Wiadomości Adwokatury 12 maja 2017
Kongres Prawników Polskich 20 maja w
Katowicach
Kongres Prawników Polskich odbędzie się 20
maja
w
Katowicach.
Organizują
go:
Stowarzyszenie
Sędziów
Polskich
Iustitia, Naczelna Rada Adwokacka oraz
Krajowa Rada Radców Prawnych. Adwokaci i
aplikanci adwokaccy zaproszeni są do
udziału w Kongresie. Rejestracji można
dokonać na stronie kongresprawnikow.info.
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty w
terminie określonym w mailu potwierdzającym
rejestrację.
Wszystkie
dane
potrzebne
do
dokonania tej wpłaty zawarte są w mailu z
potwierdzeniem.
(link do rejestracji)
Publikujemy komunikat prasowy:
„Prawnicy polscy o stanie praworządności w
Rzeczypospolitej Polskiej”
W Polsce jak najbardziej potrzebna jest reforma
wymiaru sprawiedliwości. Wymaga ona jednak
przemyślanych
decyzji,
wypracowanych
i
konsultowanych z praktykami, jakimi są m.in.
adwokaci, radcy prawni i sędziowie. Tak uważają
przedstawiciele środowisk prawniczych, którzy
zachęcają do wzięcia udziału w Kongresie
Prawników Polskich 20 maja, który będzie okazją
do wymiany poglądów i debaty na temat kształtu
reformy.
Wydarzenie
organizuje
Naczelna
Rada
Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. Chociaż
Kongres
organizowany
jest
przez
adwokatów, radców prawnych i sędziów, to
zapraszamy przedstawicieli wszystkich zawodów
prawniczych oraz organizacji pozarządowych –
mówią organizatorzy.
Środowiska adwokackie, radcowskie i sędziowskie
podkreślają
również,
że
reforma
wymiaru
sprawiedliwości musi kierować się zasadami
demokratycznego państwa prawa, a szczególnie
zasadą
zachowania
niezależności
sądów,
niezawisłości sędziów oraz autonomiczności
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samorządów prawniczych. Zmiany te wymagają
przemyślanych
decyzji,
wypracowanych
i
konsultowanych z praktykami. Prawnicy wskazują
również na konieczność ułatwienia dostępu do
pomocy
prawnej
zarówno
na
etapie
przedsądowym, jak i sądowym. Łączy się z tym
zagwarantowanie na każdym etapie sprawy
profesjonalnej pomocy adwokata lub radcy
prawnego.
- Wspólnota zawodów prawniczych opiera się na
szacunku dla człowieka oraz prawa mądrego i
sprawiedliwego. Takiego prawa chce każdy
prawnik i takiego prawa poszukujemy na salach
sądowych. Sędzia jest niezawisły właśnie po to,
aby mógł usuwać bezduszność z prawa
stanowionego i interpretować je tak, by każdemu
przyznać to, co słuszne i sprawiedliwe. Kongres
Prawników będzie okazją do dyskusji o tym, jak
sprawić, by prawo nie było opresyjne. Sądy są dla
obywateli. Wierzę, że wszyscy mamy tego coraz
większą świadomość. – mówi SSO Krystian
Markiewicz,
przewodniczący
Stowarzyszenia
Sędziów Polskich Iustitia.
- Kongres Prawników Polskich zwoływany jest w
trudnych czasach, w których politycy w mediach
nadają
ton
dyskusji
dotyczącej
wymiaru
sprawiedliwości. Chciałbym, by ten rodzaj
politycznej, opartej na emocjach, gry został
zastąpiony rzeczową, silną w argumenty dyskusją
nad przyszłością wymiaru sprawiedliwości oraz
zawodów
prawniczych.
Będziemy
podczas
Kongresu debatowali o dostępie do wymiaru
sprawiedliwości o tym, co z siebie dajemy
obywatelom i o tym, jak ważna jest niezależność
radców prawnych i adwokatów. Chciałbym,
żebyśmy pamiętali, że dostęp do wymiaru
sprawiedliwości to dostęp do niezależnego i
niezawisłego
sądu.
Serdecznie
wszystkich
zapraszam na to wielkie wydarzenie.– podkreśla
r.pr. Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady
Radców Prawnych.
