Wiadomości Adwokatury 12 stycznia 2018 r.
Rozpoczynamy obchody 100-lecia Odrodzonej
Adwokatury Polskiej
Podczas
tradycyjnego
spotkania
noworocznego
Naczelnej
Rady
Adwokackiej,
12
stycznia
2018
r.,
rozpoczynają się oficjalne obchody 100-lecia
Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Informacje
o
wszystkich
wydarzeniach
oraz
przypominanie
sylwetek
zasłużonych
adwokatów
i
historii
samorządu
adwokackiego mogą Państwo śledzić na
stronie adwokatura.pl w górnej zakładce
100-lecie Adwokatury.
Pierwszym lokalnym wydarzeniem jest uczczenie
20 stycznia powrotu Bydgoszczy do macierzy i
przypomnienie postaci adw. Jana Maciaszka, który
był pierwszym prezydentem tego miasta.
Z okazji jubileuszu Okręgowe Rady Adwokackie
zorganizują konkursy plastyczne dla dzieci,
spektakle
teatralne
i
muzyczne,
mecze
charytatywne
i
wystawy.
Naczelna
Rada
Adwokacka przygotuje m.in. konkurs na esej dla
uczniów szkół ponadpodstawowych, konferencję
dla studentów oraz wystawę w Muzeum II Wojny
Światowej. Zwieńczeniem wydarzeń rocznicowych
będzie Gala na Zamku Królewskim w Warszawie,
która odbędzie się 23 listopada 2018 r.
Zachęcamy do pobierania oficjalnego logo
100-lecia z zakładki i wykorzystywania go do
tworzenia stopek w poczcie elektronicznej,
materiałów informacyjnych, lub wykorzystywania
na stronach internetowych kancelarii.
(przejdź do zakładki 100-lecia)

ORA w Katowicach przeciwna aplikacjom przy
uniwersytetach
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach stanowczo sprzeciwia się przekazaniu
kształcenia aplikantów adwokackich uniwersyteckim wydziałom prawa. Swoje stanowisko
zawarła w uchwale przyjętej 4 stycznia.
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Publikujemy treść uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 04.01.2017r.:
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, powołując się na przytoczone poniżej, obowiązujące i
aktualne w swoim brzmieniu przepisy art. 1 ust. 1 i 2 oraz art. 2 ustawy Prawo o
Adwokaturze wskazuje, iż:
Adwokatura, którą stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, zorganizowana jest na
zasadach samorządu zawodowego i powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w
ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.
Proponowane zmiany przepisów regulujących drogę dochodzenia absolwentów prawa do zawodu
adwokata, są sprzeczne z powołanymi przepisami, a nade wszystko sprzeciwiają się zasadzie
wyrażonej w art. 17 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach stanowczo sprzeciwia się przekazaniu kształcenia
aplikantów adwokackich uniwersyteckim wydziałom prawa.
Nauka i przygotowanie do wykonywania zawodu zaufania publicznego, jakim jest niezmiennie od stu
lat, zawód adwokata opiera się na odmiennych od akademickich zasadach kształcenia. Podstawą
bowiem kształcenia jest relacja mistrz-uczeń, czyli adwokat-patron a aplikant adwokacki. Zmiana
tego wieloletniego i sprawdzającego się sposobu kształcenia jest niczym nieuzasadniona.
Niezrozumiałe są motywy pomysłodawców zmierzające do zniszczenia czegoś, co bardzo dobrze
funkcjonuje. Klient potrzebuje obok siebie prawnika - praktyka a nie prawnika - naukowca. Aplikacja
adwokacka nigdy nie była i nie może być odpowiednikiem studiów podyplomowych. W czasach
dynamicznej zmiany przepisów, klientowi Państwo musi zagwarantować dostęp do kompetentnego
praktyka i fachowca. Postulat realizacji nie tylko prawa, ale i sprawiedliwości, we wszystkich sądach
może być realizowany tylko wtedy, gdy obywatelom pomoc będzie świadczona przez osoby należycie
do tego przygotowane.
Kolejno, niczym nieuzasadniony jest pomysł skrócenia okresu aplikacji adwokackiej.
Prawnicy spotykający się na sali sądowej muszą odebrać równie staranne wykształcenie. Proces
edukacyjny sędziego, prokuratora i adwokata musi cechować symetria. Obywatel na sali sądowej nie
może być najsłabszym ogniwem, niepotrafiącym dochodzić swoich spraw. Jeżeli wspierać go będzie
nieprzygotowany pełnomocnik, to zasada sprawiedliwości będzie fikcją.
Zważyć nadto należy, że dokonane w ostatnich latach zmiany w ustawie Prawo o
Adwokaturze doprowadziły do tego, że to w rękach Ministra Sprawiedliwości jest zarówno nabór na
aplikację adwokacką, jak i końcowy egzamin zawodowy. Koszt aplikacji adwokackiej jest również
ustalony przez Ministra Sprawiedliwości.
Podkreślić należy, że prowadzący szkolenia samorząd adwokacki wzorowo przygotowuje aplikantów
adwokackich do wykonywania zawodu, czego świadectwem może być chociażby fakt, iż w tym roku
egzamin zdało ponad 90% naszych aplikantów.
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach z powołanych powyżej przyczyn apeluje o zaniechanie
procedowania zmian w przedmiocie aplikacji adwokackiej.

