Wiadomości Adwokatury 6 marca 2015 r.
IX Dzień Bezpłatnych Porad Prawnych już 18
kwietnia
Już IX Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich odbędzie się 18 kwietnia br. Wezmą w nim
udział adwokaci i aplikanci adwokaccy w całej Polsce.
Inicjatywa Naczelnej Rady Adwokackiej kierowana jest do osób, których sytuacja materialna lub
życiowa nie pozwala na skorzystanie z pomocy prawnika na zwykłych zasadach. W siedzibach
kancelarii adwokackich oraz niektórych okręgowych radach adwokackich będą dyżurowali adwokaci i
aplikanci adwokaccy. Pełna lista dostępna będzie na stronie adwokatura.pl, na stronach okręgowych
rad adwokackich oraz w gazetach lokalnych.
Adwokaci i aplikanci, którzy chcą włączyć się w tegoroczną akcję winni zgłosić się do swojej
okręgowej rady adwokackiej.
Akcja Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich cieszy się wielką popularnością. Każdorazowo
udzielanych jest kilka tysięcy porad. Najczęściej zainteresowani oczekują pomocy w sprawach
spadkowych, alimentacyjnych, podziału majątku po rozwodzie. Pytają również o kwestie związane z
prawem pracy, prawem ubezpieczeniowym, a także dotyczącym nieruchomości i wypadków
komunikacyjnych. Zdecydowanie rzadziej zgłaszane są problemy z zakresu prawa karnego.
Osoby zainteresowane poradami powinny w miarę możliwości zabrać ze sobą dokumentację
dotyczącą ich spraw (np. umowy, akty notarialne, pisma z urzędów). Pozwoli to adwokatom na
dokładne zapoznanie się z problemem, a zatem na pełniejszą poradę.
Pierwszy raz akcję przeprowadzono w roku 2009. Jej pomysłodawcą była adw. Joanna AgackaIndecka, prezes NRA w latach 2007-2010.
Organizatorem Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich jest Komisja Wizerunku Zewnętrznego i
Ochrony Prawnej przy NRA a koordynatorką - adw. Anisa Gnacikowska.

Adwokat-mediator w ministerialnej radzie ds.
alternatywnych metod rozwiązywania sporów
Adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska została powołana do składu Społecznej Rady ds.
Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Pani
Mecenas pełni funkcję prezesa Centrum Mediacyjnego przy NRA.
Minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk podpisał 2 marca br. zarządzenie o powołaniu Społecznej
Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów. W jej skład powołał kilkanaście osób, wśród
których znalazła się adwokat-mediator Katarzyna Przyłuska-Ciszewska.
Do zadań Rady należy prowadzenie działań w kierunku rozwoju alternatywnych metod
rozwiązywania sporów, takich jak proponowanie rozwiązań o charakterze prawnym oraz
organizacyjno-praktycznym, opiniowanie projektów aktów prawnych czy opracowanie i propagowanie
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zasad etycznych pracy mediatora i postępowania mediacyjnego oraz standardów szkolenia
mediatorów.
Przewodniczącym Rady będzie minister sprawiedliwości lub wyznaczona przez niego osoba spośród
członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości.
Pełny skład członków Rady: Wojciech Juszkiewicz – sędzia Sądu Rejonowego w Lęborku, Anna KorwinPiotrowska – sędzia Sądu Okręgowego w Opolu, Zbigniew Miczek – sędzia Sądu Rejonowego w
Tarnowie, Małgorzata Różańska-Prus – sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Halina BorysPakieła – mediator, Elżbieta Duszyńska – mediator, Grzegorz Frączek – mediator, Barbara Jadwiga
Pawlak – mediator, Katarzyna Przyłuska-Ciszewska – mediator, Maciej Tański – mediator, Ewa
Wiśniewska-Sobel – mediator, adw. Kamil Zawicki – z rekomendacji Instytutu Allerhanda, Agnieszka
Dąbrowiecka – zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w
Ministerstwie Sprawiedliwości, Marzena Kruk – naczelnik Wydziału ds. Pokrzywdzonych
Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, Joanna Sauter-Kunach –
sędzia, główny specjalista w Wydziale ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji w
Ministerstwie Sprawiedliwości.

