Wiadomości Adwokatury 10 kwietnia 2015 r.
5. rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem
Dziś mija piąta rocznica katastrofy lotniczej
pod Smoleńskiem, w której zginęło 96 osób
w tym m.in. Para Prezydencka Lech i Maria
Kaczyńscy oraz adwokaci: Joanna AgackaIndecka, prezes NRA, Jolanta SzymanekDeresz, posłanka na Sejm RP, Stanisław
Mikke, redaktor naczelny „Palestry” oraz
Stanisław Zając, senator RP.
Od
wczesnych
godzin
porannych
trwają
uroczystości rocznicowe. Adw. Andrzej Zwara,
prezes
NRA
złożył
kwiaty
przed
tablicą
poświęconą pamięci zmarłych adwokatów, przed
siedzibą NRA, a następnie wziął udział w
uroczystościach państwowych na warszawskich
Powązkach. Prezes NRA złożył również kwiaty na
grobach adw. Jolanty Szymanek-Deresz oraz adw.
Stanisława Mikke. Po uroczystościach przed
pomnikiem ofiar katastrofy, w których udział wzięli
m.in.
rodziny
ofiar
katastrofy,
Bronisław
Komorowski, Prezydent RP, Ewa Kopacz, Prezes
Rady
Ministrów,
Hanna
Gronkiewicz-Waltz,
Prezydent m.st. Warszawy oraz ministrowie,
parlamentarzyści i przedstawiciele wojska i
Kościoła, uczestnicy uroczystości udali się na
mszę świętą w intencji zmarłych do Świątyni
Opaczności Bożej.
Z kolei adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, złożył
kwiaty na grobie adw. Joanny Agackiej-Indeckiej w
Łodzi. W Jaśle, na grobie adw. Stanisława Zająca,
w imieniu NRA kwiaty złożyli przedstawiciele ORA
w Rzeszowie.
Wczesnym rankiem do Katynia i Smoleńska
wyjechała dwudziestoosobowa grupa adwokatów,
którzy oddadzą hołd ofiarom katastrofy oraz
polskim
oficerom
zamordowanym
w
lesie
katyńskim. Organizatorem wyjazdu jest adw.
Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA.
Jeszcze dziś, w intencji zmarłych adwokatów o
godzinie 16.30 odprawiona zostanie Msza święta
w Archikatedrze Św.
Jana Chrzciciela w
Warszawie (ul. Świętojańska 8). Zapraszamy do
udziału i wspólnej modlitwy.
Natomiast 8 kwietnia adw. Andrzej Zwara i adw.
Bartosz Grohman uczestniczyli w odsłonięciu
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tablicy poświęconej pamięci 96 ofiar katastrofy
samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.
Tablica znajduje się na ścianie kościoła Matki
Bożej
Królowej
Polskich
Męczenników
na
warszawskiej Pradze. 11 kwietnia zaś o godz.
16.45 na Placu Piłsudskiego w Warszawie otwarta
zostanie
wystawa
"Smoleńskie
portrety"
przygotowana przez Muzeum Historii Polski.
Rocznicy smoleńskiej poświęcony jest również
najnowszy numer „Palestry”.
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Tablice ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej
Tablice
poświęcone
pamięci
96
ofiar
katastrofy samolotu prezydenckiego pod
Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 roku,
odsłonięto na ścianie kościoła Matki Bożej
Królowej
Polskich
Męczenników
na
warszawskiej
Pradze,
8
kwietnia.
W
uroczystości wzięli udział adw. Andrzej
Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
oraz adw. Bartosz Grohman, zastępca
sekretarza NRA.
Uroczystość
zgromadziła
wielu
gości:
parlamentarzystów, działaczy samorządowych i
przedstawicieli Miasta Stołecznego Warszawy oraz
przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej, a
także
licznych
organizacji
związkowych
i
kombatanckich.
Homilię wygłosił abp Henryk Hoser, ordynariusz
diecezji warszawsko-praskiej.
Po mszy św. nastąpiło uroczyste odsłonięcie
tablic, upamiętniających ofiary katastrofy
samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem,
wśród których była także adw. Joanna AgackaIndecka, prezes NRA oraz adwokaci: Stanisław
Mikke, Jolanta Szymanek-Deresz oraz Stanisław
Zając.
W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej adw.