ORA we Wrocławiu zapewni pomoc prawną ofiarom
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przestępstw na tle rasowym
Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej osobom
poszkodowanym w wyniku popełnianych w tym mieście przestępstw na tle
narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym lub rasowym. Porozumienie w tej sprawie
podpisali 9 stycznia Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia i adw. Andrzej Grabiński,
dziekan ORA we Wrocławiu.
Pełnomocnikiem do realizacji porozumienia została adwokat dr Kamila Mrozek, która koordynować
będzie działania adwokatów świadczących nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne doradztwo
prawne w zakresie objętym postanowieniami niniejszego porozumienia.
Prezydent Wrocławia do bieżącego kontaktu w sprawach objętych porozumieniem wskazał Jacka
Sutryka, dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Strony porozumienia podkreślają, że jest ono wyrazem solidarności z ofiarami i poszkodowanymi w
wyniku przestępstw na tle narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym i
rasistowskim. "Podejmujemy współpracę kierowani przeświadczeniem o niezbędności zapewnienia
szybkiej pomocy prawnej poszkodowanym. Zważywszy na wielką szkodliwość społeczną naruszeń
praw człowieka w takich przypadkach, pragniemy, poprzez przywrócenie porządku publicznego,
o który dbamy w naszym mieście w duchu tradycji chrześcijaństwa, humanizmu i otwartości, ułatwić
otrzymywanie natychmiastowej pomocy w dochodzeniu sprawiedliwości i zadośćuczynienia".
(czytaj treść Porozumienia)
(zobacz skan Porozumienia)

