Wiadomości Adwokatury 20 września 2019 r.
Przedstawicielki Adwokatury na XI Kongresie
Kobiet w Warszawie
Przedstawicielki Adwokatury biorą udział w
XI Kongresie Kobiet w Warszawie 20 i 21
września. Przez dwa dni w Pałacu Kultury i
Nauki
można
odwiedzać
stoisko,
porozmawiać bądź zasięgnąć porady.
Tegoroczny Kongres przebiega pod hasłem
„Wybory kobiet: równość, ekologia, demokracja”.
- Na Kongresie Kobiet reprezentujemy Adwokaturę
już po raz piąty, przy wsparciu prezesa NRA mówi adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska,
wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie i przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Stoisko Adwokatury Polskiej znajduje sie wśród
stoisk organizacji pozarządowych, które także
prezentują swoją działalność i opowiadają, czym
się na co dzień zajmują.
- Jako przedstawicielki Adwokatury, mówimy o jej
prawdziwym obliczu, jakim jest świadczenie
pomocy prawnej obywatelom i instytucjom podkreśla
adw.
Gajowniczek-Pruszyńska.
Odpowiadamy też na krytykę, która czasem
wynika z niezrozumienia.
Panie mecenas rozmawiają z uczestniczkami
Kongresu. - Zdarza się, że świadczymy pomoc
prawną osobom, które mają konkretny problem,
robimy to z zachowaniem tajemnicy adwokackiej i
z zastrzeżeniem, że mamy tylko wiedzę ogólną,
przekazaną nam przez klienta czy klientkę dodaje adw. Gajowniczek-Pruszyńska.
Jej zdaniem, Kongres Kobiet to także okazja do
integracji środowiska adwokackiego. Do Warszawy
przyjechały przedstawicielki izb adwokackich z
Poznania, Katowic czy Łodzi. - To platforma
wymiany poglądów i doświadczeń - mówi
wicedziekan Gajowniczek-Pruszyńska - a przy tym
spotykamy się z pozytywnymi ocenami naszej
obecności tutaj.
XI Kongres Kobiet zakończy się w sobotę, 21
września o godz. 16 (po tej godzinie zaplanowany
jest jeszcze happening na schodach PKiN)
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(czytaj program Kongresu)

Białystok: briefing nt. kampanii „Adwokat w
każdym przypadku”.
Kampania wizerunkowo-informacyjna Adwokatury pod hasłem: „Adwokat w każdym
przypadku” wystartowała 12 sierpnia. Miesiąc później na białostockim Rynku Kościuszki,
dr Agnieszka Zemke-Górecka - dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku podsumowała dotychczasowy przebieg kampanii.
- Po raz kolejny Adwokatura wyszła do społeczeństwa z komunikatem: jesteśmy dla Państwa, warto
korzystać z naszych usług. Służymy pomocą nie tylko w sali sądowej, lecz również przed
podpisaniem umowy kredytowej, deweloperskiej, czy jakiejkolwiek umowy, która jest dla Państwa
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niezrozumiała. Prowadzimy mediacje, służymy radą w każdym, trudnym życiowo przypadku –
powiedziała adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka.
W ramach kampanii stworzono portal www.adwokatwkazdymprzypadku.pl, gdzie można uzyskać za
darmo szereg porad.
- Korzystajcie Państwo z pomocy adwokatów. Macie wówczas gwarancję nie tylko najwyższych
standardów, jeżeli chodzi o wiedzę, ale również pewność co do etyki zawodowej – dodał adw. Bartosz
Wojda, koordynator kampanii w Izbie Adwokackiej w Białymstoku.
W trakcie briefingu pojawiały się pytania o liczbę i rozłożenie terytorialne kancelarii adwokackich na
terenie Izby.
- Dostęp do usług adwokackich jest coraz mniej utrudniony. Nie ma miasta powiatowego, w którym
nie działałoby kilka kancelarii adwokackich. Na stronie internetowej Naczelnej Rady Adwokackiej
można wyszukać adwokata praktykującego najbliżej miejsca zamieszkania klienta i specjalizującego
się w konkretnej dziedzinie prawa – dodał adw. Michał Brodecki.
Po udzieleniu odpowiedzi na pytania dziennikarzy, uczestniczący w briefingu adwokaci udali się na
spacer, podczas którego wręczali ulotki z informacją o akcji oraz zachęcali przechodniów do wizyt w
kancelariach adwokackich.
Fotografie: adw. Karolina Zimnoch
Tekst: adw. Bartosz Wojda