Andrzej Zwara oraz adw. Bartosz Grohman w
asyście żołnierzy z Kompanii Reprezentacyjnej
Wojska Polskiego złożyli wiązankę kwiatów pod
tablicami.
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Obrady Sejmowej Komisji Sprawiedliwości z 8
kwietnia
Posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości odbyło się 8 kwietnia. Porządek obrad
przewidywał zaopiniowanie wniosku w sprawie wyboru kandydata na członka Krajowej
Rady Prokuratury (druk 3276), rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy
zmieniającej ustawę o komornikach sądowych i egzekucji (druk 3270) oraz rozpatrzenie
uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (druk 3271).
Przewodnicząca Komisji poseł Stanisława Prządka otworzyła posiedzenie. Na posiedzenie przybyli
liczni posłowie – członkowie Komisji. Wśród gości na posiedzeniu obecni byli Prezes Krajowej Rady
Komorniczej Rafał Fronczak, minister Krzysztof Łaszkiewicz z Kancelarii Prezydenta wraz ze
współpracownikami, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Monika Zbrojewska wraz ze
współpracownikami, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Roman Hauser. Naczelną Radę
Adwokacką reprezentowali adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Bartosz Grohman, zastępca
sekretarza NRA.
Kandydata na członka Krajowej Rady Prokuratury przedstawił poseł Jan Łopata. Komisja jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Eugeniusza Grzeszczaka na członka Krajowej Rady
Prokuratury.
Następnie głos zabrała minister Monika Zbrojewska. Stwierdziła, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie
zgłasza uwag do poprawki Senatu odnośnie daty wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o
komornikach sądowych i egzekucji określoną na dzień 1 stycznia 2016. Poprawkę przyjęto.
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Kolejnym tematem posiedzenia było omówienie poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W toku debaty nad kolejnymi poprawkami minister
Monika Zbrojewska zgłosiła w imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości jedno zastrzeżenie w kwestii
wystawienia opinii o braku podstaw od wniesienia skargi kasacyjnej. Ministerstwo wnosiło o
odrzucenie poprawek Senatu, wskazując na brak terminów, w których samorząd zawodowy
profesjonalnego pełnomocnika ustanowionego do toczącego się postępowania miałby się odnieść do
opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Zwróciła uwagę na niespójność systemową
proponowanego zapisu. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, przy tak skonstruowanej poprawce
Senatu pojawia się problem, kiedy należy przyjąć datę uprawomocnienia się wyroku WSA, skoro brak
jest dalszych terminów określających czynności samorządu zawodowego pełnomocnika. Zdaniem
Ministerstwa Sprawiedliwości, ta poprawka jest nie do przyjęcia. Centrum Legislacyjne nie wniosło
zastrzeżeń natury legislacyjnej, ale zwróciło uwagę na spostrzeżenia Ministerstwa Sprawiedliwości.
W tym miejscu wiceprezes NRA adw. Jacek Trela zabrał głos w imieniu NRA. Stwierdził, że odrzucenie
tej poprawki z powodów podanych przez ministerstwo spowoduje, że następuje powrót do
rozwiązania przyjętego w ustawie. Sejm bowiem uchwalił przepis, że w przypadku stwierdzenia braku
podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej pełnomocnik przesyła opinię do sądu i wówczas sąd
rozstrzyga trafność twierdzeń opinii. W ocenie NRA będzie to wtedy sędziowanie we własnej sprawie.
Sąd wyda orzeczenie we własnej sprawie, którą wcześniej rozpoznawał, a to jest niedopuszczalne.
Adw. Trela wskazał, że proponowane rozwiązanie naraża też tajemnicę adwokacką, gdyż opinia
pełnomocnika będzie w aktach sądowych a dostęp do niej będzie miał przeciwnik procesowy, który
zapoznawszy się z nią, mógłby wykorzystać podniesione w niej argumenty, gdyby jednak skarga
kasacyjna została wniesiona na późniejszym etapie. Nie zgodził się też z uwagami ministerstwa,
albowiem omawiany przepis w brzmieniu kontestowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości
wskazuje termin.
Minister Monika Zbrojewska odnosząc się do wypowiedzi adw. Jacka Treli wskazała, że proponowane
przez Senat rozwiązanie nie jest stosowane w innych postępowaniach. Podniosła w imieniu
Ministerstwa Sprawiedliwości, że samorząd miałby oceniać opinię swojego członka, więc nie ma
różnicy, czy taka kontrola będzie sprawowana przez sąd.