Obrady Porozumienia samorządów zawodowych i
stowarzyszeń prawniczych
Kolejne
plenarne
obrady
Porozumienia
samorządów zawodowych i stowarzyszeń
prawniczych
odbyły
się
8
stycznia
w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej
w Warszawie. Obrady otworzył prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek
Trela,
a
posiedzeniu
plenarnemu
przewodniczył w imieniu Naczelnej Rady
Adwokackiej
adw.
Przemysław
Rosati,
członek NRA.
Przedmiotem obrad była dyskusja w sprawie
projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks
postępowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw (reforma procedury cywilnej). Omówiono
najistotniejsze
zagadnienia
przedmiotowego
projektu.
Sygnatariusze
zdecydowali
o
prezentowaniu w toku prac legislacyjnych
wspólnego stanowiska w sprawach kluczowych dla
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poszczególnych zawodów prawniczych oraz w
zakresie wpracowania rozwiązań procesowych
usprawniających przebieg postępowań sądowych,
jak też wychodzących naprzeciw interesom
obywateli.
Z
inicjatywy
Naczelnej
Rady
Adwokackiej na kolejne plenarne posiedzenie
Porozumienia
samorządów
zawodowych
i stowarzyszeń prawniczych zaproszono Pana
sędziego Łukasza Piebiaka, Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie
Sprawiedliwości.
Powstał
wewnętrzny zespół do przygotowania stanowiska
środowisk prawniczych w skład, którego weszli
Pani Teresa Karczyńska – Szumilas, Sędzia Sądu
Apelacyjnego w Gdańsku oraz Pan Przemysław
Rosati,
adwokat,
członek
Naczelnej
Rady
Adwokackiej.
Odbyła się także dyskusja nad stanem i
kierunkiem prac legislacyjnych dotyczących
wprowadzenia
obowiązku
raportowania
schematów podatkowych (MDR). Projektowane
rozwiązania mają istotne znaczenie dla środowisk
prawniczych, ponieważ w następstwie ich
przyjęcia może dojść do naruszeń tajemnicy
zawodowej. Wiceprzewodniczący Krajowej Rady
Doradców Podatkowych Pan Andrzej Marczak
zreferował stan prac nad tym projektem,
wskazując,
że
Ministerstwo
Finansów
po
konsultacjach
społecznych
skłania
się
do
nałożenia obowiązku raportowania schematów
podatkowych bezpośrednio na podatników, bez
udziału pełnomocników. Projektowane rozwiązania
mają swym zakresem obejmować schematy
podatkowe nie tylko transgraniczne, ale także
wewnątrzkrajowe. Porozumienie będzie nadal
monitorowało przebieg prac legislacyjnych na tym
projektem.
Sygnatariusze Porozumienia wypracowali projekt
zakresu tematycznego konferencji dotyczącej
tajemnicy zawodowej. Konferencja planowana jest
w maju 2018 r. Według założeń będzie
obejmowała tajemnicę zawodową z perspektywy
sądu,
prokuratora
oraz
pełnomocników
i
obrońców. Konferencja będzie złożona z dwóch
paneli. Panel pierwszy – praktyczny oraz panel
drugi – blok teoretycznoprawny.
Kolejne
plenarne
posiedzenie
Porozumienia
samorządów
zawodowych
i
stowarzyszeń
prawniczych odbędzie się 13 lutego 2018 r.
w
siedzibie
Naczelnej
Rady
Adwokackiej
w Warszawie.
Porozumienie

Samorządów

Zawodowych
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i

Stowarzyszeń Prawniczych zostało zawarte 24
września 2015 r. w Warszawie. Celem jest ich
stała współpraca, wspólne zabieranie głosu w
sprawach dotyczących sądownictwa i zawodów
prawniczych. Porozumienie skupia przedstawicieli
środowisk adwokatów, asystentów sędziów,
doradców podatkowych, komorników sądowych,
kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów,
radców
prawnych,
referendarzy
sądowych,
sędziów, urzędników i pracowników administracji
sądowej oraz przedstawicieli innych zawodów i
środowisk
prawniczych.
Przewodniczącym
Porozumienia jest adwokat Jacek Trela, prezes
Naczelnej
Rady
Adwokackiej,
sekretarzem
Porozumienia jest adwokat Przemysław Rosati,
członek Naczelnej Rady Adwokackiej.

(czytaj dokument)

RPO pisze do premiera Morawieckiego ws prawa
do obrońcy przy zatrzymaniu
Rzecznik Praw Obywatelski dr Adam Bodnar zwrócił się do premiera Mateusza
Morawieckiego ws zapewnienia osobie zatrzymanej kontaktu z obrońcą.
W 2017 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z wystąpieniem, w
którym wskazał na potrzebę podjęcia inicjatywy legislacyjnej, która zagwarantuje każdej osobie
zatrzymanej przez Policję lub inne służby uprawnione do zatrzymania, kontakt z obrońcą już od
samego początku zatrzymania.
W ocenie Rzecznika, powyższe rozwiązanie stanowi podstawową gwarancję chroniącą osoby
zatrzymane przed torturami i nieludzkim traktowaniem ze strony funkcjonariuszy tychże służb. Jest
też standardem rekomendowanym przez międzynarodowe instytucje zajmujące się prewencją tortur,
w szczególności Podkomitet ONZ ds. Zapobiegania Torturom oraz Innemu Okrutnemu, Nieludzkiemu,
Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (SPT) oraz Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom
oraz Nieludzkiemu i Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT).
Do dziś Ministerstwo nie odpowiedziało na wystąpienie RPO. W związku z tym Rzecznik zwrócił się do
Premiera z prośbą o osobiste zainteresowanie się poruszoną kwestią oraz realizację postanowień
OPCAT.
(czytaj informację i list na stronie RPO)

