Wiadomości Adwokatury 6 września 2019 r.
80. rocznica wybuchu II wojny światowej
Dziś mija 80 lat od wybuchu II wojny światowej, w której życie straciło ponad 50 mln
ludzi, w tym około 6 mln Polaków. Okupanci niemieccy i sowieccy wymordowali około 60%
adwokatów i ponad 90% aplikantów adwokackich, co stanowiło najwyższy odsetek wśród
grup inteligencji polskiej.
Adwokaci polscy odegrali ważną rolę w tym czasie. Walczyli na frontach, byli osobistościami Państwa
Podziemnego, działaczami rządu emigracyjnego, żołnierzami Armii Krajowej, brali udział w Powstaniu
Warszawskim. Ginęli w Palmirach, w Katyniu i innych miejscach masowych mordów na Wschodzie, w
obozach koncentracyjnych i gettach.
Po rozwiązaniu Naczelnej Rady Adwokackiej i wprowadzeniu zarządów komisarycznych w radach
okręgowych, adwokaci polscy zorganizowali – wzorem podziemnego państwa – tajny samorząd
adwokacki: Tajną Naczelną Radę Adwokacką oraz tajne rady adwokackie w Warszawie,
Krakowie–Katowicach, Lublinie, Lwowie, Radomiu. Działali w nim m.in. Bolesław Bielawski (prezes
Tajnej NRA), Leon Nowodworski, Jan Peszyński, Bohdan Suligowski i Witold Bayer. Adwokaci tworzyli
też struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Pierwszym Delegatem Rządu na Kraj był adwokat i
przedwojenny prezydent Poznania Cyryl Ratajski. Władysław Raczkiewicz (przed I wojną światową
adwokat w Mińsku Białoruskim) został prezydentem RP. Adwokat Stanisław Szurlej w latach
1939–1944 pełnił obowiązki szefa polskiego sądownictwa wojskowego oraz Naczelnego Prokuratora
Wojskowego.
Mimo nacisków i prześladowań, adwokaci polskiego pochodzenia nie godzili się na wykreślanie przez
okupanta niemieckiego z list adwokackich kolegów adwokatów pochodzenia żydowskiego. Taką
postawą wykazało się „14 sprawiedliwych” - działaczy samorządu adwokackiego w Warszawie, którzy
kategorycznie sprzeciwili się wykreśleniu z listy żydowskich adwokatów. Sami zostali za to skreśleni z
listy. Równie piękną kartę w historii zapisał dziekan lubelskiej Rady Adwokackiej - Stanisław
Kalinowski, który na żądanie Niemców wskazania adwokatów o pochodzeniu żydowskim przekazał im
karteczkę z jednym nazwiskiem – swoim.
Spośród adwokatów izby warszawskiej zginęło ok. 720 adwokatów i aplikantów adwokackich, czyli
ok. 1/3 stanu sprzed września 1939 r. W izbie katowickiej wojny nie przeżyło 188 adwokatów, co
stanowiło przeszło 2/3 jej stanu liczebnego sprzed wojny. Najgorzej było w izbach lwowskiej i
krakowskiej, gdzie znaczną liczbę stanowili adwokaci wyznania mojżeszowego. Brak dokładnych
danych, ale z pewnością odsetek tych, którzy nie przeżyli wojny w izbie lwowskiej wynosił ponad 70%
sprzed 1939 r.
Adwokatura Polska pamięta i oddaje hołd wszystkim, którzy walczyli i zginęli za Ojczyznę.
Więcej informacji o udziale adwokatów polskich w II wojnie światowej znajduje się na stronie
wirtualnego
muzeum
Adwokatury: http://www.adwokatura.pl/muzeum-adwokatury/#nra_03_II_wojna_swiatowa