- Kongresowi Prawników Polskich wielu będzie
chciało przypisać wyłącznie wymiar polityczny.
Chcę jednak podkreślić, że spotykamy się, żeby
wymienić się między sobą spostrzeżeniami
dotyczącymi reformy wymiaru sprawiedliwości.
Będziemy chcieli wypracować propozycje jak
usprawnić dostęp obywatela do niego. Adwokaci
jako praktycy prawa, dla których sala sądowa jest
codziennym miejscem pracy, bardzo dobrze
wiedzą, które mechanizmy się sprawdzają, a które
wymagają ulepszenia, na co najbardziej narzekają
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nasi klienci i tym doświadczeniem podzielimy się z
pozostałymi uczestnikami Kongresu. – mówi z
kolei adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej.
Zachęcamy do udziału w Kongresie.
Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony
Kongresu (zobacz link rejestracji)
Należy wpisać swoje dane oraz wybrać wariant
udziału: udział w sesjach naukowych (opłata 125
zł) lub udział w sesjach naukowych z lunchem
(185 zł). Planowany czas Kongresu: od godz.
10.00 (rejestracja od 8.30) do godz. 17.00.
Szczegóły dotyczące miejsca Kongresu,
zakwaterowania, programu znajdują się na
stronie: kongresprawnikow.info

Prezydium NRA: regulamin wyboru Pierwszego
Prezesa SN jest zgodny z Konstytucją
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na posiedzeniu 9 maja przyjęło stanowisko, w
którym podkreśla, że przepisy regulujące wybór Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
są zgodne z Konstytucją RP.
Stanowisko Prezydium NRA jest odpowiedzią na wniosek Grupy Posłów na Sejm VIII Kadencji,
skierowany do Trybunału Konstytucyjnego 1 marca br. Wnioskodawcy zaskarżają w nim przepisy z
dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym oraz uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu
Najwyższego z 14 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
Zdaniem Prezydium NRA, zaskarżone przez grupę posłów przepisy są zgodne z art. 2 i art. 183
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezydium zwraca też uwagę na polityczny aspekt wniosku grupy posłów, który skierowany jest
przeciwko niezawisłości Sądu Najwyższego i jego organów. Przestrzega też przed skutkami destabilizacją działalności organów Sądu Najwyższego i - pośrednio - całego wymiaru
sprawiedliwości. Składanie tego rodzaju wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, zdaniem
Prezydium NRA, podważa zaufanie do fundamentów państwa prawnego.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej poparło stanowisko przyjęte w tej sprawie przez
Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego, a wyrażone w piśmie z dnia 31 marca 2017 r. i apeluje o
wycofanie wniosku.
(czytaj stanowisko Prezydium NRA)
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Prawa pacjentek – bez znieczulenia. Zaproszenie
na konferencję NRA
O przysługujących, przestrzeganych i naruszanych prawach pacjentek rozmawiać będą
uczestnicy konferencji naukowej, która odbędzie się 27 maja br. we Wrocławiu. Dyskusja
pod znamiennym tytułem „Prawa pacjentek – bez znieczulenia”, zgromadzi ekspertki i
ekspertów na co dzień zajmujących się tym zagadnieniem.
W dyskusji mowa będzie o naruszaniu praw pacjentek w kontekście praw reprodukcyjnych, o prawie
kobiet do świadczeń zdrowotnych, do opieki okołoporodowej, poszanowania intymności i godności.
Uczestnicy będą mogli także zapoznać się z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
nt. praw pacjentek i wytycznymi Rady Europy. Konferencję organizuje Komisja Praw Człowieka przy
Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Honorowy
patronat bjęła Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu.