Replikując, adw. Jacek Trela celnie wskazał, że różnica jest istotna, albowiem samorząd oceni opinię
nie będąc stroną postępowania, podczas gdy sąd, który wydał orzeczenie jest zaangażowany w to
postępowanie.
Przewodnicząca zamknęła debatę nad tą poprawką. Za przyjęciem poprawki oddano 2 głosy, jednym
z posłów głosujących „za” była poseł Anna Grodzka. Komisja w wyniku głosowania podzieliła jednak
uwagi ministerstwa i negatywnie zaopiniowała poprawkę nr 9.
Następnie dyskutowano kwestię miarkowania stawek za czynności adwokackie jako wynagrodzenie
pełnomocnika w postępowaniu sądowo administracyjnym. Prezes NSA, prof. Roman Hauser wskazał
na przykład, kiedy pewien pełnomocnik zgłosił szereg jednobrzmiących skarg z innymi datami i
numerami decyzji i na samych kosztach zastępstwa zarobił kwotę ok. 160.000 złotych za dwie
instancje. Ku zdziwieniu przedstawicieli NRA, prezes NSA wyraził pogląd, że to niemoralne i należy
wprowadzić możliwość miarkowania wynagrodzenia. Zdziwienie było tym większe, iż na
wcześniejszym etapie prac parlamentarnych prof. Hauser nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń do
propozycji Senatu.
Adw. Jacek Trela niezwłocznie podniósł argument, że nie powinno się tworzyć norm prawnych rangi
ustawowej w oparciu o jeden odosobniony przypadek. Argumentów jest zresztą wiele i trudno je
wszystkie przytaczać. Trzeba zachować prawo do wynagrodzenia. Jako niesprawiedliwe adw. Trela
wskazał stawki na poziomie 60 zł za prowadzenie sprawy, co nawet nie pokrywa elementarnych
kosztów jej prowadzenia, nie mówiąc o jakimkolwiek wynagrodzeniu. Należałoby to doprecyzować,
ale już w trakcie kolejnych nowelizacji.
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Prof. Hauser odparł, że jest daleki od sporu z Palestrą. Stwierdził jednak (ku zdziwieniu
przedstawicieli NRA), że niektóre argumenty Palestry są „nieprzyzwoite”, gdyż nie odnoszą się do
spraw prowadzonych przed sądami administracyjnymi.
Minister Monika Zbrojewska w imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości wskazała, iż ministerstwo chce
odrzucenia poprawek. Wskazała, że często skargi mają charakter masówek, zmienia się daty i
sygnatury, więc równe wynagrodzenie nie odpowiada nakładowi pracy pełnomocnika.
Minister Krzysztof Łaszkiewicz, reprezentujący Kancelarię Prezydenta, zwrócił uwagę, że Senat
proponuje wykreślenie zapisu. Jeśli więc wrócimy do zapisu ustawowego, wówczas przy
pełnomocnikach z wyboru stawkę można będzie miarkować, a dla pełnomocnika z urzędu już nie.
Adw. Jacek Trela nadal uparcie walczył o utrzymanie poprawek senackich zabierając głos i wskazując
na różnorodność stawek za zastępstwo procesowe od zaledwie 60 zł wzwyż. Przekonywał, że sąd
przyjmując skargi do rozpoznania, nie miarkuje wpisu sądowego, nawet jeśli sprawy są podobne i
zawsze nalicza odrębne wpisy. Wskazał, że zostawienie swobody miarkowania będzie pokusą do
obniżania wynagrodzeń. Dodał, że już teraz istnieje przepis umożliwiający sądom podwyższenie
wynagrodzenia do 6 stawek w zależności od nakładu pracy pełnomocnika, ale zapis ten pozostaje
martwy, bowiem sądy z reguły stosują stawkę minimalną.
Racjonalne argumenty jednak nie pomogły. Przewodnicząca szybko zamknęła debatę i zarządziła
głosowanie. Komisja negatywnie zaopiniowała poprawkę nr 12.
Na tym posiedzenie komisji zakończono. Posłem sprawozdawcą wybrano poseł Zofię Czernow.