Apel do rządu Filipin o zapewnienie
bezpieczeństwa tamtejszym prawnikom
Ponad 150 stowarzyszeń adwokackich, organizacji prawników i przedstawicieli zawodów
prawniczych wezwało 17 września 2019 r. rząd filipiński do zagwarantowania
bezpieczeństwa tamtejszym prawnikom i do powstrzymania na nich ataków oraz
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zagwarantowania ich ochrony. Sygnatariuszem petycji jest także NRA.
„Wzywamy rząd Filipin do ochrony w celu odpowiedniej ochrony bezpieczeństwa i niezależności
prawników oraz położenia kresu kulturze bezkarności, w której ataki te występują”.
Od czasu objęcia urzędu przez prezydenta Duterte w 2016 r. znacznie wzrosła liczba i intensywność
ataków na prawników. Co najmniej 41 prawników zostało zabitych między lipcem 2016 r. a 5
września 2019 roku.

(czytaj apel)

Unijna komisarz ds. konkurencji nt.
bezpieczeństwa w cyfrowym świecie
Publikujemy wystąpienie unijnej komisarz
ds.
konkurencji
Margrethe
Vestager,
podczas posiedzenia Standing Committee
CCBE w Kopenhadze 13 września 2019 roku,
na temat bezpieczeństwa i zaufania w
cyfrowym świecie.

Czytaj wystąpienie

Photo: Morten Holtum

Ochrona środowiska. Prawo a rzeczywistość konferencja 5 października w Krakowie
"Ochrona środowiska - prawo a rzeczywistość" to temat konferencji, która odbędzie się 5
października w Krakowie. Na konferencję zaprasza NRA oraz Komisja Praw Człowieka przy
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NRA.
Wykład wprowadzający wygłosi dr Hanna Machińska, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, pt.
"Prawo do środowiska w XXI wieku. Czy jednostce potrzebne są regulacje międzynarodowe?".
Konferencja składać się będzie z dwóch paneli. Pierwszy poświęcony ma być prawu dotyczącemu
ochrony środowiska. Z prelekcjami wystąpią prof. dr hab. Stanisła Ignacy Fiut z Akademii GórniczoHutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - "Rozwój zrównoważony i ekosprawiedliwość"; adw.
Karolina Kuszlewicz z izby warszawskiej - "Prawna ochrona zwierząt a ochrona środowiska - jak to
działa w praktyce?"; r.pr. Magda Krzyżanowska-Mierzewska, była kierownik wydziału w Kancelarii
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - "Ochrona środowiska w orzecznictwie
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu".
Drugi panel poświęcony jest rzeczywistości w ochronie środowiska.
Adw. Agata Szafraniuk, prawniczka w fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi będzie mówiła na
temat "Prawo ochrony przyrody czyli wołanie na puszczy", red. Adam Wajrak z "Gazety Wyborczej"
powie nt. "Czy prawo może pomóc przyrodzie". Radca prawna Agnieszka Warso-Buchanan - "Prawo
do czystego powietrza. Praktyka TSUE oraz sądów krajowych".
Konferencja odbędzie się w sali audytoryjnej Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 w Krakowie,
początek o godz. 10, zakończenie godz. 14.00.
Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać do 2 października na adres dzial.osobowy@nra.pl
wraz z podaniem adresu korespondencyjnego i wskazaniem wykonywanego zawodu (np. adwokat,
radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji), celem późniejszego
kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów i
radców prawnych, zaświadczenia dla pozostałych uczestników).
Udział w konferencji zapewnia adwokatom i radcom prawnym 5 punktów z zakresu doskonalenia
zawodowego. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy
przed upływem podanego terminu.