Konferencja nt. nieodpłatnej pomocy prawnej
„Nieodpłatna pomoc prawna. Analiza stanu obecnego i postulaty de lege ferenda” – to
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tytuł konferencji, która odbędzie się 12 września w budynku dawnej biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście 26/28) w Warszawie.
Organizatorami spotkania są Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych
i Uniwersytet Warszawski.
Uczestnicy konferencji podsumują obecnie funkcjonujące rozwiązania dotyczące nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz niespójności z systemem pomocy przyznawanej z urzędu. Diagnoza poparta
będzie badaniami socjologicznymi. Na podstawie zebranych doświadczeń i postulatów uczestnicy
będą rozmawiać o ewentualnej reformie regulacji dotyczących zastępstwa procesowego z urzędu
oraz państwowego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Konferencja kierowana jest do przedstawicieli zawodów prawniczych oraz środowisk naukowych i
pozarządowych zajmujących się tą tematyką.
Wydarzenie otworzą: adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, r.pr. Maciej Bobrowicz,
prezes Krajowej Rady Radców Prawnych i dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich.
Ze strony Naczelnej Rady Adwokackiej organizatorem jest adw. Maciej Łaszczuk, członek NRA i
przewodniczący komisji ds. praktyki adwokackiej przy NRA.
Wstęp wolny. Osoby zainteresowane udziałem, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres:
filip.czernicki@gmail.com
czytaj program

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów
Apelacji Warszawskiej
Publikujemy dwie uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej uchwałę dotyczącą działań Krajowej Rady Sądownictwa oraz uchwałę domagającą się
wyjaśnienia sprawy grupy hejtującej sędziów.
W uchwale nr 1, przyjętej 29 sierpnia 2019 r., sędziowie wyrażają dezaprobatę dla działań Krajowej
Rady Sądownictwa, która postanowiła przedstawić wnioski o powołanie nowych sędziów, pomimo
braku opinii kandydatur ze strony Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej.
(czytaj uchwałę)
Uchwała nr 3, przyjęta 29 sierpnia 2019 r., zawiera żądanie dogłebnego wyjaśnienia sprawy grupy
hejtującej sędziów.
(czytaj uchwałę nr 3)

W październiku Adwokackie Mistrzostwa Polski w
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Żeglarstwie
W imieniu Komandor regat adw. Anisy Gnacikowskiej zapraszamy na XIV edycję
Adwokackich Mistrzostw Polski w Żeglarstwie, które odbędą się w dniach 4-6
października na mazurskich jeziorach.

MIEJSCE: Hotel Tajty 135 zł/os- uczestnicy we własnym zakresie rezerwują hotel na hasło
Adwokackie Mistrzostwa Polski
JACHTY: Twister 800 700 zł brutto- odbiór Port Royal Giżycko i płyniemy pod Hotel Tajty. Jachty
czarterujemy we własnym zakresie po opłaceniu wpisowego.
WPISOWE: 550 ZŁ/OS
ZGŁOSZENIA:
1. Do 15 września! Po tym terminie nie przyjmujemy zgłoszeń.
2. Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i wyślij na regatyamp@sailingevent.pl
3. Sternik zgłasza i opłaca załogę
Organizatorem regat jest Komisja Integracji Środowiskowej, Sportu, Turystyk, Wypoczynku NRA pod
przewodnictwem adw. Stanisława Estreicha oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wraz z
dziekanem adw. Mikołajem Pietrzakiem.
Przygotowaliśmy dla Was moc atrakcji. Nie zwlekajcie i już teraz zgłoście się do regat, bo czekają na
Was:
2 dni niepowtarzalnego mazurskiego klimatu
sportowe emocje na wodzie na jachtach Twister 800
wyścigi krótko i długodystansowe „wyścig Łabędzim Szlakiem”
2 muzyczne odsłony
konkurencje na Najbardziej Wszechstronną Załogę
AMP w Żeglarstwie to wyjątkowa impreza, która już od 13 lat integruje adwokatów z całej Polski
wokół żeglarstwa. Jej inicjatorem i Komandorem jest adw. Anisa Gnacikowska, która zawsze dbała
integracyjny charakter regat oraz o wysoki poziom sportowy regat. Zapewniamy, że spotkacie tu
ludzi, którzy lubią dreszcz rywalizacji i smak zwycięstwa.
Zapraszamy na stronę regat www.sailingevent.pl/amp/ , gdzie znajdą Państwo informacje w formie
graficznej wraz z programem.
Zachęcamy również do polubienia fanpage’a Adwokackich Mistrzostw Polski oraz Adwokackiego
Klubu Żeglarskiego
Zapraszamy do Galerii zdjęć z poprzednich edycji
Na wszelkie pytania odpowiada Karol Górski:
Tel. +48 882 069 309
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regatyamp@sailingevent.pl