- Prawa reprodukcyjne kobiet w Polsce są bez wątpienia naruszane. Na konferencji będziemy
dyskutować o tym jak je chronić i umacniać ich przestrzeganie. Kobiety ciężarne i rodzące są
szczególnie narażone na łamanie praw człowieka. Brak dostępu pacjentki do znieczulenia, kiedy nie
ma przeciwskazań zdrowotnych, stanowi nieludzkie i poniżające traktowanie, które w XXI w. nie
powinno mieć miejsca. W Polsce niestety zdarza się to zbyt często, na co wielokrotnie wskazywał
m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. Dlatego tak ważne jest uświadamianie kobietom O
przysługujących im prawach. Adwokatura poprzez tę konferencję włącza się w kampanię edukacyjną,
poszukując również rozwiązań tej sytuacji. – tłumaczy adw. Justyna Metelska, przewodnicząca Komisji
Praw Człowieka przy NRA
Do udziału w konferencji zachęca również adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca
Zespołu ds. Kobiet przy NRA. - Podczas konferencji z pewnością odniesiemy się do zagadnień
dotyczących pełnej diagnostyki i badań prenatalnych, a także do sygnalizowanych nam wątpliwości
pacjentek dotyczących dokumentacji jaką zobowiązane są podpisywać podczas przyjęcia do szpitala
przed porodem. Chcemy otwarcie rozmawiać o prawie do sprzeciwu od orzeczeń lekarskich
stwierdzających brak podstaw do przerwania ciąży, także w kontekście orzeczeń Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka. Występujący w panelach praktycy, w tym sędziowie i adwokaci, będą
odnosić się także do kwestii dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych w przypadku naruszenia praw
pacjentek. – mówi.
Udział w konferencji potwierdziły m.in: Krystyna Kozłowska, p.o. Rzeczniczki Praw Pacjenta, r.pr.
Magda Krzyżanowska-Mierzewska, kierownik Wydziału w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka, Joanna Pietrusiewicz, prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku, dr Sylwia Spurek, zastępczyni
Rzecznika Praw Obywatelskich, adw. Monika Gąsiorowska, członkini Komisji Praw Człowieka przy
Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz adw. dr Anna Malicka-Ochtera.
Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00 w budynku Starej Giełdy we Wrocławiu (Plac Solny 16).
Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 22 maja 2017 roku, wyłącznie elektronicznie na
adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z podaniem adresu korespondencyjnego i wskazaniem
wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką
konferencji), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w
konferencji (świadectwa dla adwokatów i radców prawnych, zaświadczenia dla pozostałych
uczestników). Zaznaczamy, iż nie ma innej możliwości rejestracji w tym wydarzeniu. Decyduje
kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia list przed upływem podanego terminu.
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Udział w konferencji zapewnia adwokatom i radcom prawnym 5 punktów z zakresu doskonalenia
zawodowego.
czytaj program

Posłowie a niezależność władzy sądowniczej felieton
"Poselski projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (pUSP)
przyznaje ministrowi sprawiedliwości, na zasadzie całkowitej uznaniowości lub też na
podstawie ocennych przesłanek, prawo powoływania i odwoływania sędziów
funkcyjnych" - podkreślają adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas w
felietonie, opublikowanym 8 maja na łamach Dziennika Gazety Prawnej.
Zdaniem autorów, "projekt ten nie zawiera żadnej koncepcji poprawy jakości sądzenia, usprawnienia
wymiaru sprawiedliwości, nie wprowadza czytelnych kryteriów awansowych dla sędziów czy ułatwień
dla obywateli". Zwracają uwagę, że zmiany dotyczą "zwiększenia wpływu ministra sprawiedliwości na
obsadzanie stanowisk w sądach powszechnych, poszerzenia nadzoru zewnętrznego oraz pośrednich
instrumentów oddziaływania MS na sądy i na sędziów orzekających".
Wyrażają swoje rozczarowanie tym, że zamiast zwiększać prawa i pozycję obywatela przed sądem,
projekt wzmacnia pozycję i zakres uprawnień ministra „nad sądami”.
(czytaj cały felieton)

Noc z Muzeum Adwokatury - 20 maja
Eksponaty z Muzeum Adwokatury zostaną
udostępnione podczas Nocy Muzeów 20 maja
w Warszawie.
Naczelna Rada Adwokacka po raz kolejny włącza
się
w
cieszącą
się
popularnośścią
akcję. Przedmioty z kolekcji Muzeum Adwokatury
zostaną udostępnione w ramach wystawy "Salus
rei publicae suprema lex esto" w Naczelnym
Sądzie Administracyjnym przy ulicy Boduena 3/5
w Warszawie.
