Wiadomości Adwokatury 23 lutego 2018
Kampania edukacyjna "Odszkodowanie bez
szkody"
Okręgowa
Rada
Adwokacka
w
Łodzi
rozpoczęła
kampanię
edukacyjną
„Odszkodowanie bez szkody”, która ma na
celu podniesienie świadomości prawnej
Polaków w zakresie korzystania z usług tzw.
kancelarii odszkodowawczych lub prawnych.
ORA
uruchomiła
stronę
internetową
www.odszkodowaniebezszkody.pl,
na
której
znajdują się wszelkie merytoryczne informacje.
Dodatkowo,
na
profilu
facebookowym
https://www.facebook.com/adwokaturalodz/
zamieszczane są na bieżąco wszelkie dodatkowe
wyjaśnienia i wywiady, jakich udzielili adwokaci
zaangażowani w tę inicjatywę. Akcja realizowana
jest również w MPK oraz Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej.
Materiały merytoryczne przekazane zostały do
pozostałych 23 rad adwokackich, w celu włączenia
się w akcję.
Kampania „Odszkodowanie bez szkody” ma z
założenia wpisywać się w misję edukacyjną
Adwokatury,
która
zobowiązana
jest
do
podnoszenie świadomości prawnej Polaków.

1/5

30 lat temu zmarła adw. Maria Budzanowska,
pierwsza kobieta-prezes NRA
30 lat temu - 23 lutego 1988 roku - zmarła
adw. Maria Budzanowska, pierwsza kobieta
wybrana na funkcję prezesa Naczelnej Rady
Adwokackiej.
Maria Teresa Budzanowska (16 kwietnia 1930- 23
lutego 1988) urodziła się w Grodnie, ale okupację
niemiecką spędziła z rodziną w Warszawie,
działając w konspiracji. Wraz z ojcem porucznikiem, zastępcą dowódcy V Zgrupowania
„Kryska” - i braćmi wzięła udział w Powstaniu
Warszawskim
(psed.
Gnom).
Walczyła
na
Czerniakowie.
Po wojnie mieszkała w Tomaszowie Mazowieckim,
a następnie w Piotrkowie Trybunalskim. Studia
prawnicze kończyła na Uniwersytecie Łódzkim. Od
1957 do 1978 roku pracowała w Zespole
Adwokackim w Piotrkowie Trybunalskim. Była
radną i członkiem Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej
w
Piotrkowie
(1973–1976)
i
zastępczynią przewodniczącego Wojewódzkiej
Rady Narodowej (od 1976). W 1965 wstąpiła do
Stronnictwa Demokratycznego, gdzie pełniła
obowiązki m.in. przewodniczącej MK i PK w
Piotrkowie, a po reformie administracyjnej w 1975
r. szefowej lokalnego WK (do odwołania w czasie
stanu wojennego). W 1976 zasiadła w Prezydium
CK SD. W latach 1976-85 była posłanką na sejm
Ziemi Piotrkowskiej.
W 1979 r. została wiceprezesem Naczelnej Rady
Adwokackiej. Maria Budzanowska rozumiała ideę
samorządności zawodowej, pojmowanej jako
przejaw demokratyzacji życia społecznego i
zawodowego. Należy do współtwórców w Sejmie
ustawy o adwokaturze. Podczas pierwszego
Krajowego Zjazdu Adwokatury, który odbył się 1, 2
i 3 października 1983 roku, została wybrana
prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. Funkcję tę
przestała pełnić w kwietniu 1985 roku.
Wróciła do do wykonywania zawodu w Zespole
Adwokackim nr 4 w Łodzi. W 1986 roku delegaci II
Krajowego Zjazdu Adwokatury wybrali ją na
przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Naczelnej
Rady Adwokackiej. Tę funkcję pełniła tylko przez
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rok ze względu na ciężką chorobę. Adw. Maria
Budzanowska zmarła 23 lutego 1988 roku.
Pogrzeb Marii Budzanowskiej na Cmentarzu
Czerniakowskim w Warszawie zgromadził wielki
tłum adwokatów, sędziów, radców prawnych,
prokuratorów, weteranów AK i towarzyszy walk
powstańczych.
Za swoje zaangażowanie i zasługi jako adwokat,
polityk i społecznik była wielokrotnie wyróżniana.
Odznaczono ją wieloma wojskowymi i cywilnym
krzyżami w tym Krzyżem Walecznym, Krzyżem
Partyzanckim, Medalem za Warszawę i Złotym
Krzyżem
Zasługi.
Pośmiertnie
została
uhonorowana m.in. Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski „za zasługi w
kształtowaniu państwa prawa, a w szczególności
za
działalność
na
rzecz
zachowania
praworządności w czasach PRL” oraz Medalem za
Zasługi w Walce o Niepodległość Polski i Prawa
Człowieka. Otrzymała także Odznakę za Zasługi
dla Adwokatury.