IV Adwokackie Mistrzostwa Polski w Półmaratonie
5 października
IV Adwokackie Mistrzostwa Polski w Półmaratonie odbęda się 5 października 2019 r. w
Zielonej Górze w ramach VIII Novita Półmaratonu Zielonogórskiego. Bieg współorganizują
zielonogórska izba adwokacka oraz NRA.
Zawody odbędą się w formule biegu nocnego - start o godzinie 20:00.
Zielonogórska Izba Adwokacka jako współorganizator zapewnia o dołożeniu najwyższych starań, by
wydarzenie przebiegło w sposób profesjonalny, a zarazem atrakcyjny dla uczestników. Tradycyjnie
już przy biurze zawodów adwokaci i aplikanci będą mogli skorzystać - przed i po biegu - ze Strefy
Adwokata zaopatrzonej we wszelkie udogodnienia, przekąski, napoje, pomoc i informacje.
Szczegóły, zapisy i regulamin dostępne na stronie (zobacz stronę)
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Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
3 września, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, poinformowała, że zgodnie z ustaleniami z
ostatniego posiedzenia plenarnego NRA, członkowie NRA nadesłali opinie i wnioski do projektów
Kodeksu Etyki Adwokackiej. Prezydium NRA skierowało nadesłane materiały do członków NRA. Opinie
te będą omówione na najbliższym posiedzeniu plenarnym NRA.
Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, poinformował o finale konkursu krasomówczego. Prezydium NRA
powołało jury konkursu, w skład którego weszli adwokaci: Jerzy Glanc, Joanna Kaczorowska, Jerzy
Zięba, Marek Mikołajczyk, Dariusz Strzelecki i aktor Mirosław Baka.
Adw. Jacek Trela, prezes NRA poinformował, że adw. Elżbieta Nowak, przewodnicząca komisji
kształcenia aplikantów adwokackich, złożyła rezygnację z pełnienia funkcji. Prezydium NRA
podziękowało Pani Mecenas za dotychczasową pracę i powierzyło obowiązki przewodniczącego adw.
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Marcinowi Derlaczowi.
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił potrzeby zmian legislacyjnych w ustawie Prawo o
adwokaturze.
Prezydium NRA przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA, które odbędzie się w dniach
20-21 września br. w Białymstoku.
Ponadto Prezydium NRA przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla.
5 września, w siedzibie NRA w Warszawie odbyło się spotkanie sprawozdawców Komisji
Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy deputowanej Azadeh Rojhan
Gustasson (Szwecja, Grupa Socjalistyczna) oraz deputowanego Pietera Omtzigt (Holandia,
Europejska Partia Ludowa) z przedstawicielami Adwokatury - adw. prof. Piotrem Kardasem,
wiceprezesem NRA oraz adw. Mikołajem Pietrzakiem, dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie.

6 września, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Centralnego Zespołu
wizytatorów oraz wizytatorów z izb adwokackich, które w siedzibie NRA prowadziła adw. Mirosława
Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów.
6 września, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA i adw. Andrzej Zwara, prezes OBA i członek NRA,
wzięli udział w konferencji zorganizowanej w Gdańsku przez Komisję ds. Edukacji Prawnej przy NRA
pt. "Odpowiedzialnośc prawna w procesie inwestycyjnym".
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