(zobacz zaproszenie na konferencję)
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Centrum Mediacyjne przy NRA zaprasza na
szkolenia izbowe na mediatora
Centrum mediacyjne przy Naczelnej Radzie
Adwokackiej
rozpoczęło
kolejną
edycję
szkoleń izbowych na mediatora.
Z uwagi na duże zainteresowanie, Centrum
Mediacyjne przy NRA postanowiło zorganizować
kolejne szkolenia, które pozwolą na uzyskanie
tytułu mediatora.
Odbywają
się
one
zgodnie
z
minimum
programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych
w
pełnieniu
roli
mediatora
przyjętym
w
Standardach
Szkolenia
Mediatorów
opracowanych w dniu 29 października 2007 roku
przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod
Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze
Sprawiedliwości.
W najbliższym czasie zaplanowane są następujące
szkolenia:
- Białystok - 28-29.09. i 12-13.10.2019
- Poznań – 5-6.10. i 12-13.10.2019
- Kraków – 5-6.10. i 12-13.10.2019
- Kielce – 16-17.10. i 14-15.12.2019
- Koszalin – 19-20.10. i 9-10.11.2019
- Wałbrzych – 16-17.11. i 23-24.11.2019
Jednocześnie w miesiącu grudniu planowane jest
szkolenie międzynarodowe, także umożliwiające
uzyskanie tytułu mediatora, które przeprowadzą
trenerzy ze Stanów Zjednoczonych (bliższe
informacje
zostaną
podane
w
terminie
późniejszym.)

„Adwokat dla przedsiębiorcy” – zaproszenie na
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konferencję
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wraz z dziekanem adw. Mikołajem Pietrzakiem i
Sekcje Praktyków Prawa Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wraz z
koordynatorem adw. dr Kamilem Szmidem oraz partnerami wydarzenia: Ministrem
Przedsiębiorczości i Technologii oraz Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców,
zapraszają na konferencję "ADWOKAT DLA PRZEDSIĘBIORCY".
Konferencja odbędzie się dnia 27 września 2019 roku w godz. 9.30-18.30 w gmachu Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, sala pod Kopułą.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Organizatorzy proszą o zgłaszanie chęci udziału w konferencji do dnia 24 września 2019 roku pod
adresem e-mail: konferencjaMSP@ora-warszawa.com.pl
Konferencja skierowana jest szczególnie do osób prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa,
przed którymi praktyka obrotu stawia szereg wyzwań prawnych.
Wydarzenie składa się z czterech paneli tematycznych i dotyczyć będzie prawnych aspektów
zakładania firmy, jej funkcjonowania, pokonywania barier, a także przekazywania firmy następcom
lub zakończenia działalności gospodarczej. Prelegentami będą liderzy praktyk prawnych w
wybranych dziedzinach skupieni w Sekcjach Praktyków Prawa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w
Warszawie, przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odpowiedzialni za kluczowe
regulacje dot. sektora MŚP oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, a także wybitni
przedstawiciele świata nauki i praktyki z Polski jak i z zagranicy.
zobacz program
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Zaproszenie do prekonsultacji Zielonej księgi o
fundacji rodzinnej
Ministerstwo
Przedsiębiorczości
i
Technologii
zaprasza
do
prekonsultacji
Zielonej księgi o fundacji rodzinnej. Ma to
dac początek dyskusji na temat instytucji
prawnych,
które
będą
wspierać
wielopokoleniową sukcesję i równocześnie
pozwolą zachować wartości kluczowe dla
rodziny, sprzyjać akumulacji kapitału i
zapewniać środki na pokrycie bieżących
potrzeb członków rodziny.
Konsultacje Zielonej księgi o fundacji rodzinnej
potrwają do 14 października 2019 r. Opinie
można
przesłać
na
adres:
fundacjarodzinna@mpit.gov.pl.
W Zielonej księdze przedstawione są wybrane
regulacje obowiązujące w innych państwach.
Poddane są także pod dyskusję przykładowe
rozwiązania, które mogłyby być wprowadzone do
polskiego systemu prawa.
(czytaj zaproszenie na stronie ministerstwa)
(czytaj Zieloną Księgę o fundacji rodzinnej)

