Wiadomości Adwokatury 15 listopada 2019 r.
Prezes NRA: szanujmy historię, bo jest naszą
nauczycielką
Tak jak niezawisły sąd jest fundamentem demokratycznego państwa prawnego, tak
niezależna adwokatura jest gwarantem praw i wolności obywatelskich - podkreśla adw.
Jacek Trela, prezes NRA. Jego felieton ukazał się 12 listopada na łamach
"Rzeczpospolitej".
"Wierzę, że dzięki pamięci historycznej potrafimy wybrnąć z trudnych sytuacji i naprawiać błędy" napisał prezes NRA.
(czytaj felieton)

Czy i jak można łączyć zawód adwokata z innymi
zajęciami?
Czy i jak można łaczyć zawód adwokata z innymi zajęciami? - na to pytanie odpowiadają
adw. prof. dr hab. Piotr Kardas i adw. prof. dr hab. Jacek Giezek w artykule, który ukazał
się 12 listopada na łamach Dziennika Gazety Prawnej.
"Nowy Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej odchodzi od wyliczenia zajęć niedozwolonych, zastępując je
rozbudowanymi przesłankami. Możliwość łączenia zawodu adwokata z wykonywaniem innych zajęć
to jedna z istotniejszych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych regulacji kodeksu etyki adwokackiej.
Odnosi się do adwokackich imponderabiliów. Jej kształt decyduje o pozycji i charakterze zawodu
adwokata i wpływa na jego społeczny odbiór. Ma znaczenie dla każdego członka palestry, przesądza
bowiem o tym, czy i pod jakimi warunkami można pełnić określone funkcje lub wykonywać inne,
niezawiązane z profesją zajęcia" - czytamy w tekście.
Artykuł jest skróconą wersją tekstu, który został opublikowany na stronie adwokatura.pl pt. "O
etycznych i deontologicznych podstawach obowiązującego adwokatów zakazu łączenia zajęć" (czytaj
tekst ze strony adwokatura.pl)

(czytaj tekst opublikowany w DGP - na stronie portalu)
(czytaj tekst opublikowany w DGP - strona 1)
(czytaj tekst opublikowany w DGP - strona 2)
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Międzynarodowa konferencja „Prawo & mediacja”
- 6-8 grudnia w Białymstoku
Centrum Mediacji przy NRA zaprasza na Międzynarodową Konferencję „Prawo &
Mediacja”, która odbędzie się w Białymstoku w dniach 6-8 grudnia 2019r.
Organizatorem pierwszej międzynarodowej konferencji, której patronatu udzielił Prezes NRA, jest
Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju metod ADR w
Polsce i na świecie. Prelegentami będą wybitni teoretycy i praktycy mediacji z Polski, jak również z
Belgii, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Grecji, Włoch i Litwy. Konferencja będzie prowadzona w
języku polskim i angielskim. Podczas spotkania zaplanowane są również warsztaty z mediacji
transformatywnej „Transformative Mediation – Building Relationships to Resolve Conflict”, które
poprowadzą trenerzy ze Stanów Zjednoczonych.
Miejsce konferencji: Wydziała Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1.
(szczegółowy program konferencji)
(pobierz formularz zgłoszeniowy)

Międzynarodowy konkurs mediacyjny dla
aplikantów adwokackich „Mediate ‘19”
W dniach 9–12 grudnia 2019 r. w Białymstoku, odbędzie się międzynarodowy konkurs
mediacyjny MEDIATE’19. Współorganizatorami wydarzenia są The International Academy
of Dispute Resolution (INADR), Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Izba
Adwokacka w Białymstoku oraz Uniwersytet w Białymstoku. Poniżej publikujemy
komunikat Centrum Mediacji przy NRA na ten temat.

KOMUNIKAT
Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
do Aplikantów Adwokackich