OBA przygotowuje publikację o adwokatach w
Auschwitz
Ośrodek Badawczy Adwokatury pracuje nad
obszerną publikacją na temat adwokatów,
którzy znaleźli się w obozie koncentracyjnym
i
zagłady
Auschwitz-Birkenau.
Dlatego
zwraca się z prośbą do izb adwokackich i
wszystkich osób, które posiadają wiedzę o
losach adwokatów-więźniów, o informacje.
W roku 2015 obchodzimy 70-tą
rocznicę
wyzwolenia obozu koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz-Birkenau. W dniu 27 stycznia oddziały I
Frontu Ukraińskiego uwolniły niewielką liczbę
znajdujących się jeszcze
za drutami obozu
więźniów, którzy nie zostali objęci ewakuacją
realizowaną naprędce przez służby obozowe.
Bezmiar okrucieństwa i skala realizowanego przez
nazistów programu eksterminacji ujrzał w pełni
światło dzienne.
Jeszcze wiosną ubiegłego roku Zarząd Ośrodka
Badawczego Adwokatury im adw. Witolda Bayera
podjął decyzję o rozpoczęciu prac dotyczących
losów polskich adwokatów, którzy w wyniku
zaplanowanych
wcześniej
działań,
przygotowywanych systemowych selekcji
lub
wręcz w wyniku zaistniałego przypadku, poprzez
miejsca odosobnienia – lub bezpośrednio – znaleźli
się w obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-
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Birkenau.
Badania
te
są
merytoryczną
kontynuacją
wcześniejszych
działań,
często
wyłącznie
indywidualnych,
które
doprowadziły
do
ujawnienia i utrwalenia zdarzeń, które nie mogą
ulec zapomnieniu.
Przykładem tego jest także publikacja autorstwa
nieżyjącego już naszego Kolegi
- adwokata
Ignacego Radlickiego, wydana staraniem Redakcji
„Palestry” w roku 2008 pt. „Kapo odpowiedział
–Auschwitz. Wspomnienia adwokata z obozu
koncentracyjnego”.
Dla
uzyskania
szczegółowych
danych
pozwalających na realizację projektu, Ośrodek
Badawczy Adwokatury nawiązał w maju 2014 roku
ścisłą
współpracę
z
Działem
Naukowym
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, która
owocowała
wymianą
myśli,
wzajemnych
oczekiwań i propozycji, mających miejsce tak
podczas bezpośrednich spotkań przedstawicieli
Muzeum oraz Ośrodka, jak i korespondencyjnie.
Zapoczątkowany projekt był i jest realizacją nie
tylko statutowych powinności nakładających na
OBA ten obowiązek, ale także przesłań Krajowych
Zjazdów Adwokatury, które w najbardziej ogólnym
zarysie, nakazywały potrzebę łączenia ważnych
wydarzeń z przeszłości z tymi stanowiącymi
wyzwania dnia współczesnego.
W maju 2014 roku Członkowie Zarządu oraz
przedstawiciele
Rady
Naukowej
Ośrodka
Badawczego
Adwokatury
z
prof.
Piotrem
Kruszyńskim
na
czele
–
kontynuując
zapoczątkowane prace - odbyli spotkanie z dr
Piotrem
Setkowiczem,
kierującym
Działem
Naukowym
Muzeum
oraz
Jego
współpracownikami, w trakcie którego ustalono
zasady współpracy, w tym także możliwość
pozyskania nieznanych do tej pory danych
źródłowych i ich profesjonalne opracowanie.
Przekazana lista prawników, będąca wynikiem
prowadzonej
już
intencjonalnie
kwerendy,
stanowiła zapowiedź ważnych, wcześniej nie
odnotowanych danych, nakazujących wręcz ich
rozszerzenie i naukowe opracowanie.
Historycy z Muzeum, mając na uwadze możliwą
komplementarność przyszłego opracowania, nie
kryli także swoich oczekiwań w zakresie
możliwości
przekazania
dla
potrzeb
dokumentacyjnych tych
zdarzeń z udziałem
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adwokatów i aplikantów adwokackich, których
losy związane zostały z historią obozową, a jakie
wynikać
mogą
z
materiałów
osobowych
znajdujących się w posiadaniu poszczególnych
okręgowych rad adwokackich, dla uzupełnienia
materiałów
muzealnych
oraz
zrealizowania
opracowania
we
współpracy
z
Ośrodkiem
Badawczym Adwokatury pt. „Polscy Adwokaci
w Auschwitz-Birkenau”.