SGH zaprasza na studia podyplomowe: Akademia
Spółek i Akademia Energetyki
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza na studia podyplomowe Akademia
Spółek i Akademia Energetyki.
Podyplomowe studia Akademia Spółek to rozwinięta i wzbogacona forma prowadzonych w latach
2001–2008 Studiów Akademii Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek. Studia te miały dotychczas
ponad 800 słuchaczy. W roku 2008 do programu dodano aspekty ekonomicznego funkcjonowania
spółek odpowiadając na zainteresowanie zagadnieniem law and economics. Studia skierowane sa do
absolwentów wydziałów prawa i administracji oraz wydziałów menedżerskich prestiżowych uczelni, a
także do aplikantów adwokackich i radcowskich.
Szczegóły na stronie: (zobacz stronę naboru na studia podyplomowe Akademia Spółek)
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Podyplomowe studia Akademia Energetyki dotyczą energetyki konwencjonalnej, odnawialnej,
ochrony środowiska, bankowości, rynków oraz prawa na temat kluczowych czynników mających
znaczenie przy planowaniu, ocenie i organizowaniu przedsięwzięć w energetyce.
Adresatami programu są absolwenci uczelni wyższych, kierunków ekonomii, prawa, finansów oraz
uczelni technicznych m.in. po studiach z zakresu energetyki, ochrony środowiska. Studia
dedykowane są m.in. pracownikom spółek energetycznych, banków, funduszy inwestycyjnych,
domów maklerskich, firm doradczych z zakresu funduszy europejskich, pracowników samorządowych
oraz urzędów państwowych.
Szczegły na stronie: (zobacz stronę naboru na podyplomowe studia Akademia Energetyki)

III Otwarty Turniej Adwokatów i Środowisk
Prawniczych w Piłce Halowej
III Otwarty Turniej Adwokatów i Środowisk Prawniczych o Puchar Dziekana Okręgowej
Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej w Halowej Piłce Nożnej odbędzie się 22-24 listopada
2019 r. w Zawoi.
Do udziału zapraszają Komitet Organizacyjny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej
pod patronatem adw. Stanisława Peruckiego, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej
oraz adw. Stanisława Estreicha – przewodniczącego Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu
i Turystyki NRA, a także Naczelnej Rady Adwokackiej.
Koszt udziału w imprezie wynosi 550 zł od osoby. Wpłat nalezy dokonać w terminie do 15
października 2019 r. na specjalnie utworzony w tym celu rachunek bankowy Izby Adwokackiej w
Bielsku-Białej o nr: 73 1020 1390 0000 6502 0632 3101
W tytule przelewu prosimy wskazać: "Szkolenie zawodowe Zawoja 2019"
Koszt obejmuje: udział w imprezach sportowych, woda i napoje chłodzące dla uczestników zawodów
sportowych oraz kibiców, ubezpieczenie NNW dla uczestników zawodów sportowych, udział w
imprezach towarzyszących, wyżywienie w trakcie całego pobytu, udział w szkoleniu zawodowym oraz
korzystanie z atrakcji hotelu Beskidzki Raj.
Sponsorzy zapewniają wartościowe upominki i pamiątki dla każdego uczestnika imprezy, a ponadto
nagrody dla laureatów zawodów sportowych.
Wobec spodziewanej liczby ponad 200 gości, w tym co najmniej 16 drużyn, podobnie jak w ubiegłym
roku organizatorzy zarezerwowali cały ośrodek na wyłączność.
Z uwagi na liczne zainteresowanie, o zakwalifikowaniu do udziału w imprezie decyduje kolejność
zgłoszeń.
Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z potwierdzeniem wpłaty prosimy przesłać na adres email: advocup2018@gmail.com
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(pobierz formularz zgłoszeń indywidualnych)
(pobierz formularz zgłoszeń drużyn)
(zaproszenie i harmonogram)
(regulamin turnieju)