Szanowni Państwo
W dniach 9–12 grudnia 2019 r. w Białymstoku odbędzie się międzynarodowy konkurs
mediacyjny MEDIATE’19. Współorganizatorami wydarzenia są The International Academy of
Dispute Resolution (INADR), Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Izba Adwokacka w
Białymstoku oraz Uniwersytet w Białymstoku. Regulamin i wszelkie informacje nt. konkursu
można znaleźć na stronie www.mediate19.eu.
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MEDIATE’19 jest niepowtarzalną okazją do udoskonalenia i sprawdzenia swoich umiejętności jako
mediatora i reprezentującego stronę w mediacji. Pierwsze dwa dni Konkursu poświęcone będą
warsztatom i szkoleniom w zakresie mediacji, mediation advocacy oraz psychologii w
mediacji, prowadzonym przez trenerów z Polski i zagranicy. Rundy konkursowe odbędą się 11-12
grudnia i polegać będą na udziale w symulacjach mediacji prowadzonych na podstawie
kazusów konkursowych udostępnianych podczas konkursu. Każdą rozgrywkę oceniać będzie panel
dwóch sędziów. Nagrody zostaną przyznane w kategoriach zespołowych oraz indywidualnych.
W ciągu 20 lat w konkursach INADR na całym świecie wzięło udział ponad 800 drużyn z przeszło 50
krajów. Poza możliwością sprawdzenia cenionych na rynku usług prawniczych kompetencji, liczne
wydarzenia towarzyszące MEDIATE’19 umożliwiają networking i wymianę poglądów .
Relacje z poprzednich wydarzeń INADR są na strone www.inadr.org.
Konkurs odbędzie się w całości w języku angielskim . W trzyosobowych drużynach konkursowych
mogą znaleźć się prawnicy praktykujący prawo nie dłużej niż 24 miesiące przed
rozpoczęciem konkursu, w tym aplikanci adwokaccy I i II roku . Możliwe jest wystawienie
Drużyn aplikantów adwokackich z jednej i z wielu Izb Adwokackich.
Zainteresowane Drużyny powinny zarejestrować się za pośrednictwem formularza
internetowego
dostępnego
pod
adresem:
https://forms.gle/yt3xuV8FtZAowM2bA
najpóźniej do dnia 16 listopada 2019 roku 2019 roku, do godz. 23:59 GMT.
Zachęcając do udziału w tym jedynym w swoim rodzaju wydarzeniu, Pani Prezes Centrum Mediacji
przy NRA adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka oraz adw. Cezary Rogula, wieloletni sędzia konkursowy i
trener mediacji deklarują pomoc organizacyjną i merytoryczną dla zarejestrowanych Drużyn
aplikantów adwokackich. Drużyny te, poza wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o
kontakt na adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl.

Powodzenia!
Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka
Prezes Centrum Mediacji przy NRA

