Wiadomości Adwokatury 28 lipca 2017 r.
Prezes NRA prosi Prezydenta RP o zorganizowanie
okrągłego stołu
Adw. Jacek Trela, prezes NRA, skierował pismo do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, z
prośbą o zorganizowanie okrągłego stołu dla reformy wymiaru sprawiedliwości.
Prezes NRA zadeklarował równocześnie pełne zaangażowanie i merytoryczny wkład Adwokatury
Polskiej w te prace. - My Adwokaci, jako praktycy, codziennie reprezentujący przed sądami tysiące
obywateli, zdajemy sobie sprawę z mankamentów systemu i rozumiemy wyzwania, jakie stoją przed
reformą sądownictwa. – czytamy. Prezes Jacek Trela zapewnia też, że środowiska prawnicze
zgromadzone wokół Pana Prezydenta przy okrągłym stole będą w stanie przygotować reformy
spełniające oczekiwania nie tylko polityków, ale przede wszystkim społeczeństwa.
Czytaj pismo

ORA w Koszalinie: stanowisko w sprawie reformy
sądownictwa
Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie wydała 24 lipca br. stanowisko, w którym z
zadowoleniem przyjmuje oświadczenie Prezydenta RP o zawetowaniu ustaw dotyczących
sądownictwa.
- Głos koszalińskiej Adwokatury wpisuje się w ogólnopolski apel autorytetów prawniczych oraz
wszystkich środowisk, które wyraziły swoje stanowisko, akcentując zaniepokojenie zmianami
godzącymi w porządek konstytucyjny RP oraz kierując stosowne apele do Pana Prezydenta RP o
skorzystanie z uprawnień przewidzianych w art. 122 ust. 5 Konstytucji. – czytamy.
ORA w Koszalinie podkreśla też, że w demokratycznym państwie prawa nie można odbierać
obywatelowi prawa do niezawisłych i apolitycznych sądów, a tylko utrzymanie niezależności sądów i
niezawisłości sędziów daje realne gwarancje ochrony tych praw i wolności. Reforma wymiaru
sprawiedliwości jest potrzebna, ale winna mieć na celu zagwarantowanie wszystkim obywatelom
prawa do bezzwłocznego, rzetelnego, bezstronnego i sprawiedliwego rozstrzygania ich spraw.
Rada zaznacza, że kształt reformy winien być wypracowany w oparciu o szerokie konsultacje
społeczne, w tym ze środowiskami prawniczymi z wykorzystaniem wiedzy autorytetów z tych
środowisk. Forum takiej debaty może stanowić okrągły stół proponowany przez Prezesa Naczelnej
Rady Adwokackiej.
Czytaj stanowisko ORA w Koszalinie
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Prawnicy stworzyli profil na facebooku „Wolne
sądy”
Profil na facebooku „Wolne sądy" stworzyli prawnicy, w tym adwokaci, w związku z
proponowanymi reformami sądownictwa. Celem profilu jest edukacja i uświadamianie,
czym są niezależne sądy i niezawiśli sędziowie. W krótkich filmikach prawnicy,
dziennikarze i aktorzy opowiadają hipotetyczne historie, co może spotkać zwykłego
obywatela, kiedy zlikwidowane zostaną wolne sądy. Poniżej o projekcie pisze adw. Sylwia
Gregorczyk-Abram, jedna z pomysłodawczyń projektu.
Strona "Wolne sądy" powstała z potrzeby serca i obywatelskiego obowiązku grupy prawników. My
potrafimy wyobrazić sobie jakie skutki będzie miało upolitycznienie niezależnych sądów. Spędzamy
w sądach wiele godzin, walczymy o prawa uczestników postępowań sądowych, bo to nasza praca,
misja i obowiązek. Widzieliśmy różne przypadki, od prostych spraw do tych precedensowych. Ale
przecież nikt niezwiązany zawodowo z prawem, nie zastanawia się na co dzień nad tym, co by było
gdybyśmy z jakiegoś powodu musieli przed sądem stanąć.
Dziś musimy myśleć właśnie tak: co się stanie, jeśli w Polsce zlikwidowane zostaną wolne sądy i
znikną niezawiśli sędziowie? Żeby to pokazać w przystępny i zrozumiały sposób nagrywamy krótkie
filmy, opowiadamy fikcyjne historie - na razie fikcyjne. Chcemy, żeby wszyscy mieli szansę
zrozumieć, do czego może nas doprowadzić proponowana reforma sądownictwa i jak zagraża
naszym obywatelskim wolnościom.
Na stronie umieszczamy, krótkie filmy (około minuty) tłumaczące, po co nam wolne sądy. Historie
przedstawione w filmie mogą dotyczyć każdego z nas. Oto przykłady:
https://www.facebook.com/WolneSady/
Nasza inicjatywa jest oddolna, nie wiążemy jej z żadną opcją polityczną. Nazwaliśmy stronę "Wolne
sądy", bo to hasło powinno być na ustach każdego, komu nie są obojętne wartości takie jak wolność,
równość i demokracja. Edukacja społeczeństwa jest kluczowa, zwłaszcza teraz. Dołączcie do nas!
Film powinien trwać ok. 1 min. Każda scenka zaczyna się i kończy w taki sam sposób. To daje nam
jasność przekazu.
Początek
Nie interesuje Cię polityka?" "Nie interesuje Cię sprawa niezależności sądów i trybunałów?”
"Uważasz, że polityczne sterowanie sądami i nominowanie sędziów nie ma wpływu na Twoje życie?
Potem, krótki konkretny przykład z życia (każdy ma inny, można mieć własną inwencję)
Wyobraź sobie, że na Facebooku jesteś ciągłą ofiarą hejtu, ktoś nieustannie pisze obraźliwe
komentarze na Twój temat. Potem grozi Tobie i twojej rodzinie, na prywatną skrzynkę dostajesz
obraźliwe memy, pogróżki. W końcu pisze też wiadomości na profilach twoich dzieci, koledzy w
szkole zaczynają się z nich śmiać. Nie wytrzymujesz. Chcesz szukać sprawiedliwości. Udaje Ci się
namierzyć hejtera, ale okazuje się on być kuzynem ministra. Czy myślisz, że sędzia wskazany przez
partię polityczną przyzna Ci rację? Po czyjej stanie stronie?
Zakończenie
Po to są właśnie niezależne od władzy sądy i niezawiśli sędziowie. Mają chronić nas, zwykłych
obywateli przed opresją ze strony władzy. Mają kierować się prawem, a nie lojalnością wynikającą z
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partyjnego nadania.