Rejestr pedofilów a zapobieganie przestępczości -
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artykuł
Czy powszechnie dostępny rejestr pedofilów służy zapobieganiu przestępczości? - na to
pytanie odpowiada adw. dr Tomasz Snarski w artykule opublikowanym na łamach
Laboratorium Więzi.
Z początkiem 2018 r. Ministerstwo Sprawiedliwości utworzyło Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle
Seksualnym, składający się z dwóch odrębnych wykazów: powszechnie dostępnego oraz o
ograniczonym dostępie. To efekt obowiązywania ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu
przestępczości na tle seksualnym. Według jej zapisów rejestr jest jednym z trzech szczególnych
środków ochrony przed tym rodzajem przestępczości – obok nałożonych ustawą na określone
podmioty obowiązków weryfikacji osób ubiegających się o zatrudnienie oraz obowiązku określenia
szczególnego zagrożenia przestępczością na tle seksualnym w formie policyjnej mapy zagrożeń
przestępstwami na tle seksualnym.
Zdaniem adw. dr. Snarskiego, stworzenie rejestru to przykład populistycznej dehumanizacji i
dechrystianizacji polskiego prawa karnego.
(czytaj cały artykuł)
Adw. Tomasz Snarski jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Karnego
Materialnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor
kilkudziesięciu prac naukowych i publicystycznych. Aktywny działacz na rzecz praw człowieka. Poeta,
autor tomików „Przezpatrzenia” i „Werblista”.