Z tego też powodu OBA zwrócił się z prośbą do
wszystkich rad adwokackich w celu ewentualnego
odszukania i przekazania danych mogących służyć
uzupełnieniu materiału już posiadanego.
Informacja niniejsza jaka kierowana jest do
Państwa - czytelników strony internetowejstanowi zatem także swoisty apel do tych
wszystkich,
którzy
posiadają
wiedzę
w
przedstawianym zakresie, z prośbą o ewentualne
jej udostępnienie. Temu ma służyć również owa
prośba
Ośrodka
Badawczego
Adwokatury
o kwerendę w archiwach izbowych.
W wyniku prowadzonych prac w ramach
realizowanego projektu – już dziś - uzyskano dużo
więcej materiałów, niż można było zakładać.
Liczba ujawnionych informacji dających możliwość
przedstawienia oczekiwanych biogramów, w
przepastnych i do końca z przyczyn obiektywnych
nie
zweryfikowanych
archiwach
muzeum,
przekroczyła sto. Powodem tego stanu rzeczy były
i są wielorakie przyczyny; przykładowo te
związane
z
niepełną
ewidencją
deportacji
więźniów z uwagi na skalę i rozmiar transportów
(szczególnie
w
tzw.
późniejszym
okresie
obozowym) jak i te wynikające z zatajania przez
samych deportowanych danych dotyczących
wykonywanego
zawodu,
lub
wręcz
z
dezinformowaniem służb obozowych w tym
względzie, co dawało większą szansę przeżycia.
Efekt tych prac pozwolił – także dzięki życzliwości
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej - na
podjęcie działań zmierzających do wydania
poświęconej temu zagadnieniu sygnalizowanej
wyżej publikacji autorstwa starszego kustosza
muzeum
dra
Jerzego
Dębskiego,
przy
współredagowaniu ze strony OBA.
Opracowanie zawierające socjologiczny szkic
ilustrujący tragiczne, wojenne losy więzionych,
biogramy adwokatów – więźniów Auschwitz z
bogatą
bibliografią
oraz
materiałem
fotograficznym, będzie atrakcyjnym materiałem
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dla wszystkich Czytelników, nie tylko związanych z
naszym środowiskiem, sprzyjającym podkreśleniu
i utrwalaniu naszej zawodowej i samorządowej
odrębności.
adw. Grzegorz Eliasz
adw. Jan Kuklewicz

Adwokatura odda hołd ofiarom katastrofy
smoleńskiej - zaproszenie na wyjazd
W piątą rocznicę katastrofy smoleńskiej
adwokaci i aplikanci adwokaccy oddadzą
hołd jej ofiarom. Prezydium Naczelnej Rady
Adwokackiej organizuje wyjazd do
Smoleńska i Katynia 10-12 kwietnia br. W
tym czasie przypada też bowiem 75.
rocznica mordu na polskich oficerach w lesie
katyńskim.
Podróż obliczona jest na trzy dni – 10-12 kwietnia
br. - klimatyzowanym autokarem. Program
wyjazdu opracowało Biuro Turystyki „Bezkresy”.
Koszt podróży to 895 zł od osoby, dla aplikantów
adwokackich 850 zł. Zgłoszeń należy dokonać na
30 dni przed wyjazdem, ze względu na
konieczność wyrobienia dla uczestników wiz na
Białoruś i do Rosji. Wymagany jest także paszport
ważny przez co najmniej pół roku (licząc od 10
kwietnia br.).
Chętni proszeni są o zgłaszanie uczestnictwa
bezpośrednio do BT Bezkresy: Biuro Turystyczne
"Bezkresy", ul. Rynek Starego Miasta 25 lok.2,
00-272 Warszawa, tel. +48 22 826 05 90, fax.
+48 22 826 52 68, e-mail: bezkresy@bezkresy.pl,
z informacją „Wyjazd Adwokatów Smoleńsk
2015”.
W katastrofie 10 kwietnia 2010 roku zginęło 96
osób, na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim
i jego małżonką. Celem podróży był Katyń, gdzie
delegacja miała oddać hołd polskim oficerom
zamordowanym w 1940 roku. Wśród ofiar byli
adw. Joanna Agacka-Indecka, ówczesna prezes
NRA, adw. Stanisław Mikke, wieloletni redaktor
naczelny „Palestry”, adw. Jolanta SzymanekDeresz oraz adw. Stanisław Zając.
