Wiadomości Adwokatury 21 kwietnia 2017 r.
Złoty Paragraf dla adw. Justyny Mazur
Adw. Justyna Mazur, dziekan Okręgowej
Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, została
uhonorowana 20 kwietnia statuetką "Złoty
Paragraf"
dla
najlpeszego
adwokata.
Nagrodę
przyznaje
redakcja
Dziennika
Gazety Prawnej.
Nagrodę podczas gali w Warszawie wręczał
Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika
Gazety Prawnej i przewodniczący Kapituły
nagrody. Mówił on, że ideą nagrody jesyt
nagradzanie tych prawników, którzy nie traktują
swojej pracy tylko jako wykonywani zawodu, ale
poszukiwanie i znajdywanie słuszności. To dzięki
takim ludziom słuszność podąża za prawem.
Kapituła w uzasadnieniu przyznania nagrody adw.
Justynie Mazur w kategorii najlepszy adwokat,
podkreśliła jej zaangażowanie w obronę praw
człowieka i wolności obywatelskich w kraju i
zagranicą. Pani Mecenas była uczestnikiem misji
obserwacyjnych Naczelnej Rady Adwokackiej do
Gruzji, Kazachstanu i na Ukrainie. Występowała w
Parlamencie Włoskim przed Senacką Komisją Praw
Człowieka, gdzie z sukcesem broniła osób
deportowanych. Angażuje sie także w wiele akcji
pro bono i edukacyjnych w izbie bydgoskiej.
Wymieniono
szczególnie
akcję
edukacyjną
"mediacje w szkole w praktyce", w której wzięło
udział 48 szkół z całego województwa kujawskopomorskiego.
Dziękując za przyznanie nagrody, adw. Mazur
podkreśliła, że przyjmuje tę nagrodę w imieniu
koleżanek i kolegów ze swojej izby adwokackiej,
bez których pracy i zaangażowania, jej praca nie
byłaby możliwa. Podziękowała także prezesom
Naczelnej
Rady
Adwokackiej
obecnemu
prezesowi adw. Jackowi Treli i adw. Andrzejowi
Zwarze, który w ubiegłym roku zakończył druga
kadencję prezesury, za to, że umożliwiają jej
szeroką działalność samorzadową podczas swoich
kadencji.
Złote Paragrafy to przyznawana
nagroda, wręczana osobom, które
minionego roku wywarły największy
jakość naszego prawa i kondycję
sprawiedliwości. Przyznawana jest

corocznie
w ciągu
wpływ na
wymiaru
w kilku
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kategoriach najwybitniejszym przedstawicielom
zawodów prawniczych – sędziom, adwokatom,
prokuratorom oraz radcom prawnym - osobom
odważnym w życiu publicznym i zawodowym. W
kapitule nagrody w tym roku zasiadał m.in. adw.
Jacek Trela, prezes NRA.
Laureatami-adwokatami ubiegłych lat byli: adw.
Maciej Gutowski, adw. Mikołaj Pietrzak, adw. prof.
Piotr Girdwoyń, adw. Piotr Kardas, adw. Andrzej
Kubas.
Adw. Justyna Mazur, dziekan Okręgowej Rady
Adwokackiej w Bydgoszczy, pełni tę funkcję od
2013 r. Pełni także funkcję Wiceprezesa
Zrzeszenia Prawników Polskich z siedzibą w
Bydgoszczy.
Uhonorowana została odznaką „Adwokatura
Zasłużonym”, Medalem Prezydenta RP za Zasługi
dla Adwokatury, Medalem Prezydenta Miasta
Bydgoszczy oraz najwyższym odznaczeniem
Zrzeszenia Prawników Polskich.
W marcu 2017 r. w rankingu Expressu
Bydgoskiego znalazła się w pierwszej trójce
najbardziej wpływowych kobiet Bydgoszczy.
Stanęła na podium obok wiceprezydent Iwony
Waszkiewicz oraz Joanny Franczak, bydgoskiej
restauratorki i bizneswoman.