Należy jednak wspomnieć, że mimo przegłosowania niekorzystnych dla pełnomocników procesowych
zapisów udało się obronić inne zapisy proponowane przez Senat, takie jak poprawkę nr 4 stanowiącą,
iż pełnomocnik nie będzie musiał do pisma procesowego dołączać dowodu nadania pisma
przeciwnikowi, a jedynie oświadczenie, iż pismo zostało nadane także drugiej stronie. Zmniejszy to
formalizm postępowania i pozwoli na oszczędność wydatków pocztowych.
adw. Bartosz Grohman

Zmarł adw. Marek Stoczewski
Po ciężkiej chorobie 3 kwietnia zmarł adw. Marek Stoczewski, wieloletni dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, w obecnej kandencji wicedziekan krakowskiej
ORA.
Zawód adwokata wykonywał od 1986 roku. Od początku pracy zawodowej zaangażowany był w
działalność samorządu adwokackiego. Był członkiem Zarządu Funduszu Wzajemnej Pomocy Izby
Krakowskiej, Zespołu Wizytatorów ORA w Krakowie, redakcji Biuletynu Informacyjnego izby,
przewodniczącym komisji Kultury, Sportu i Turystyki, opiekunem Klubu Adwokatów i członkiem sądu
dyscyplinarnego izby. Od roku 1995 stale uczestniczył w Krajowych Zjazdach Adwokatury jako
delegat izby. Był wykładowcą szkoleń aplikanckich oraz członkiem i przewodniczącym komisji
egzaminacyjnych. W roku 1998 został sekretarzem ORA w Krakowie, a sześć lat później został
wybrany na dziekana ORA. Funkcję tę pełnił przez 6 lat. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i
odznaką Adwokaturą Zasłużonym.
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Pogrzeb mec. Stoczewskiego
Uroczystości pogrzebowe zmarłego 3 kwietnia adw. Marka Stoczewskiego, wicedziekana
ORA w Krakowie, odbędą się w dniu 14 kwietnia 2015 roku, o godz. 13.40 w Kaplicy na
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce
wiecznego spoczynku.
Mecenas Marek Stoczewski zawód adwokata wykonywał od 1986 roku. Od początku pracy
zawodowej zaangażowany był w działalność samorządu adwokackiego. Był członkiem Zarządu
Funduszu Wzajemnej Pomocy Izby Krakowskiej, Zespołu Wizytatorów ORA w Krakowie, redakcji
Biuletynu Informacyjnego izby, przewodniczącym komisji Kultury, Sportu i Turystyki, opiekunem
Klubu Adwokatów i członkiem sądu dyscyplinarnego izby. Od roku 1995 stale uczestniczył w
Krajowych Zjazdach Adwokatury jako delegat izby. Był wykładowcą szkoleń aplikanckich oraz
członkiem i przewodniczącym komisji egzaminacyjnych. W roku 1998 został sekretarzem ORA w
Krakowie, a sześć lat później został wybrany na dziekana ORA. Funkcję tę pełnił przez 6 lat.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką Adwokaturą Zasłużonym.
- Marku zapamiętamy Ciebie jako wspaniałego Kolegę, Człowieka o wielkiej kulturze osobistej,
którego wyważony głos zawsze wiele wnosił do dyskusji o samorządzie adwokackim - napisali w
nekrologu Prezes i Członkowie Naczlenej Rady Adwokakciej.

Adw. Maciej Łaszczuk o arbitrażu
- Arbitraż, wbrew pozorom, jest trudniejszy od postępowania przed sądem powszechnym.
Wymaga wiele odwagi i najwyższych kwalifikacji. Jeżeli pełnomocnik podczas
postępowania przed sądem nie podejmie żadnych kroków, to sąd i tak wiele za niego
zrobi. Przed sądem polubownym, żeby dobrze służyć klientowi, trzeba być aktywnym i nie
bać się współpracować. Zarówno z drugą stroną jak i z arbitrami. - mówi w wywiadzie
dla Rzeczpospolitej adw. Maciej Łaszczuk, przewodniczący komisji ds. arbitrażu przy NRA.
Ponadto mecenas Łaszczuk opowiada o zmianach w regulaminie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej
Izbie Gospodarczej i o projekcie zmian Ministerstwa Gospodarki w prawie dotyczącym postępowania
arbitrażowego. Tekst ukazał się 1 kwietnia w dodatku "Rzecz o prawie". Zapraszamy do lektury.
czytaj wywiad

Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem NRA.