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(Zobacz szczegółowy program i zasady wyjazdu)

Prezes NRA przebiegnie ultramaraton w szczytnym
celu
Adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, po raz pierwszy przebiegnie
ultramaraton, aby wesprzeć podopiecznych Fundacji Pomocy Maltańskiej i Osady Burego
Misia.
6 czerwca, w drużynie z Tomaszem Tarnowskim prezes Zwara będzie biegł w ultramaratonie górskim
- „Rzeźnik”. Uczestnicy w przeciągu 16 godzin muszą pokonać trasę o długości 77,7 km, z różnicą
poziomów na podbiegach 3350 m.
Jest to tym większe wyzwanie dla prezesa NRA gdyż do tej pory nie przebiegł nawet maratonu
płaskiego na dystansie 42 km. Z kolei jego partner z drużyny – Tomasz Tarnowski w ubiegłym roku
sprawdził swe siły w zawodach triathlonowych. W 10 tygodni przygotował się do udziału w pełnym
dystansie Ironmana, gdzie trzeba przepłynąć 3,8 km wpław, przejechać 180 km na rowerze i
przebiec 42 km. Udziałowi w tym wydarzeniu przyświecała akcja zbiórki pieniędzy dla szpitala w
Barczewie. Panu Tarnowskiemu udało się wówczas zebrać 200 tys. zł.
Również i w tym roku Panowie, oprócz mierzenia się ze swoimi siłami, postanowili wykorzystać
okazję i wesprzeć podopiecznych Fundacji Zakonu Maltańskiego i Osady Burego Misia. Pomóc w tym
może każdy, kto wyrazi deklarację zapłacenia za każdy kilometr, który pokona drużyna ZwaraTarnowski. Można zadeklarować dowolną kwotę. Jeśli panowie dotrą na metę w limicie czasu,
deklarujący pomnożą zaproponowaną przez siebie kwotę razy 77,7. Jeśli drużyna odpadnie
wcześniej, albo skończy się czas, zadeklarowana kwota pomnożona będzie razy ilość faktycznie
przebytych kilometrów. Deklaracje można przesyłać do p. Katarzyny Tarnowskiej na adres:
k.tarnowska@agencjafm.com.pl
Wpłata darowizny przyjmowana będzie na konto:
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska”
Nr rachunku bankowego: PKO BP S.A. 51 1020 1156 0000 7602 0089 7512
z dopiskiem „TT – ultramaraton”.
Informacja dla osób zamieszkałych poza granicami RP
BIC: BPKO PL PW
IBAN: dla EUR PL33 1020 2892 0000 5102 0028 4992
dla USD PL85 1020 2892 0000 5602 0026 6254
- Podjęcie decyzji to początek przygody w nieznane. Po początkowej euforii przychodzi otrzeźwienie
dnia codziennego. Pierwsze spotkanie z ludźmi profesjonalnie zajmującymi się biegami uprzytomniło
mi, że wszedłem w świat zupełnie mi obcy (…) Jedno mnie pociesza: że cel, który przyświeca
projektowi Tomka, jest szczytny i wart poświęcenia. – powiedział adw. Andrzej Zwara.
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Zmagania w przygotowaniu do tego wydarzenia można śledzić na blogu:
http://zakonmaltanski.pl/ultramaraton/

ZPP zaprasza na szkolenie nt. nowelizacji kpk
Zrzeszenie Prawników Polskich zaprasza na szkolenie, którego tematyka związana będzie
z nowelizacją kodeksu postępowania karnego, z postępowaniem odwoławczym w
procedurze cywilnej czy odpowiedzialnością lekarza za błąd w sztuce medycznej.
Zaplanowano je na 16-18 kwietnia w Kołobrzegu.
Ze względu na duże zainteresowanie, szkolenie organizowane jest już po raz piąty.
Wykładowcami będą:
sędzia SN Michał Laskowski, członek Komisji Kodycikacyjnej Prawa Karnego, który mówić będzie o
zagadnieniach związanych z nowelizacją kodeksu postępowania karnego.
prof. dr hab. sędzia SA Małgorzata Manowska - poruszy temat "postępowanie odwoławcze w
procedurze cywilnej".
prof. dr hab. adw. Piotr Kardas, który mówić będzie o zagadnieniach związanych z
odpowiedzialnością lekarza za błąd w sztuce medycznej oraz o zagadnieniach dotyczących roli
obrońcy wg noweli kpk.