Oto jak to wygląda na FB:
https:// www.facebook.com/WolneSady/
Sylwia Gregorczyk-Abram
Adwokat

Do adwokackiej izby rzeszowskiej dołączyło 105
nowych adwokatów
W
Instytucie
Muzyki
Uniwersytetu
Rzeszowskiego 19 lipca 2017 r. odbyło się
uroczyste
ślubowanie
adwokatów
Izby
Adwokackiej w Rzeszowie. Do ślubowania
przystąpiło
105
nowych
członków
rzeszowskiej palestry.
Dziekan ORA adw. dr Piotr Blajer powitał nowych
adwokatów,
ich
rodziny,
patronów
oraz
pozostałych uczestników uroczystości, wśród
których był także członek NRA adw. Bartosz
Grohman. Następnie odebrał ślubowanie.
Podczas
uroczystości
wręczono
nagrody
adwokatom, którzy uzyskali najlepszy wynik z
egzaminu adwokackiego.
Do grona wyróżnionych należą:
– adw. Katarzyna Kajmowicz
– adw. Beata Kowalska
– adw. Michała Partyka
– adw. Elżbieta Rajtar
– adw. Katarzyna Różowska
– adw. Barbara Szałda
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– adw. Ewelina Szczepanek
– adw. Ewelina Urban
Szczególne gratulacje należy złożyć adw.
Ewelinie Urban, która z wszystkich przedmiotów
objętych egzaminem adwokackim uzyskała oceny
bardzo dobre.
Po ślubowaniu dziekan ORA adw. dr Piotr Blajer,
wicedziekan adw. Władysław Finiewicz oraz adw.
Bartosz Grohman w krótkich przemówieniach
życzyli nowym adwokatom wszelkiej pomyślności
w
życiu
osobistym
i
pracy
zawodowej,
podkreślając znaczenie zawodu adwokata i
konieczność jego etycznego wykonywania.
W imieniu nowych adwokatów podziękowania
skierowane
do
przedstawicieli
samorządu
adwokackiego oraz patronów, którzy swoją wiedzą
i doświadczeniem wspierali osoby stojące u progu
kariery zawodowej, złożyła adw. Agnieszka Kulka.
Był
to
wyjątkowy
moment
zarówno
dla
ślubujących, jak i ich bliskich obecnych na
uroczystości.
Uroczystość
uświetnił
akordeonowego Ambitus5.