Prof. Łętowska gościem ślubowania aplikantów
izby białostockiej
Aplikanci izby adwokackiej w Białymstoku
złożyli ślubowanie 10 stycznia 2018 r.
Gościem
specjalnym
tej
uroczystości
była prof. Ewa Łętowska.
Zebrani na uroczystości wysłuchali wykładu prof.
Łętowskiej p.t. „Znać tekst a rozumieć prawo”.
Omawiając tę kwestię w oparciu o hojnie
wskazywane praktyczne problemy, pierwsza
Rzecznik Praw Obywatelskich i sędzia Trybunału
Konstytucyjnego w stanie spoczynku zachęcała
młodych adeptów sztuki prawniczej do tego, by
nie sprowadzali prawa do zbioru spisanych norm,
lecz by stanowił dla nich punkt wyjścia do
rozważań mających na celu jego osadzenie w
kontekście
prawno-społeczno-kulturowym,
ocenianym
przez
pryzmat
standardów
wynikających między innymi z orzecznictwa
Trybunału
Konstytucyjnego,
czy
sądów
międzynarodowych.
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Pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich zachęcała
słuchaczy do tego, by „nie bali się wystawiać piłki
sądowi”,
jak
obrazowo
określiła
sytuację
polegającą na próbach wpływania na zmianę linii
orzeczniczej w tych kwestiach, które z uwagi na
kontekst społeczny i zmiany standardów w
zakresie tego, co słuszne i prawe, takich zmian
wymagają.
„Jeśli ktoś jest hermeneutycznie sprawny, to
potrafi z suchego tekstu wyczytać dużo, dużo
więcej niż to, co w nim dosłownie napisano. I nie
będzie to wcale zdrożna manipulacja, lecz
umiejętność władania boską sztuką interpretacji”.
Tę myśl wyrażoną w eseju „Graje, czyli pomyłka
bogów, za którą płacą ludzie” wchodzącym w
skład zbioru „O prawie i o mitach” napisanym
wspólnie z Krzysztofem Pawłowskim prof. Ewa
Łętowska znacząco rozwinęła w gościnnych
murach auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w
Białymstoku.
Wykład porwał słuchaczy, którzy podziękowali
pani profesor oklaskami na stojąco.
W wystąpieniu skierowanym do składających
ślubowanie aplikantów, adw. Agnieszka ZemkeGórecka, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w
Białymstoku, podkreśliła to, jak istotne jest dbanie
o etykę wykonywania zawodu adwokata.
Otrzymaliście
dzisiaj
naszą
zawodową
konstytucję, której musicie przestrzegać zarówno
w toku aplikacji, jak i w trakcie wykonywania
zawodu adwokata. Etyka naszego zawodu, troska
o
zachowywanie
najwyższych
standardów
postępowania, zarówno w życiu zawodowym, jak i
prywatnym jest tym, na czym Adwokatura od lat
buduje potencjał społecznego zaufania. Witamy
was w naszym gronie: z otwartymi rękami, chętnie
i z nadzieją na to, że będziecie kontynuowali to
wszystko,
co
w
naszym
zawodzie
jest
najpiękniejsze – powiedziała pani dziekan.
W trakcie uroczystości wyróżniono aplikantów
adwokackich, którzy w największym stopniu
wykazali się w aktywności samorządowej.
adw. Bartosz Wojda
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Warszawa: wykład nt. zwalczania handlu ludźmi 18
stycznia
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Wykład Tatiany Kotlyarenko - Human Rights issues and Human Trafficking from the
perspective of ODIHR - odbędzie się 18 stycznia w siedzibie ORA w Warszawie. Na
spotkanie zapraszają adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan wraz z Komisją ds. Współpracy z
Zagranicą oraz Sekcją Praw Człowieka przy ORA w Warszawie.
Tatiana Kotlyarenko posiada dyplom Columbia Univeristy, jest doradcą ds. problematyki zwalczania
handlu ludźmi w ODIHR. Poprzednio Tatiana założyła i była dyrektorem wykonawczym Przymierza
Prewencyjnego - Afryki Zachodniej (EPAWA), organizacji pozarządowej z siedzibą w Ghanie, która
przez dziewięć lat znajdowała się na czele walki z handlem ludźmi w Ghanie i na obszarze Afryki
Zachodniej. W pierwszych trzech miesiącach istnienia EPAWA była odpowiedzialna za ogólnokrajową
kampanię przeciwdziałającą handlowi ludźmi przeciwko Red Card podczas Pucharu Narodów Afryki
2008. Uczestniczyła w ratowaniu 60 dziewcząt z domu dziecka "Soldier Bar", budząc lokalną oraz
międzynarodowa świadomość problemu komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci w
Ghanie. Ma rozległe międzynarodowe doświadczenie i wyspecjalizowała się w planowaniu i
wdrażaniu projektów we współpracy z instytucjami rządowymi, społeczeństwem obywatelskim i
agencjami ONZ. W trakcie spotkania Tatiana Kotlyarenko podzieli się swoim doświadczeniem
dotyczącym ochrony praw człowieka z perspektywy ODIHR. Jak wskazuje, zwalczanie handlu ludźmi
wymaga multidyscyplinarnego, międzysektorowego podejścia, angażującego wszystkie odpowiednie
podmioty z rządu i społeczeństwa obywatelskiego.
ODIHR jest instytucją praw człowieka należącą do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w
Europie (OBWE). OBWE, do której należy 57 państw członkowskich, wspólnie obejmujących region od
Vancouver po Władywostok. ODIHR jest jedną z głównych organizacji praw człowieka na świecie.
ODIHR prowadzi aktywną działalność w Europie, na Kaukazie, w Azji Centralnej i Ameryce Północnej.
Siedziba ODIHR mieści się w Warszawie. Biuro działa na rzecz wspierania idei demokratycznych
Wykład rozpocznie się o godz.18 w sali im. Henryka Krajewskiego w siedzibie ORA w Warszawie.
Prosimy o zapisywanie się na wydarzenia poprzez wysłanie wiadomości na adres: international@orawarszawa.com.pl