Zgłoszenia należy kierować pod numer 661 888 919 lub na adres: zrzeszenieprawnikow@op.pl

Od roku działa Fundacja na rzecz pomocy socjalnej
adwokatom
Od roku działa Fundacja na rzecz Pomocy Socjalnej Adwokatom, Aplikantom Adwokackim
i Pracownikom Adwokatury. W tym czasie pomogła kilku osobom w trudnej sytuacji
materialnej.
Fundacja rozpoczęła działalność 24 marca 2014 r., założyli ją adwokaci Małgorzata Gruszecka i
Sławomir Krześ - obecnie członkowie zarządu. Do listy fundatorów dołączył adw. Mariusz Ratajczak.
Siedziba Fundacji jest we Wrocławiu.
Udziela ona nieoprocentowanych pożyczek lub bezzwrotnej pomocy adwokatom, aplikantom
adwokackim, pracownikom Adwokatury i członkom ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej, udziela pomocy dzieciom i osobom starym oraz niepełnosprawnym.
Od października 2013 r. do końca grudnia 2014 r. Fundacja uzyskała 8,5 tys. zł, z czego 7,5 tys. zł to
wpłaty fundatorów na fundusz założycielski a tysiąc złotych - darowizna jednego z fundatorów.
Fundatorzy finansują z własnych środków koszty działalności – opłaty sądowe, opłaty pocztowe, biuro
rachunkowe (250 zł kwartalnie, od 1 października 2014 r.)
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W pierwszym roku działalności Fundacja udzieliła bezzwrotnej pomocy i bezzwrotnych zapomóg na
łączną kwotę 5,1 tys. zł, z czego jedna osoba zwróciła zapomogę (500 zł). Pomoc uzyskał
emerytowany adwokat w bardzo trudnej sytuacji materialnej – Fundacja uregulowała zaległości za
energię elektryczną, wynegocjowała nową umowę na dostawę energii i wznowienie dostawy.
Fundacja udzieliła też pomocy materialnej ciężko chorej pracownicy Adwokatury oraz adwokatowi i
jego dzieciom, którzy stracili cały majątek w katastrofie budowlanej. Ostatnią osobą, która otrzymała
bezzwrotną zapomogę, ale ją zwróciła, był ciężko chory, emerytowany adwokat. Wszystkie te
darowizny nie przekraczały kwoty wolnej od podatku od spadku i darowizn, są udokumentowane
stosownymi wnioskami, decyzjami zarządu podejmowanymi pocztą elektroniczną i przelewami
bankowymi. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzieliła pożyczek.
Fundacja nikogo nie zatrudnia, nie wypłaca wynagrodzeń, jej działalność opiera się wyłącznie na
społecznej pracy członków zarządu. Jedynym stałym kosztem jest koszt obsługi przez biuro
rachunkowe – 250 zł kwartalnie, płacone z własnych środków przez fundatorów. Fundacja nie nabyła
żadnych nieruchomości, środków trwałych, nie posiada aktywów ani zobowiązań.
Rachunek bankowy Fundacji: Bank Ochrony Środowiska S.A. numer rachunku 20 1540 1030 2103
5884 6135 00002.
23 stycznia 2015 r. izba Adwokacka we Wrocławiu dokonała darowizny na rzecz Fundacji w kwocie
10 tys. zł na cele statutowe.

(Czytaj sprawozdanie z działalności Fundacji)

Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.
3 marca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. kwestie związane z
wprowadzeniem systemu SOA, polityką zagraniczną oraz działalnością Centrum Mediacyjnego przy
NRA, a także kwestie związane z bieżącą pracą NRA.
W posiedzeniu wziął udział adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji –
Centrum Technologiczne Adwokatury. Mecenas Korczyński poinformował Prezydium NRA o
postępach wdrażania systemu obsługi adwokatury „SOA”, które wg. planów ma zostać zakończone
na przełomie września i października. Wskazał, że w sześciu izbach system jest już wdrożony i biura
pracują na tym systemie, zaś w piętnastu izbach przeprowadzono już szkolenia. Do końca czerwca
szkolenia pracowników zostaną przeprowadzone w pozostałych izbach. Jako wzorcowy przykład
zaangażowania i współdziałania przy wdrażaniu programu wskazał na ORA we Wrocławiu i jej
dziekana.