Naczelny
Sąd
Administracyjny
przygotował
atrakcje dla zwiedzających wspólnie z Archiwum
Akt Nowych. Noc Muzeów uroczyście zainauguruje
występ Chóru Dziecięcego i Młodzieżowego przy
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Teatrze Wielkim Operze Narodowej już o godzinie
15.00 przed gmachem NSA.
Bogaty program zwiedzania przewiduje m.in.
prezentacje wystaw dokumentujących początki i
współczesność
sądów
administracyjnych,
ekspozycje interesujących zbiorów muzealnych i
archiwaliów związanych z sądownictwem oraz
historią naszego kraju (m.in. pierwszy publiczny
pokaz pamiątek i dokumentów związanych z
Ignacym
Paderewskim,
filmy
z
okresu
międzywojennego, eksponaty z okresu II wojny
światowej), a także symulację rozprawy sądowej
przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
W trakcie Nocy Muzeów w NSA zaplanowano
różnego rodzaju występy artystyczne wokalistów
oraz chóru (utwory Chopina i Paderewskiego,
pieśni patriotyczne), a także koncert brytyjskiej
piosenkarki polskiego pochodzenia Katy Carr,
która wykona własne kompozycje inspirowane
polskim czynem patriotycznym. Ponadto zostaną
zaprezentowane elementy służby Policji Sądowej
oraz pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zwiedzającym zostaną również udostępnione:
Sala Zgromadzeń, w której odbywają się ważne
dla sądownictwa administracyjnego wydarzenia,
m.in. doroczne zgromadzenia ogólne z udziałem
przedstawicieli najwyższych władz państwowych,
sale rozpraw, gdzie na co dzień rozpatrywane są
sprawy, a także pokój narad i biblioteka sądowa.
Dla najmłodszych gości przewidziano gry,
konkursy
(historyczne,
plastyczne
itp.)
z
nagrodami oraz rodzinna grę terenową „Sądowa
przygoda”.
(zobacz szczegółowy program)

Skwer adw. Stanisława Kalinowskiego w Lublinie
W Lublinie 9 maja odsłonięto tablicę na skwerze adw. Stanisława Kalinowskiego.
W uroczystościach udział wzięli adw. Stanisław Estreich, dziekan ORA w Lublinie, Ferdynand Rymarz,
były sędzia Trybunału Konstytucyjnego i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Rafał
Kalinowski, wnuk uhonorowanego oraz lubelscy adwokaci i aplikanci adwokaccy.
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Rada Miasta Lublin, dzięki inicjatywie Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie 2 marca 2017 r.,
podjęła uchwałę o nadaniu skwerowi w centrum miasta, u zbiegu ulic Bernardyńskiej i Koziej, imię
Stanisława Kalinowskiego - zasłużonego dla adwokatury lubelskiej, społeczności miasta oraz kultury
polskiej.
Stanisław Jerzy Kalinowski urodził się 14 kwietnia 1888 r. we Lwowie. Tam ukończył Wydział Prawa
Uniwersytetu Lwowskiego i odbył aplikację sądową. W 1914 r. został mianowany sędzią Sądu
Powiatowego w Buczaczu. Rok później został oddelegowany do Lublina, gdzie pełnił funkcje w
sądownictwie. W 1921 r. został wpisany na listę adwokatów Rady Adwokackiej w Lublinie. Pełnił
funkcję członka Rady Adwokackiej, wicedziekana, rzecznika dyscyplinarnego, a w latach 1935-38 i
1939 był dziekanem Rady. W 1949 r. został powołany przez Wydział Sprawiedliwości Dystryktu
Lubelskiego na Zarządcę Komisarycznego, którą to funkcję pełnił do lipca 1944 r.

W czasie okupacji przewodniczył dwóm konspiracyjnym zespołom adwokackim angażując się w
pomoc adwokatom i ich rodzinom. Wykazał się bohaterską postawą, gdy Niemcy zażądali
przygotowania listy adwokatów celem ich wysiedlenia. Wówczas na listę wpisał tylko swoje nazwisko.