Samorząd irlandzki zaprasza na kurs języka
prawniczego
Samorząd irlandzki – the Law Society of Ireland - zaprasza na letni kurs językowy (Legal
English) 16-20 lipca 2018 r. w Dublinie.
Celem kursu jest doskonalenie umiejętności prawniczych i językowych, nawiązanie kontaktów z
prawnikami z innych krajów oraz bliższe poznanie Irlandii.
Kurs obejmuje terminologię w angielskim języku prawniczym oraz porównanie prawa cywilnego /
precedensowego (common law)
Doskonalenie umiejętności prezentacji prawniczej, rozmów z klientami, umiejętności negocjacyjnych,
opracowań prawniczych. Zagadnienia związane z etyką (porównanie). Program kulturalny i
towarzyski.
Koszt: 650 EURO
Ostateczny termin zgłoszeń: 23 lutego 2018 r.
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Więcej informacji:
www.lawsociety.ie/Legalenglish
email: lspt@lawsociety.ie
Tel. 00 353 1 881 5727
fax: 00 353 1 672 4890
(zobacz broszurę)

Nowy numer Kroniki Łódzkiej
W najnowszym wydaniu Kroniki Łódzkiej
m.in. o potrzebie czytania Konstytucji RP
oraz o czekających nas zmianach w
przepisach dotyczących danych osobowych.
W numerze adw. dr Magdalena Matusiak-Frącczak
pisze o prawnej perspektywie sankcji unijnych
grożących Polsce. Adw. Sylwia Gregorczyk-Abram
oraz apl. adw. Agata Owczarska tłumacza
potrzebę znajomości i rozumienia Konstytucji RP,
pomóc w tym ma m.in. inicjatywa edukacyjna
Stowarzyszenia im. Zbigniewa Hołdy „Tydzień
Konstytucyjny”.
W
artykule
adw.
Michała
Wojtysiaka
przeczytamy
o
problemach
związanych ze zmieniającymi się przepisami
RODO.
Mec.
Wojtysiak
pisze
również
o
rozpoczynających
się
obchodach
100-lecia
adwokatury. Swoimi refleksjami z lipcowych
protestów dotyczących zmian w sądownictwie
dzielą się adw. Jerzy Szczepaniak, adw. Dariusz
Wojnar, członek NRA, adw. dr hab. Maciej
Rakowski oraz Klaudia Kobus.
Zachęcamy do lektury dostępnej również w wersji
elektronicznej: www.ekronika.pl

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
4 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Przemysław Rosati, członek NRA wzięli udział w
ślubowaniu aplikantów izby adwokackiej w Warszawie.
8 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. Przemysław Rosati, członek NRA wzięli udział w
kolejnych obradach Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych (czytaj
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relację)
9 stycznia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Podjęto m.in. uchwałę w sprawie zasad
kolportowania „Palestry”. Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 53/2014
Prezydium NRA dotyczącej zasad kolportowania „Palestry”. Ponadto Prezydium omówiło sytuację
wydawania „Palestry” po zmianach organizacyjnych i wdrożeniu programu oszczędności. (czytaj
uchwałę)
Omówiono przygotowania i porządek obrad najbliższego posiedzenia plenarnego NRA.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA poinformował, że adw. Adam Baworowski, zgodnie z
upoważnieniem, przygotował analizę dotyczącą RODO jako materiał do dalszych prac. Ponadto
Prezydium omówiło założenia budżetowe na 2018 rok oraz delegowało adw. Rafała Dębowskiego do
prac w kapitule Nagrody „Kobieta Adwokatury”.
Prezydium ustaliło terminy posiedzeń plenarnych Naczelnej Rady Adwokackiej w 2018 roku: 12-13
stycznia 2018 roku, Warszawa, 6-7 kwietnia 2018 roku, Poznań, 8-9 czerwca 2018 roku, Gdańsk,
14-15 września 2018 roku, Toruń, 24 listopada 2018 roku, Warszawa.
Adw. Agnieszka Winiarska i adw. Tadeusz Wiatrzyk, sekretarze prawniczy NRA, przedstawili sprawy
osobowe. Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla,
skarbnik NRA.
9 stycznia, adw. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wziął udział w ślubowaniu aplikantów adwokackich
izby krakowskiej.
11 stycznia, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w spotkaniu
świątecznym izby lubelskiej.
12 stycznia, rozpoczęło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej.
12 stycznia, Spotkanie Noworoczne NRA z inauguracją obchodów jubileuszu 100-lecia Odrodzonej
Adwokatury Polskiej. (przejdź do zakładki 100-lecia Adwokatury)
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