Gościem Prezydium była adw. Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca Komisji ds. Zagranicznych
przy NRA, która przedstawiła memorandum dotyczące zasad polityki zagranicznej Adwokatury.
Prezydium zatwierdziło dokument. Omówiono także przygotowania do posiedzenia plenarnego CCBE,
która odbędzie się w maju w Gdańsku.
Na posiedzenie zaproszono również adw. Katarzynę Przyłuską-Ciszewską, prezes Centrum
Mediacyjnego przy NRA. Pani Mecenas poinformowała, że w ciągu trzech edycji szkoleń medialnych
przeszkolono 117 adwokatów. Adwokaci, którzy wzięli udział w pierwszej edycji, przeprowadzili
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następnie podstawowe szkolenia mediacyjne w swoich izbach. W tym roku Centrum planuje
zorganizować kolejną edycję szkoleń oraz kurs na trenerów mediacyjnych. W kursie będą mogli
wziąć udział adwokaci posiadający certyfikat mediatora i dwuletnie doświadczenie w mediacjach.
Mecenas Przyłuska-Ciszewska podkreśliła, że szkolenia prowadzone przez Centrum mają opinię
jednych z najlepszych w Polsce, a przeszkoleni adwokaci, których nazwiska figurują na listach
mediatorów przy sądach, otrzymują bardzo dużo spraw. Prezydium NRA wyraziło oczekiwania wobec
Centrum: zwiększenia liczby adwokatów-mediatorów orz adwokatów trenerów uprawnionych do
prowadzenia szkoleń z zakresu mediacji.
Z kolei adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca zespołu ds. kobiet przy NRA,
przedstawiła Prezydium sprawozdanie z dotychczasowej działalności zespołu. Poinformowała, że
odbyły się jego cztery spotkania. Na spotkaniu omawiano kwestie zwalniania przez izby z obowiązku
naliczania i zapłaty składek od kobiet – adwokatów, które urodziły dziecko, poczynając od miesiąca
następującego po dacie urodzenia dziecka, przez okres 6 miesięcy. (czytaj: Jak rady realizują
uchwałę NRA zwalniającą ze składek młode matki).
Mecenas Gajowniczek-Pruszyńska podkreśliła, że nadal jest duży obszar braku świadomości w tym
zakresie. Prezydium wyraziło oczekiwanie, że zespół rozpropaguje informację o takiej możliwości.
Pani Mecenas poinformowała również, że 16 kwietnia br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
odbędzie się konferencja organizowana przez Zespół na temat przeglądu orzecznictwa Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka dotyczącego dyskryminacji ze względu na płeć.
Ponadto podczas posiedzenia Prezydium NRA powołało Komisję ds. Arbitrażu, której przewodniczyć
będzie adw. Maciej Łaszczuk.
Prezydium omówiło i rozstrzygnęło również sprawy osobowe, których sprawozdawcą był adw. Rafał
Dębowski. Z kolei adw. Bartosz Grohman przedstawił najistotniejsze zagadnienia wynikające z
protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych
członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawiła adw.
Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.
4 marca, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji
nadzwyczajnej ds. zw. z ograniczaniem biurokracji. Rozpatrywano rządowy projekt ust. o zmianie
ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Mecenas Trela zajął
stanowisko w sprawie poszerzenia uprawnień adwokatów we wszystkich postępowaniach objętych
prawem własności przemysłowej, rejestrowanych przed urzędem patentowym.
4 marca, w Sądzie Najwyższym w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona zmianom w modelu
postępowania karnego, wprowadzonym nowelizacją kodeksu postępowania karnego z 27 września
2013 r. Wzięli w niej udział adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, członek Naczelnej Rady Adwokackiej,
który wygłosił referat, oraz adw. prof. dr hab. Piotr Kruszyński, członek NRA, adw. Radosław Baszuk,
wiceprezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. prof. dr hab. Jarosław Majewski oraz adw. prof.
UAM dr hab. Robert Zawłocki.
4-5 marca odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji, zorganizowana przez
ELSA Poland. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz
Centrum Mediacyjne przy NRA. W jury zasiadała adw. dr Małgorzata Kożuch, członek NRA oraz adw.
Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA.
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