koncert

kwintetu
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Adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska o
instytucji listu żelaznego
Adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan ORA w Warszawie, w artykule „Cel
uświęca środki, czyli skok stulecia i list żelazny” opublikowanym w Dzienniku Gazecie
Prawnej, analizuje wady i zalety instytucji listu żelaznego.
- W dominującej dziś twardej politycznej narracji instytucja listu żelaznego wydaje się na pierwszy
rzut oka nieco podejrzana, ponieważ oparta jest na umowie pomiędzy organem prowadzącym
postępowanie a podejrzanym. Zawiera swoistą koncesję zasady sprawiedliwościowej na rzecz
efektywności postępowania, polegającą na zaniechaniu stosowania tymczasowego aresztowania w
zamian za deklarację dobrowolnego powrotu podejrzanego do kraju i poddania się z wolnej stopy
wszelkim rygorom prowadzonego przeciwko niemu postępowania karnego. Bez gwarancji, że
ostatecznie podejrzany nie trafi do więzienia. – czytamy w artykule.
Czytaj cały artykuł

Wpływ europejskich przepisów dot. ochrony
danych osobowych na praktykę prawniczą
W maju 2018 roku zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE dotyczące ochrony danych osobowych. O tym w jaki sposób
prawnicy powinni przygotować się do tych zmian będzie mowa na konferencji
organizowanej w dniach 7-10 września 2017 r. w Olsztynie.
Konferencja na na celu przybliżenie jej uczestnikom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (GDPR –
General Data Protection Regulation), aspektów praktycznych jego wejścia w życie, a także
przekazania uczestnikom konferencji rekomendacji, w jaki sposób prawnicy oraz ich klienci powinni
przygotować się do wykonywania nałożonych w nim obowiązków. W zamyśle organizatorów
konferencji, ma ona mieć przede wszystkim wymiar praktyczny i funkcjonalny i dawać odpowiedzi
na pytania związane z ochroną danych osobowych na gruncie przede wszystkim obrotu
gospodarczego oraz funkcjonowania przedsiębiorców.
Prelegentami na konferencji będą zarówno polscy jak i zagraniczni eksperci zajmujący się tematyką
ochrony danych osobowych. Swój udział w konferencji potwierdzili: adw. Xawery Konarski, mec. dr
Marlena Sakowska-Baryła, prof. Przemysław Polański oraz przedstawiciel GIODO.
Organizatorem konferencji jest Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA EAL oraz Okręgowa Izba
Radców Prawnych w Olsztynie.
Za udział w konferencji adwokaci i radcy prawni mogą uzyskać punkty szkoleniowe w ramach
realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.
Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie: www.gdpr2017.eu
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Czytaj zaproszenie

Jesienią Kongres UIA w Toronto
61. Doroczny Kongres Union Internationale des Avocats (UIA) odbędzie się w dniach
27-31 października 2017 roku w Toronto.
Tematami przewodnimi Kongresu w tym roku będą:
- Środki ochrony prawnej wobec ofiar terroryzmu,
- Prawa przedsiębiorców i prawa człowieka,
- Alternatywne formy rozwiązywania sporów na tle etnicznym w skali krajowych i międzynarodowych
konfliktów.
Uczestnicy będą mieli też możliwość wzięcia udziału w wielu sesjach roboczych na tematy związane
ze specjalizacjami prawniczymi.
Szczegółowe informację oraz możliwość rejestracji online znajduje się pod adresem:
http://www.uianet.org/en/content/en/evenement/type-46987/61st-congress/information-andregistration
Do dnia 30 września 2017 istnieje możliwość skorzystania z niższej opłaty za udział w tym
wydarzeniu.
pobierz formularz zgłoszeniowy