W okresie od lipca 1944 r. do czerwca 1945 r. pełnił funkcję dziekana Rady Adwokackiej w Lublinie,
następnie do grudnia 1945 r. pełnił funkcję przewodniczącego Tymczasowego Zarządu Izby
Adwokackiej w Lublinie. W dniu 22 grudnia 1945 r. został po raz kolejny wybrany dziekanem Rady
Adwokackiej w Lublinie, którą to funkcję pełnił do marca 1948 r.
W maju 1951 r. został skreślony z listy adwokatów decyzją Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej.
Decyzja ta została uchylona przez Wyższą Komisję Weryfikacyjną. Fakt ten jednak odbił się
negatywnie na zdrowiu Stanisława Kalinowskiego. Zmarł w dniu 10 lipca 1954 r. i jest pochowany na
cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.
W okresie międzywojennym Stanisław Kalinowski angażował się w życie społeczne Lublina. Był
prezesem Komisji Likwidacyjnej, członkiem zarządu Towarzystwa Prawniczego w Lublinie i
lubelskiego oddziału PCK. 16 czerwca 1929 r. został wybrany do Rady Miasta Lublin. Po wybuchy II
wojny światowej uczestniczył w konspiracyjnym zorganizowaniu ukrycia dla przywiezionych do
Lublina obrazów Jana Matejki „Kazanie Piotra Skargi” oraz „Bitwa pod Grunwaldem”, a także innych
wartościowych muzealiów.
W 1944 r. Stanisław Kalinowski został pierwszym prezesem centralnego Komitetu Opieki Społecznej,
a w latach 1944-48 był prezesem powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Lublinie. Uczestniczył
w pracach Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce i Towarzystwie Opieki nad Majdankiem.
Przewodniczył Obywatelskiemu Komitetowi Odbudowy Katedry Lubelskiej oraz Caritas Diecezji
Lubelskiej. Był też radcą prawnym Kurii Biskupiej w Lublinie. Za swoją działalność został
uhonorowany nadaniem godności szambelana papieskiego.
Po śmierci Stanisława Kalinowskiego w przedsionku Katedry Lubelskiej została umieszczona tablica z
epitafium „Ścierajcie próżność moją modląc się za duszę Stanisława ur.14.4.1888 we Lwowie, zm.
10.7.1954 w Lublinie”. Tablica ta po renowacji budowli została przeniesiona i obecnie znajduje się
przed wejściem do Archikatedry Lubelskiej.
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Gdański Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego
Pomorska
Izba
Adwokacka
aktywnie
włączyła
się
w
realizację
Gdańskiego
Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego,
który będzie trwał w dniach od 8 do 12 maja.
Jest to ogólnomiejskie wydarzenie, organizowane
w ramach wdrażania Programu Bezpieczeństwa
Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych oraz
kampanii informacyjnej „Bądź rozważny. Nie daj
się oszukać”. Akcja ma charakter edukacyjny, a jej
najważniejszym
celem
jest
zwiększenie
świadomości prawnej Gdańszczan oraz pokazanie
skutecznych sposobów, jak nie dać się oszukać i
jak poradzić sobie z zadłużeniem. Celem akcji jest
również szerzenie wiedzy ekonomicznej oraz
wypromowanie odpowiedzialnej postawy przy
korzystaniu z powszechnie dostępnych usług
finansowych.
W ramach Gdańskiego Tygodnia Bezpieczeństwa
Ekonomicznego
odbędą
się
rozmowy
o
bezpieczeństwie ekonomicznym ze specjalistą
Pomorskiej Izby Adwokackiej.
Przedstawiciele Pomorskiej Izby Adwokackiej będą
dyżurowali w następujących dniach i miejscach:
- 09 maja:
ul. Stajenna 3, godz. 11.00–12.30-apl.
adw. Małgorzata Głódkowska
ul. Północna 5, godz. 15.00–17.00- adw.
