Adw. Jacek Trela, prezes NRA zreferował stan przygotowań do Kongresu Prawników Polskich i
zaangażowanie Adwokatury w to wydarzenie.
Prezydium wraz z adw. Ewą Krasowską, Rzecznikiem Dyscyplinarnym Adwokatury oraz adw. Jackiem
Ziobrowskim, prezesem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, omówiło aktualne problemy dotyczące
postępowań dyscyplinarnych.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy osobowe, które omówiło i
rozstrzygnęło Prezydium. Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe, które
Prezydium przedyskutowało i rozstrzygnęło, w tym także uchwaliło diety zadaniowe dla adwokatów
wykonujących powierzone funkcje samorządowe.
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