W latach 2001-2004 adw. Justyna Mazur była
zastępcą członka ORA. Od 2004 do 2007 była
członkiem Komisji Sportu i Rekreacji, a w 2007 –
członkiem
komitetu
organizacyjnego
XV
Ogólnopolskich Dni Prawniczych, koordynowanego
przez bydgoski oddział Zrzeszenia Prawników
Polskich.
Od
roku
2007
pełniła
funkcję
wicedziekana ORA w Bydgoszczy.
Za kadencji dziekan Mazur Izba Bydgoska
przeprowadza z sukcesem działania pro bono,
akcje edukacyjne i charytatywne.
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Adw. Sylwia Gregorczyk-Abram Prawnikiem Pro
Bono
Adw. Sylwia Gregorczyk Abram została
laureatką tegorocznego konkursu Prawnik
Pro Bono.
Adw.
Sylwia
Gregorczyk-Abram
jest
pomysłodawczynią i koordynatorką Tygodnia
Konstytucyjnego, który ma na celu przybliżać
prawo uczniom szkół gimnazjalnych i licealnych (
w ramach działalności Stowarzyszenia im.
Zbigniewa Hołdy). W ramach współpracy pro bono
z
Helsińską
Fundacją
Praw
Człowieka
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reprezentowała przed sądem osobę chorą
psychicznie, całkowicie pozbawioną możliwości
obrony swoich praw, reprezentowała również
irańską aktywistkę na rzecz praw kobiet w
postępowaniu
przygotowawczym
dotyczącym
nadużycia
urpawnień
przez
funkcjonariuszy
granicznych, którzy traktowali klientkę w sposób
niehumanitarny i naruszający jej godność,
przygotowała też skargę do Europejskiego
Trybunału
Praw
Człowieka
w
Strasburgu
dotyczącą likwidacji osady romskiej we Wrocławiu,
bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie
je mieszkańców. Ponadto Pani Mecenas działała
pro bono na rzecz Fundacji Dzieci Niczyje
(obecnie
Fundacja
Dajemy
Dziecią
Siłę),
Stowarzyszenia
"Amp
Futbol",
Habitat
for
Humanity, Fundacji Ius Medicinae, Hope and
Home for Children. Jest członkinią zarządu
Fundacji Prawo do Pomocy, a także koordynatorką
ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi
przy ORA w Warszawie oraz członkinią Zespołu ds
Kobiet przy NRA.
Kapituła nagrody przyznała również wyróżnienia,
które otrzymali r.rp. Jolanta Budzowska oraz
prokurator Tomasz Salwa.
Konkurs Prawnik Pro Bono po raz czternasty
zorganizowała Fundacja Uniwersyteckich Poradni
Prawnych wraz z dziennikiem "Rzeczpospolita".
Kapituła nagrody, w której zasiada m.in. adw.
Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
co roku wyróżnia prawników, którzy bezpłatnie
pomagają innym, zarówno osobom fizycznym,
organizacjom społecznym, jak i instytucjom.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

4 / 14

Sejm uwzględnił propozycje NRA w nowelizacji KPA
Sejm przyjął na 39. posiedzeniu ustawę o zmianie ustawy - Kodeks postępowania
administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Zostały w niej uwzględnione propozycje
Naczelnej Rady Adwokackiej o charakterze pro obywatelskim i pro adwokackim.
W pracach legislacyjnych nad tą nowelizacją z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej brali udział adw.
dr Karol Pachnik i adw. Dariusz Goliński, pełnomocnicy Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ds.
legislacji. Złożone przez nich i uwzględnione przez Sejm propozycje:
- sobota w KPA została uznana za dzień równy dniu ustawowo wolnemu od pracy, a termin
wypadający obywatelowi w sobotę przechodzi na kolejny dzień roboczy;
- wniesienie skargi bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego powoduje zachowanie
terminu (liczy się dzień nadania skargi do WSA).
Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta RP.