VII Wędkarskie Mistrzostwa Adwokatów 27-29
września
VII Wędkarskie Mistrzostwa Adwokatów odbędą się 27-29 września 2019 r. nad Jeziorem
Zagłębocze, a uczestnicy zakwaterowani będą w Ośrodku Wypoczynkowym „Zagłębocze”
położonym bezpośrednio nad jeziorem.
Do udziału w mistrzostwach zapraszają Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie wraz z Komandorem
Mistrzostw adw. Januszem Łomżą oraz Komisją Kultury, Integracji Środowiskowej, Sportu i Turystyki
Naczelnej Rady Adwokackiej pod przewodnictwem adw. Stanisława Estreicha oraz Lubelskim
Towarzystwem Wędkarskim „Pro Natura”.
Zaproszenie skierowane jest do adwokatów, aplikantów adwokackich, członków ich rodzin oraz
sympatyków wędkarstwa.
W ramach Mistrzostw odbędzie się szkolenie zawodowe, podczas którego będzie możliwość zdobycia
dodatkowych punktów szkoleniowych. Ponadto biorący udział w zawodach będą mieli szansę wygrać
bardzo atrakcyjne i cenne nagrody ufundowane przez sponsorów reprezentujących najlepsze marki
wędkarskie.
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 15 września 2019 r. pani Magdalena Szady telefonicznie: 695-741-704
lub mailowo: sekretariat@jlomza.pl.

Z wędkarskim pozdrowieniem,
Adw. Janusz Łomża
Komandor Mistrzostw

Jubileuszowy XX Otwarty Turniej Adwokatów
TOGAGOLF 2019
Zakończył się Jubileuszowy
XX Otwarty Turniej Adwokatów TOGAGOLF 2019,
organizowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie. Golfiści przybyli z
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najdalszych zakątków Polski. W samym turnieju głównym w pierwszym tylko dniu
rywalizowało aż 99 golfistów, w drugim ponad 60. Początkujący w tym sporcie próbowali
swoich sił w Akademii Golfa pod okiem trenerów.
Jak co roku honorowy patronat nad turniejem objęli przewodniczący Komisji Integracji
Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA adw. Stanisław Estreich i dziekan ORA w Olsztynie
adw. Stefan Salamon. Gośćmi imprezy byli m.in. Andrzej Abako - starosta Olsztyński i Michał
Kontraktowicz - wójt Gminy Stawiguda, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA.
Turniej TOGAGOLF jest najpopularniejszą w Polsce golfową imprezą prawników i jest rozgrywany
nieprzerwanie od 2000 roku. Pogoda w sobotę podczas turnieju głównego TOGAGOLF była
znakomita. W niedzielę bardzo silny i zimny wiatr utrudniał życie golfistom. Niektórzy ponoć widzieli
nawet popychane wiatrem, wędrujące samoistnie po murawie piłki.
Rozegrane zostały kolejne VII Mistrzostwa Polski Izb Adwokackich w Golfa. Pierwsze miejsce zdobyła
drużyna Izby Adwokackiej w Łodzi w składzie adw. Elżbieta Wolschendorf-Łazowska i adw. Krzysztof
Łazowski. Drugie miejsce zajęła drużyna Izby Szczecińskiej (adw. Mirosław Łopatto i adw. Andrzej
Mataj), a trzecie miejsce drużyna Izby Olsztyńskiej w składzie (adw. Katarzyna Zawada i adw.
Wojciech Kozielski). W turnieju indywidualnym zwyciężyła adw. Elżbieta Wolschendorf-Łazowska
reprezentująca Izbę Łódzką, a kolejne miejsca zajęli: adw. Grzegorz Jaworski (Izba Katowicka), adw.
Krzysztof Łazowski (Izba Łódzka), adw. Katarzyna Zawada (Izba Olsztyńska), adw. Andrzej Pasierski
(Izba Wrocławska), adw. Ewa Weinar (Izba Warszawska), adw. Agnieszka Jakubowska (Izba
Poznańska), adw. Jagoda Wolska (Izba Łódzka), adw. Mirosław Łopatto (Izba Szczecińska), adw.
Grzegorz Kwiatkowski (Izba Łódzka), adw. Zofia Woźniak (Izba Łódzka), adw. Andrzej Mataj (Izba
Szczecińska), adw. Andrzej Piotrowski (Izba Łódzka), adw. Stanisław Borzdyński (Izba Pomorska),
adw. Wojciech Kozielski (Izba Olsztyńska), adw. Tomasz Radziwilski (Izba Olsztyńska), adw. Joanna
Tkaczyk (Izba Warszawska).
Licznie przybyli przedstawiciele innych zawodów prawniczych. Rywalizację prawników wygrał
Krzysztof Wolski z Łodzi przed Pawłem Skarżyńskim z Olsztyna i Tomaszem Kisielem z Augustowa.
Najlepszy wynik w klasyfikacji stableford netto uzyskał junior Marcel Żurawski, a klasyfikację
strokeplay brutto wygrał Paweł Adamczyk.
Z racji jubileuszu bardzo uroczysty przebieg miała ceremonia zakończenia turnieju głównego
TOGAGOLF. Osoby, które przez 20 lat szczególnie przyczyniły się do organizacji turnieju, otrzymały
podziękowanie i pamiątkowe, specjalnie przygotowane na tę uroczystość medale. Golfiści pięknie
podziękowali też pomysłodawcom i organizatorom turnieju TOGAGOLF: adwokatowi Jerzemu
Dobrzańskiemu i jego żonie Urszuli mobilizując ich do dalszego organizowania tej imprezy. Niezwykle
miłym jubileuszowym akcentem było wyróżnienie (medal) i piękny bukiet kwiatów dla adw. Kasi
Zawady i Pawła Skarżyńskiego, którzy właśnie na TodzeGolf się poznali, a wyróżnienie przyjmowali
ze swoją 3-letnią córeczką.
Gościem wieczoru był Krzysztof Daukszewicz, którego recital długo pozostanie w pamięci
uczestników. Tradycyjnie wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, Podczas bankietu odbyły się już
kultowe konkursy puttowania - tym razem putterem dla leworęcznych.
Drugi dzień zawodów TOGA REWANŻ jak zawsze był trudniejszy nie tylko z powodu zmęczenia, ale
też z powodu bardzo silnego wiatru. Rywalizację adwokatów wygrał adw. Krzysztof Łazowski, przed
adw. Mirosławem Łopatto i adw. Jagodą Wolską. Wśród prawników zwyciężył Marek Czecharowski z
Warszawy. Rywalizację „open” w klasyfikacji stableford netto wygrała Anna Bacławska, a stroke play
brutto Marek Orłowski.
Impreza była bardzo udana. Golfiści wyjeżdżali z gościnnego pola golfowego Mazury Golf & Country
Club zapowiadając swój przyjazd za rok.
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Współorganizatorem wydarzenia była Naczelna Rada Adwokacka i Stowarzyszenie Tomaszkowo.
Zapraszamy na stronę www.togagolf.pl i dziękujemy wymienionym na tej stronie sponsorom.