Liczna grupa adwokatów w XXVII Biegu Powstania
Warszawskiego
Środowisko adwokackie już po raz szósty 29 lipca br. weźmie udział w Biegu
upamiętniającym walkę Powstańców o wolną Warszawę.
Bieg Powstania Warszawskiego to bez wątpienia najpopularniejszy i najbardziej wyczekiwany bieg w
stolicy. Już na stałe wpisał się do kalendarza cyklicznych wydarzeń w Warszawie.
Z każdym rokiem chętnych do wzięcia udziału w biegu jest coraz więcej. Uczestnicy mają do
pokonania dwie trasy do wyboru: 5 km i 10 km. W tegorocznej - XXVII edycji udział weźmie liczna, bo
niemal 170 adwokatów z całej Polski.
Adwokaci będą walczyć o puchar ufundowany przez prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej – adw.
Jacka Trelę. Szansę na zdobycie go mają członkowie Adwokatury Polskiej: panie, które pokonają trasę
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najszybciej wśród kobiet adwokatów na dystansie 5 km i 10 km oraz panowie, którzy pokonają trasę
najszybciej wśród mężczyzn adwokatów na dystansie 5 km i 10 km.
Naczelna Rada Adwokacka przygotowała także nagrody dla najliczniej reprezentowanej izby oraz dla
najstarszego biegacza w grupie Adwokatury Polskiej. Dodatkowo NRA ufundowała nagrody dla
najszybszych warszawiaków na mecie, na obu dystansach z grupy kobiet i mężczyzn.
Specjalnie dla adwokatów zostanie zorganizowana Strefa Adwokacka, w której - jak co roku - będzie
można najpierw przygotować się do biegu i rozgrzać, a potem zregenerować siły i odpocząć. Aby
zaakcentować obecność środowiska adwokackiego podczas Biegu, cała grupa otrzyma koszulki z
logo Adwokatury Polskiej.
czytaj też: Szczegóły dotyczące Biegu Powstania Warszawskiego

Zaproszenie na VI Rajd Nordic Walking
Już po raz szósty w Kołobrzegu, w dniach 28-29 września, odbędzie się Ogólnopolski
Adwokacki Rajd Nordic Walking, połączony ze szkoleniem zawodowym.
Organizatorem imprezy jest Szczecińska Izba Adwokacka, a wsparcia udzieliła Komisji Integracji
Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy NRA.
Za udział w szkoleniach uczestnikom przysługiwać będzie 12 punktów, w ramach realizacji
obowiązku doskonalenia zawodowego.
Zgłoszenia na formularzu rejestracyjnym wraz z dowodem wpłaty należy wysłać do dnia 18 września
na adres RajdNordicWalking@gmail.com Wpłaty należy dokonać na rachunek hotelu AQUARIUS w
PKO BP S.A. Oddział 1 w Kołobrzegu nr 70 1020 2821 0000 1502 0111 4313 z dopiskiem „Rajd i
szkolenie adwokackie w dniach 28.09-30.09.2017”
Czytaj szczegółowy program oraz informacje nt. kosztów uczestnictwa
Pobierz formularz rejestracyjny

Kronika NRA
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
19 lipca, adw. Bartosz Grohman, członek NRA, uczestniczył w ślubowaniu adwokatów Izby
Adwokackiej w Rzeszowie.
20 lipca, adw. Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa NRA ds. legislacji, odbył spotkanie w Sejmie RP z
marszałkiem seniorem – Kornelem Morawieckim i przedstawicielami kancelarii Prezydenta RP.
Spotkanie dotyczyło współpracy w projektach legislacyjnych.
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25 lipca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. aktualne problemy dotyczące
postępowań dyscyplinarnych oraz planowane zmiany w ustawie o bezpłatnej przedsądowej pomocy
prawnej.
Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, poinformowała, że wydała zarządzenie,
aby każde akta spraw dyscyplinarnych, na pierwszej stronie miały historię podjętych działań wraz z
datami.
Adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, poinformował, że jesienią
planowane jest spotkanie pionu dyscyplinarnego.
Prezydium NRA omówiło planowane zmiany w ustawie o bezpłatnej przedsądowej pomocy prawnej.
Omówiło również kwestie dotyczące wydawania pism „Palestra” i „Młoda Palestra”.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy osobowe. Prezydium
przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.
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