28 maja początek Tygodnia Konstytucyjnego
#MojaKonstytucja
Komisja ds. Edukacji Prawnej przy Naczelnej
Radzie Adwokackiej zachęca adwokatów i
aplikantów
adwokackich
do
czynnego
udziału
w
III
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 28 maja –
4 czerwca 2017 roku przez Stowarzyszenie im.
prof. Zbigniewa Hołdy. Tydzień Konstytucyjny ma
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zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym
patronatem
Rzecznika
Praw
Obywatelskich.
Nadzór merytoryczny nad wydarzeniem zgodziła
się objąć prof. Ewa Łętowska.
W ostatniej edycji Tygodnia Konstytucyjnego
wzięło udział 350 szkół oraz 380 prawników. W
lekcjach na temat Konstytucji uczestniczyło ok. 35
880 uczniów w całej Polsce. Entuzjastyczne
reakcje nauczycieli oraz prawników, biorących
udział w pierwszej i drugiej edycji Tygodnia
Konstytucyjnego, świadczą o tym, że jest to
inicjatywa potrzebna.
Celem projektu jest zwrócenie uwagi na
praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji.
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. Organizatorzy chcą też
zwrócić uwagę na kluczową rolę sądów
powszechnych w stosowaniu prawa w Polsce, przy
uwzględnieniu nadrzędnej roli Konstytucji.
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. Andrzej
Grabiński, przewodniczący Komisji ds. Edukacji
Prawnej przy NRA.
Zainteresowani adwokaci i aplikanci adwokaccy
proszeni są o zgłoszenie w terminie do dnia 9
maja 2017 roku.
Formularz
zgłoszeniowy
znajduje
się
adresem:
https://goo.gl/forms/gaRLH5RpctETlmxX2,

pod

a także na stronie: www.stowarzyszenieholda.pl.
Dodatkowe pytania proszę kierować bezpośrednio
do adwokat Sylwii Gregorczyk-Abram na adres
Stowarzyszenia:
stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl, tel: 795
215 089.
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Algieria: seminarium nt. kary śmierci 28-29
kwietnia
Seminarium, którego uczestnicy podejmą dyskusję na temat kary śmierci, odbędzie
się 28-29 kwietnia 2017 roku w Boumerdes, w Algierii.
Organizatorem jest Unia Adwokatur (UIA) we współpracy z Radą Adwokacką Boumerdes. Rejestracja
jest możliwa za pośrednictwem strony internetowej: ww.uianet.org
(zobacz zaproszenie i program)

Sztuka trzaskania butami przed ministrem
sprawiedliwości
"Sztuka trzaskania butami przed ministrem sprawiedliwości" to tytuł komentarza
autorstwa adw. prof. Macieja Gutowskiego i adw. prof. Piotra Kardasa, który ukazał się
20 kwietnia na łamach Dziennika Gazety Prawnej.
"Wadliwość procedowanej nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa powinna być
dostrzegana przez wszystkich prawników w Polsce - uważają autorzy. System politycznych wyborów
członków KRS oraz poselska propozycja powoływania prezesów sądów bez udziału środowiska
sędziowskiego godzi w zasadę niezależności władzy sądowniczej. Niekonstytucyjne skrócenie
kadencji urzędujących członków KRS wskazuje, jak bardzo istotne jest polityczne
podporządkowanie sądownictwa. Po co? Doskonale widać na przykładzie Trybunału
Konstytucyjnego."
(czytaj tekst)

Skutki przestępstw skarbowych - analiza adw.
prof. P. Kardasa
Wskutek ostatnich nowelizacji kodeksu karnego doszło do nagromadzenia przepisów
karnych wymierzonych w sprawców przestępstw skarbowych. Adw. prof. dr hab. Piotr
Kardas, wiceprezes NRA, analizuje je w wywiadzie udzielonym Dziennikowi Gazecie
Prawnej.