Tomasz Psiuch
ul. Jaśkowa Dolina 7, godz. 14.00–16.00adw. Agnieszka Kapała-Sokalska
-10 maja:
ul. Stajenna 3, godz. 15.00–17.00- apl.
adw. Klaudia Pszczolnik
ul. Zakopiańska 40, godz. 12.00–14.00adw. Agnieszka Kapała-Sokalska
- 11 maja:
ul. Stajenna 3, godz. 11.00–12.30- apl.
adw. Klaudia Pszczolnik
Al. Grunwaldzka 5, godz. 10.00–12.00adw. Agnieszka Kapała-Sokalska
ul. Tysiąclecia 13a, godz. 14.00–16.00adw. Agnieszka Kapała-Sokalska
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Ponadto, w ramach Tygodnia, w dniu 9 maja, w
godz.: 9:00- 9:45, w auli AWFiS- ul. Kazimierza
Górskiego 1 w Gdańsku, zostanie przeprowadzony
wykład szkoleniowy dla Seniorów z Uniwersytetu
Trzeciego
Wieku
Akademii
Wychowania
Fizycznego i Sportu w Gdańsku pod hasłem:
Senior jako dłużnik. Szkolenie odbędzie się w
ramach Programu Edukacyjnego Pomorskiej Izby
Adwokackiej w Gdańsku pod nazwą: Adwokat
przydaje się w życiu (Akcja Senior), a prelegentką
będzie apl. adw. Klaudia Pszczolnik.
Zapraszamy na spotkania z prawnikiem!
Więcej szczegółów dotyczących Gdańskiego
Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego można
znaleźć pod linkiem: (zobacz link).
(zobacz szczegółowy plan)

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
8 maja, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, był gościem dorocznego posiedzenia
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczlnego Sądu Administracyjnego.
9 maja, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. przygotowania do Kongresu
Prawników Polskich oraz podjęto stanowisko dotyczące wniosku grupy posłów do Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie konstytucyjności przepisów regulujących wybór Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego.
Prezydium NRA przyjęło stanowisko dotyczące wniosku grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego
w sprawie konstytucyjności przepisów regulujących wybór Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
(sygn. akt K 3/17). (Czytaj: Prezydium NRA: regulamin wyboru Pierwszego Prezesa SN jest zgodny z
Konstytucją).
Prezydium omówiło stan przygotowań do Kongresu Prawników Polskich, który odbędzie się 20 maja
w Katowicach. Adw. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, omówił program Kongresu i poinformował, że
uczestnikami paneli będą reprezentanci adwokatury, środowiska radcowskiego i sędziowskiego.
Wśród adwokatów panelistami będą: adw. prof. Katarzyna Bilewska, adw. Katarzyna GajowniczekPruszyńska, adw. prof. Maciej Gutowski, adw. prof. Piotr Kardas, adw. prof. Andrzej Kubas oraz adw.
Andrzej Zwara.
Prezydium NRA, na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, przyznało odznakę
„Adwokatura Zasłużonym” adw. prof. UW dr. hab. Katarzynie Bilewskiej, adw. Piotrowi Kulińskiemu,
adw. Jolancie Nowakowskiej–Zimoch, adw. Januszowi Rossie, adw. Elżbiecie Rydzewskiej, adw.
Maciejowi Ślusarkowi oraz pośmiertnie adw. Markowi Kotarskiemu.
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Prezydium NRA przyjęło uchwałę, w której powołało do składu Komisji Praw Człowieka przy NRA adw.
Agatę Stajer oraz odwołało adw. Agatę Helenę Skórę.
Ponadto Prezydium przyjęło tekst jednolity „Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów
adwokackich”. (zobacz regulamin)
Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała
protokoły okręgowych rad adwokackich, natomiast adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza
NRA, przedstawiła sprawy osobowe. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które
przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.
12 maja, adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, wziął udzial w panelu
prawnym "Prawo sprzyjające biznesowi" podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w
Katowicach. Panel poprowadizła adw. Roman Kusz, dziekan ORA w Katowicach i przewodniczący
komisji ds. wizerunku zewnętrznego i ochrony prawnej przy NRA.
12 maja, rozpoczęło się spotkanie rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich w Otwocku, które
zwołała Rzecznik Dyscplinarny Adwokatury adw. Ewa Krasowska. W spotkaniu wziął udział adw. Jacek
Trela, prezes NRA.
12 maja, odbyło się posiedzenie przewodniczących izbowych Zespołów Wizytatorów a następnie
posiedzenie Centralnego Zespołu Wizytatotów, któremu przewodniczy adw. Mirosława Pietkiewicz.
12 maja, odbyło się spotkanie Zespołu ds Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
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