relację sporządziła
adw. Olga Tusińska
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Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
14 września, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięła udział w Jubileuszowym XX
Otwartym Turnieju Adwokatów TOGAGOLF 2019 (czytaj relację)
17 września, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym” na wniosek
Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu adwokatom: Ireneuszowi Adamczakowi, Barbarze
Ceglewskiej, adw. Januszowi Giecewiczowi, Alinie Konarskiej, Henrykowi Kotońskiemu, Bronisławowi
Płuciennikowi, Zbigniewowi Standarowi, Marii Sterczewskiej, Andrzejowi Zielińskiemu.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował, że wygasa umowa na druk legitymacji
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adwokackich. NRA prowadzi w tej sprawie rozmowy.
Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, zrelacjonował sprawy zagraniczne. Poinformował, że
na ostatnim spotkaniu CCBE rozmawiano na temat afery zniesławiającej sędziów przeciwnych
zmianom w sądownictwie. Prezydencja CCBE zwróciła się do polskiej delegacji o przedstawienie
szczegółowej informacji w tym zakresie, która zostałaby również przekazana komisarzom ds.
praworządności. Prezydium NRA przygotuje raport na ten temat.
Ponadto CCBE oczekuje przedstawienia szczegółowej informacji dotyczącej implementacji w krajach
członkowskich dyrektywy unijnej dotyczącej informowania o schematach podatkowych.
Ponadto Prezydium NRA omówiło sprawy wizerunkowe Adwokatury.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła kwestie finansowe.
Prezydium rozpatrzyło sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Agnieszkę Winiarską i adw.
Tadeusza Wiatrzyka, sekretarzy prawniczych NRA.
Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała
protokoły okręgowych rad adwokackich.
19 września, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, adw.
prof. dr hab. Jacek Giezek, członek NRA, adw. Andrzej Zwara, prezes OBA, wzięli udział w konferencji
"Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych w świetle proponowanych zmian legislacyjnych” we
Wrocławiu.
20-21 września, w Białymstoku trwa posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej.
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