Wywiad nosi tytuł: "Kiedy kara najwyższa, kiedy łączna, a kiedy konfiskata rozszerzona." Profesor
Kardas analizuje kazus, w którym sprawca posługuje się nierzetelną fakturą, wskutek czego popełnia
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trzy przestępstwa skarbowe i dwa przestępstwa powszechne.
(czytaj wywiad: strona pierwsza, strona druga)

Akademia Nowoczesnego Adwokata w izbie
łódzkiej
Akademia Nowoczesnego Adwokata została powołana do życia na początku 2017 r. jako
nowatorski i bezprecedensowy pomysł realizowany w ramach Komisji Doskonalenia
Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Szkolenie „Zawód Adwokat – Nowa
Era” odbyło się 25 marca.
W założeniach pomysłodawcy, Akademia ma na celu umożliwienie członkom izby łódzkiej
doskonalenia w trakcie praktycznych warsztatów, niezbędnych w rzeczywistości gospodarczej, tzw.
kompetencji miękkich oraz umiejętności związanych ściśle z wykonywanym zawodem adwokata.
Poza dyskusją jest bowiem fakt, że rozwijanie tych kompetencji i umiejętności to konieczność dla
współczesnych adwokatów. Stając naprzeciw tym wyzwaniom, w ramach Akademii Nowoczesnego
Adwokat zaplanowane są szkolenia m.in. z zakresu umiejętności budowania relacji z klientem,
psychologii przesłuchiwania świadków, zarządzania stresem czy też wykorzystywania nowoczesnych
technologii w codziennej pracy adwokata.
Pierwsze szkolenie z cyklu Akademia Nowoczesnego Adwokata o intrygującym tytule „Zawód
adwokat – Nowa Era" odbyło się 25 marca 2017 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.
Szkolenie to miało charakter 6-godzinnego warsztatu, w ramach którego uczestnicy mogli poznać
przede wszystkim style zachowań i komunikacji niezbędne w pracy z klientem, ale także zmierzyć się
z obrazem współczesnego adwokata widzianego oczami klienta oraz aktualnymi wyzwaniami rynku.
Uczestnicy mieli możliwość posłuchać autentycznych wypowiedzi ankietowanych osób i
skonfrontować je z dotychczasowym sposobem myślenia o sobie, jako wykonujących zawód
adwokata oraz adwokaturze jako całości. W trakcie warsztatów poruszane były również zagadnienia
budowania relacji z klientem z pozycji eksperta. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali
spersonalizowane wiadomości mailowe zawierające prezentację z warsztatów, w tym opisy wyników
przeprowadzonych podczas nich testów.
Warsztat prowadzili Marta Kulik – certyfikowany coach ICC, psycholog, trener biznesu oraz Tomasz
Piechocki – prawnik i doradca biznesowy, certyfikowany coach pracujący w oparciu o metodyki
CoachWise™ oraz Team Coaching International™.
Pozytywny odbiór i liczne zainteresowanie adwokatów Izby Łódzkiej szkoleniem „Zawód Adwokat –
Nowa Era” zaskoczyło organizatorów. Adwokaci łódzcy po raz kolejny okazali się być otwarci na nowe
inicjatywy i zainteresowani poznawaniem nowych perspektyw wykonywania zawodu adwokata.
adw. Katarzyna Fulko
członek Komisji Doskonalenia Zawodowego
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
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W Opolu powołano Koło Obrońców Praw Zwierząt
Przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu powstało Koło Obrońców Praw Zwierząt.
Jego przewodniczącą została adw. Agnieszka Staszków-Bularz.
O powołaniu Koła opolska rada zadecydowała 4 kwietnia, podejmując stosowną uchwałę. Celem
działalności Koła będzie udzielanie pomocy prawnej pro bono przez adwokatów organizacjom
zajmującym się ochroną zwierząt oraz ich praw. Adwokaci będą pomagać przy rozwiązywaniu
problemów w postępowaniach administracyjnych w związku z uzyskaniem funduszy na działalność
organizacji, będą wspierać w redakcji różnego rodzaju pism i wniosków, służyć doraźną pomoc
prawną, a przede wszystkim inicjować i występować w imieniu podmiotów w sprawach karnych
przeciwko osobom znęcającym się nad zwierzętami.