Konferencja "Adwokatura - historia,
współczesność, przyszłość"
Z okazji 100-lecia Odrodzonej Adwokatury, Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie wraz
z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu organizuje
konferencję naukową pt.: „Adwokatura – historia, współczesność, przyszłość”, która
odbędzie się 16 czerwca br. w Jarosławiu.
Celem konferencji jest konfrontacja poglądów i doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i
praktyków prawa na temat idei samorządu adwokackiego w Polsce.
Organizatorzy zapraszają szczególnie praktyków do udziału w konferencji. Zgłoszenia (z podaniem
tytułu i stopnia naukowego i danych do faktury oraz wskazanie formy wystąpienia – głos w
dyskusji/referat)
przyjmowane
są
do
27
kwietnia
2018
r.
pod
adresem:
konferencjajaroslaw2018@gmail.com Dodatkowych informacji udziela dr Tomasz J. Kotliński (tel.
604 599 981)
Koszt udziału w konferencji to 200 zł, opłatę należy uiścić do 27 kwietnia 2018 r. na rachunek PWSTE
w Jarosławiu: 75 1500 1634 1216 3005 4488 0000, Bank Zachodni WBK, w tytule przelewu prosimy
wpisać: „Konferencja Jarosław 16 czerwca 2018”, nazwisko i imię.
Organizatorzy przewidują wydanie publikacji konferencyjnej. Osoby zainteresowane opublikowaniem
własnego tekstu w książce proszone są o podanie tematu wystąpienia w terminie do 18 maja 2018 r.
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Szczegółowe informacje dotyczące konferencji podamy w późniejszym terminie.
Czytaj zaproszenie

Pozakancelaryjna działalność adwokatów
- Adwokatura ma ustawową misję krzewienia praworządności w społeczeństwie. Tego nie
da się jednak zrobić tylko w todze przed sądem czy w biurze kancelarii – mówi w
wywiadzie dla „Rzeczpospolita Rzecz o prawie” adw. Andrzej Malicki, członek NRA.
W rozmowie z red. Pawłem Rochowiczem Pan Mecenas opowiada o etycznej stronie aktywności
zawodowej adwokatów poza swoją kancelarią i sądem. - Naszą misję można prowadzić w innych
miejscach, bo jest jeszcze życie adwokackie poza samorządem. Nie może być ujmą dla adwokata
wygłoszenie pogadanki o prawie nawet dla małych dzieci. – przekonuje adw. Malicki.
Obok wywiadu opublikowano artykuł, w którym opisano nieszablonową działalność adwokatów m.in.
lekcje prawa w szkołach i przedszkolach, pomoc uchodźcom na przejściu granicznym, porady prawne
na Przystanku Woodstock czy interwencje w obronie praw zwierząt.
Czytaj wywiad z adw. Andrzejem Malickim
Czytaj artykuł „Adwokat wychodzi w plener”

Pismo Uniwersytetu Jagiellońskiego o sympozjum
Media Kultura Komunikacja
Alma
Mater,
pismo
Uniwersytetu
Jagiellońskiego, w najnowszym numerze
umieściło relację z sympozjum naukowego
poświęconego papieżowi Franciszkowi Media Kultura Komunikacja. Sympozjum
współorganizowane było przez Naczelną
Radę Adwokacką i odbyło się w ramach VII
Dni Kultury Adwokatury Polskiej.
Po konferencji miał miejsce także koncert
zorganizowany
i
prowadzony
przez
adw.
Stanisława Kłysa. W piśmie przesłanym na ręce
adw. Jacka Treli, prezesa NRA, rektor UJ prof. dr
hab. med. Wojciech Nowak wyraził wdzięczność za
współpracę z adw. Kłysem, który jest laureatem
odznaczenia
"Zasłużony
dla
Uniwersytetu
Jagiellońskiego".
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"Uniwersytet Jagielloński bardzo ceni sobie
współpracę i kontakty z Adwokaturą Polską, której
wielu przedstawicieli jest absolwentami naszej
Uczelni.
Szczególne
podziękowania
za
zorganizowanie konferencji należą się członkowi
NRA adw. Stanisławowi Kłysowi. Wygłosił on
wykład przedstawiający dokonania adwokatury w
zakresie tematyki konferencji".
Rektor UJ przypomniał także, że w 2016 roku
Uczelnia we współpracy z NRA zorganizowała
konferencję naukową w 5. rocznicę śmierci abp.
Józefa Życińskiego, doktora honoris causa UJ i
jednocześnie
odznaczonego
wyróżnieniem
"Adwokatura Zasłużonym".
(czytaj relację z VII Dni Adwokatury Polskiej
autorstwa Teresy Grzybkowskiej)
(zobacz stronę Alma Mater)

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
20 lutego, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik
Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Małgorzata Tyszka-Hebda, wiceprezes WSD, adw. Rafał Dębowski,
sekretarz NRA oraz adw. Adam Baworowski wzięli udział w zainicjowanym przez Prezydium NRA
spotkaniu, którego celem było omówienia sprawy opracowania procedur dotyczących danych
osobowych w pracy rzeczników i sądów dyscyplinarnych oraz referatu osobowego NRA. W
Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o ochronie danych
osobowych, która wprowadza nowelizacje ustaw z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze i z 5
lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP.
23 lutego, odbyło się kolejne posiedzenie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej w biurze Naczelnej
Rady Adwokackiej.
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