31 marca odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono i rozstrzygnięto m.in. sprawy osobowe,
których sprawozdawcą był adw. Zenon Marciniak. Z kolei adw. Bartosz Grohman przedstawił
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najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie
zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium.
Adw. Bartosz Grohman przedstawił informacje o pracach nad przygotowaniem sprawozdania z
działalności adwokatury dla Prezydenta RP.
Prezydium NRA zgodnie z decyzją jaka zapadła na posiedzeniu plenarnym NRA w czerwcu ubiegłego
roku w Szczecinie, powołało Zespół ds. nieruchomości w Niechorzu w składzie adw. Zenon Marciniak i
adw. Ziemisław Gintowt. Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę w sprawie
przyznania odznaki „Adwokatura Zasłużonym” adw. Leszkowi Stefanowi Pasiecznemu z izby
lubelskiej oraz adw. Romanowi Ossowskiemu z izby szczecińskiej.
Prezydium NRA postanowiło zwrócić się do adw. prof. Piotra Kardasa, przewodniczącego Komisji
Legislacyjnej przy NRA, z prośbą o przygotowanie projektu stanowiska w sprawie zrównania
uprawnień prokuratorów i adwokatów w przypadkach kolizji terminów rozpraw, w związku ze
zmianami przewidzianymi w kpk.
Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława
Pietkiewicz, skarbnik NRA.
2 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA
wzięli udział w przedświątecznym spotkaniu z pracownikami biura Naczelnej Rady Adwokackiej.
8 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA
wzięli udział w uroczystościach odsłonięcia tablic upamiętniających 96 ofiar katastrofy samolotu
prezydenckiego pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 r. Tablice umieszczono na ścianie kościoła
Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników na warszawskiej Pradze. Wśród ofiar katastrofy byli adw.
Joanna Agacka-Indecka, prezes NRA oraz adwokaci: Stanisław Mikke, Jolanta Szymanek-Deresz oraz
Stanisław Zając.
8 kwietnia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza
NRA, wzięli udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Porządek obrad przewidywał
zaopiniowanie wniosku w sprawie wyboru kandydata na członka krajowej Rady Prokuratury (druk
3276), rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o komornikach
sądowych i egzekucji (druk 3270) oraz rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk 3271). (czytaj relację)
8 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym Trybunału
Konstytucyjnego.
8 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniach Kapituł: Kapituły nagrody
„Prawnik Pro Bono” oraz „Złote Paragrafy”.
9 kwietnia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji
nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczaniem biurokracji. W porządku obrad było rozpatrzenie
rządowego projektu ust. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych
zawodów.
9 kwietnia 2015 r. adw. dr Karol Pachnik i adw. Bartłomiej Trętowski uczestniczyli w zastępstwie
sekretarza NRA adw. Rafała Dębowskiego w posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw nowelizacji
prawa cywilnego. Przedmiotem posiedzenia był projekt nowelizacji m.in. Kodeksu postępowania
cywilnego i ustawy Prawo o Adwokaturze. Podkomisja zakończyła procedowanie, a dalsze prace nad
zmianami legislacyjnymi będą kontynuowane na posiedzeniach Komisji Nadzwyczajnej do spraw
zmian w kodyfikacjach.
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10 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w państwowych uroczystościach
związanych z rocznicą katastrofy smoleńskiej m.in. w uroczystościach przed pomnikiem ofiar
katastrofy na warszawskich Powązkach oraz we Mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej. Prezes złożył
również kwiaty na grobach adw. Jolanty Szymanek-Deresz oraz adw. Stanisława Mikke oraz przed
siedzibą NRA, pod tablicą poświęconą adwokatom - ofiarom katastrofy. Tego dnia także w
Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie o godz. 16.30 odprawiona zostanie Msza św. w
intencji adwokatów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej.
10 kwietnia, do Katynia i do Smoleńska wyjechała dwudziestoosobowa grupa adwokatów, aby
oddać hołd ofiarom katastrofy oraz polskim oficerom zamordowanym w lesie katyńskim. Grupą
kieruje adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA.
10 kwietnia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA wziął udział w łódzkich uroczystościach
rocznicowych upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej. Przedstawiciele Okręgowej Rady
Adwokackiej w Łodzi złożyli kwiaty na grobie adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, a w bazylice
archikatedralnej sprawowana była Msza święta.
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