To nie pierwsza izba adwokacka, która podejmuje inicjatywy związane z ochroną praw zwierząt. Od
kilku lat Koło Przyjaciół Czworonogów istnieje przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu oraz
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Szczecin: XIV Wieczór z In Gremio
Redakcja
czasopisma
"In
Gremio",
miesięcznika
szczecińskich
środowisk
prawniczych,
którego
wydawcą
jest
Szczecińska Izba Adwokacka oraz Fundacja
„Bądźmy
In
Gremio”
wspólnie
zorganizowały 7 kwietnia XIV Wieczór z In
Gremio.
Spotkanie odbyło się w Teatrze Polskim w
Szczecinie,
uczestniczyli
w
nim
m.in.
przedstawiciele sądów powszechnych apelacji
szczecińskiej, w tym SSA Maciej Żelazowski,
prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, SSA
Halina Zarzeczna, prezes Sądu Okręgowego w
Szczecinie,przedstawiciele Prokuratury, Okręgowej
Izby
Radców
Prawnych
oraz
członkowie
Szczecińskiej Izby Adwokackiej, w tym adw.
Włodzimierz Łyczywek, dziekan Okręgowej Rady
Adwokackiej, adw. Marek Mikołajczyk, członek
NRA i gospodarz Wieczoru oraz członkowie
Okręgowej Rady Adwokackiej.
W trakcie wieczoru wręczono nagrody „Gremiusa”
dla Człowieka Roku In Gremio 2016, którym
decyzją Rady Programowej czasopisma został
adw. Piotr Dobrołowicz. W uzasadnieniu wyboru
SSA Maciej Żelazowski, przewodniczący Rady
Programowej In Gremio przypomniał, iż począwszy
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od 2008 r. do 2016 r. adw. Piotr Dobrołowicz pełnił
funkcję redaktora naczelnego "In Gremio", zaś
jego wysiłkiem wydawnictwo "In Gremio" mocno
zakorzeniło się w szczecińskim środowisku
prawniczym, stanowiąc jedną z platform wymiany
poglądów, ale także integracji środowiska.
Spotkanie zostało zorganizowane pod hasłem
„Edukacja Prawna”, a w rozważaniach nad metodą
i sposobami pogłębiania wiedzy o prawie wśród
obywateli uczestniczyli: SSO w stanie spoczynku
Anna Maria Wesołowska, Cezary Urban - dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w
Szczecinie (w skład, którego wchodzi m.in.
wielokrotny zwycięzca ogólnopolskich rankingów
liceów – XIII Liceum w Szczecinie) oraz Bartosz
Pilitowski – prezes Fundacji Court Watch Polska.
Spotkanie zakończyło się osobistym wystąpieniem
adw. Romana Ossowskiego – pierwszego laureata
nagrody dla Człowieka Roku In Gremio oraz
pierwszego redaktora naczelnego czasopisma In
Gremio, który m.in. cytując fragment wiersza
Zbigniewa Herberta „Raport z oblężonego
miasta”:
„ i jeśli Miasto padnie a ocaleje jeden
on będzie niósł Miasto w sobie po drogach
wygnania
on będzie Miasto”
swoją
statuetkę
„Gremiusa”
przekazał
symbolicznie na ręce prezesa Sądu Apelacyjnego
SSA Macieja Żelazowskiego w dowód solidarności
ze środowiskiem sędziów polskich oraz uznania
ich wysiłków czynionych dla zachowania istoty
sprawiedliwości
niezawisłości
sędziów
i
niezależności sądów.
Autor zdjęć: Tomasz Pasula
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Kraków: charytatywna aukcja prac A.
Lutosławskiej-Jaworskiej
Wernisaż wystawy prac Anny Lutosławskiej-
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Jaworskiej połączony z aukcją jej prac na
rzecz
Specjalnego
Ośrodka
SzkolnoWychowawczego dla Dzieci Niewidomych i
Słabowidzących w Krakowie odbędzie się 25
kwietnia w krakowskim Klubie Adwokatów.
Aukcję poprowadzi Przemysław Firek, bas-baryton,
przez wiele lat solista Opery Krakowskiej, który
uświetni wydarzenie krótkim występem dla
autorki prac oraz uczestników wernisażu.
Całkowity dochód z aukcji prac zostanie
przeznaczony na Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy
dla
Dzieci
Niewidomych
i
Słabowidzących w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6, z
którym artystka od wielu lat współpracuje i
intensywnie je wspiera.
Początek wernisażu o godz. 19.00.
(zobacz zaproszenie na aukcję)
W ramach wernisażu odbędzie się także uroczyste
ogłoszenie wyników i podsumowanie etapu
izbowego
Ogólnopolskiego
Konkursu
Krasomówczego., którego dokona adw. Paweł
Gieras, dziekan ORA w Krakowie.
Anna Lutosławska-Jaworska jest aktorką i reżyser
teatralną. Występowała w teatrach krakowskich:
"Wesoła Gromadka" (1945), Studiu Aktorskim przy
Starym
Teatrze
(1945),
Kameralnym
TUR
(1946-47), Dramatycznym (1952-53), im. Juliusza
Słowackiego
(1954-55,
1973-81),
Ludowym
(1957-67) oraz wrocławskich: Dramatycznym
(1951, 1967-68), Polskim (1969-72). Ponadto
wystąpiła w kilkudziesięciu spektaklach Teatru
Telewizji i Teatru Polskiego Radia. W latach
1972-1982 była pedagogiem Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w
Krakowie, gdzie pracowała na stanowisku
docenta. Laureatka Nagrody im. Ireny Solskiej
(2014) za twórczość wywierającą znaczący wpływ
na rozkwit sztuki aktorskiej. Artystka jest również
autorką
książek:
„Kwiaty
też
zasypiają”,
„Niedyskretnie.
Prawdziwe
historie”,
„Skojarzenia”.
Akwarele przedstawiane w trakcie wernisażu oraz
przeznaczone na aukcję powstały w okresie, gdy
autorka zrezygnowała z własnej kariery aktorskiej
i wraz z mężem wyjechała na kilka lat do Algierii.
Prace obrazują zachwyt artystki nad krajobrazem
tego kraju i tęsknotę za krajem ojczystym. W
jesieni prace te były wystawiane w Pałacu Sztuki
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Mistrzostwa Polski Prawników w Brydżu
Sportowym 15-17 września
Mistrzostwa Polski Prawników w Brydżu Sportowym odbędą się 15-17 września w
Zamościu.
Udział w mistrzostwach mogą wziąć osoby, które ukończyły studia na wydziale prawa lub prawa i
administracji. Zaproszeni są adwokaci, prokuratorzy, sędziowie, radcowie, notariusze, komornicy,
absolwenci studiów prawniczych wraz z partnerem (partner nie musi być prawnikiem).
(zobacz program i warunki udziału)
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem strony www.proactivssa.pl
Organizatorem mistrzostw jest proActiv Stowarzyszenie Sportowo-Artystyczne. we współpracy z
Lubelskim Związkiem Brydża Sportowego i przy aprobacie Polskiego Związku Brydżowego.
(zobacz list organizatorów)

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
20 kwietnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w gali rozdania nagród "Złote Paragrafy",
przyznawane przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej. W kategorii "najlepszy adwokat" zwyciężyła
adw. Justyna Mazur, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy. (czytaj więcej)
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20 kwietnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w uroczystym rozstrzygnięciu Rankingu
Prawnik Pro Bono. Laureatką została adw. Sylwia Gregorczyk-Abram. (czytaj relację)
21 kwietnia, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, bierze udział w spotkaniu
kierowników szkolenia aplikantów adwokackich w Niechorzu.
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