czytaj dokument

Nabądź uprawnienia mediatora w Polsce i USA
Centrum Mediacji przy NRA przy współpracy z GRO Global przeprowadzi 13-15 grudnia
2019 roku w Warszawie stacjonarną część Międzynarodowego Szkolenia Mediacyjnego dla
Adwokatów, którego celem jest uzyskanie przez uczestników podwójnej certyfikacji:
uprawnień mediatora Centrum Mediacji przy NRA (w tym możliwości wpisu na listy
stałych mediatorów) oraz uzyskania międzynarodowego statusu „GRO Mediator”.
40-godzinne szkolenie zostanie przeprowadzone w dwóch częściach: e-learningu i szkolenia
stacjonarnego. Część stacjonarna odbędzie się w Warszawie w dniach 13-15 grudnia 2019 roku –
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łącznie 28 godzin: w piątek i sobotę w godz. 9:00-20:00 (z przerwami kawowymi i godzinną przerwą
lunchową – wszystko zapewnione przez organizatora) oraz w niedzielę w godz. 8:00-16:00 (z
przerwami kawowymi i pocket lunch zapewnionymi przez organizatora). Pierwsze osiem godzin
szkolenia w piątek i sobotę i cały dzień szkoleniowy w niedzielę zostaną prowadzone w języku
angielskim z zapewnieniem tłumaczenia symultanicznego na język polski. Ostatnie dwie godziny w
piątek i sobotę zostaną przeprowadzone w języku polskim.
GRO Global – Global Resolutions Organization to organizacja z siedzibą w USA zajmującą się
mediacją, certyfikacją i szkoleniem mediatorów (dalsze informacje można znaleźć na stronie
www.groglobal.org). Pierwszym trenerem szkolenia będzie Pani Kimberly Schreiber – Prezes GRO
Global, adwokat i mediator praktykująca w stanie Tennessee w USA, prowadząca ponadto własną
klinikę mediacji. Drugim trenerem będzie adw. Cezary Rogula – Ambasador GRO Global, adwokat i
mediator praktykujący w Krakowie. Oboje Trenerzy są uznanymi autorytetami w dziedzinie mediacji,
przeprowadzili wiele szkoleń mediacyjnych, w tym w różnych krajach Europy i w Indiach, wielokrotnie
byli także ekspertami na najważniejszych konkursach mediacyjnych na całym świecie. Trenerzy będą
wspierani przez dwie Trenerki: adw. Monikę Spieler oraz Dr Martę Skrodzką, posiadające
doświadczenie w prowadzeniu mediacji i szkoleniach z tego zakresu.
Szkolenie stacjonarne będzie przeprowadzone w przeważającej części w formie warsztatów, aktywnie
angażujących wszystkich Uczestników, którzy będą mogli od razu doskonalić nabyte umiejętności
poprzez liczne praktyczne ćwiczenia. Dzięki udziale międzynarodowych ekspertów, szkolenie jest
także unikalną okazją poznania najnowszych technik negocjacyjno-mediacyjnych, znajdujących
zastosowanie nie tylko w mediacji, ale także w innych dziedzinach praktyki prawniczej, w tym tzw.
collaborative law.
Każdy uczestnik, który będzie obecny na całym szkoleniu i pozytywnie ukończy obie jego części
może ubiegać się o wpis na listę mediatorów Centrum Mediacji przy NRA. Otrzyma także możliwość
wpisu na międzynarodową listę mediatorów GRO Global. Ponieważ szkolenie jest zgodne ze
Standardami Szkolenia Mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod
Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, uprawnia także do wpisu na listy
stałych mediatorów prowadzonych przez Prezesów Sądów Okręgowych. Zgodnie z §17 uchwały NRA
nr 57/2011 z 19 listopada 2011 roku o doskonaleniu zawodowym adwokatów, udział w szkoleniu
będzie ponadto uprawniał do uzyskania 28 punktów szkoleniowych.
Stacjonarna część szkolenia odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie, ul. Zielna
37. Zarejestrowani Uczestnicy uzyskają dostęp do materiałów e-learninbowych. Osoby
zainteresowane uczestnictwem proszone są o wysłanie uzupełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego wraz z klauzulą RODO i potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie e-mailem na
adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl.
(pobierz formularz)
Koszt szkolenia wynosi: 1 990,00 zł (brutto). Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na
rachunek bankowy Naczelnej Rady Adwokackiej: 78 1160 2202 0000 0000 6084 9149 - Millenium
Bank tytułem: „Opłata za Międzynarodowe szkolenie CM przy NRA 13-15.12.2019 r. za (imię i
nazwisko uczestnika)”.
Ze względu na charakter warsztatowy szkolenia ilość miejsc jest ograniczona.
Serdecznie zapraszamy!
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Webinarium 29 listopada: czy wynik sprawy karnej
przesądzany jest na etapie postępowania
przygotowaczego?
Webinarium pt.: “Criminal defence at police stations: a comparative and empirical study”
odbędzie się 29 listopada.
"Czy wynik sprawy karnej przesądzany jest na etapie postępowania przygotowaczego?" - to pytanie
coraz częściej stawiane jest przez praktyków prawa i ustawodawców na poziomie europejskim.
Webinarium poruszy kwestie prawnoporównawcze w kwestii gwarancji prawa do sprawiedliwego
procesu. Przywołane zostaną wywiady z prawnikami z krajów Unii Europejskiej. Przedstawione
zostaną różnice między modelową rolą prawnika na etapie postępowania przygotowawczego
wynikającą z norm europejskich,a a rzeczywistością procesów karnych
Seminarium poprowadzi Anna Pivaty. Webinarium prowadzone będzie w języku angielskim.
Początek godz. 10.30.
Zapisy online: manager@netpralat.eu
Więcej
informacji: https://www.netpralat.eu/2019/10/08/friday-29-november-online-webinar-criminaldefence-at-police-stations-a-comparative-and-empirical-study/
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Rezolucja UIA w sprawie sytuacji w Polsce
Rada Zarządzająca UIA (UIA Governing Board) na zakończonym 10 listopada 63.
Kongresie UIA w Luksemburgu uchwaliła Rezolucję, w której wyraża głębokie
zaniepokojenie alarmującymi próbami osłabienia praworządności w wielu regionach
świata, a zwłaszcza w Polsce. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował na kongresie
adw. Maciej Łaszczuk, członek NRA.
W Rezolucji podkreśla się fundamentalne znaczenie poszanowania praworządności, która jest
nieodłącznie związana z zasadami demokracji i poszanowaniem praw człowieka. Praworządność
pociąga za sobą niezależność władzy sądowniczej i niezawisłość sędziów, którzy powinni być
mianowani wyłącznie w oparciu o kompetencje i chronieni przed nieuczciwymi środkami
dyscyplinarnymi.
UIA wzywa polski rząd do natychmiastowego podjęcia wszelkich niezbędnych środków koniecznych
do przywrócenia pełnego przestrzegania zasad demokratycznych i praworządności. Wzywa też
polskie władze do bezzwłocznego pełnego wykonania wiążących wyroków Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także do przestrzegania traktatów
międzynarodowych.
UIA zwraca się również do polskiego rządu o niezwłoczne udzielenie niezbędnych gwarancji
bezpiecznego, chronionego i swobodnego wykonywania zawodu prawnika oraz zachęca polskie
władze do podjęcia środków niezbędnych dla przywrócenia obywatelom polskim wiary w polski
system sądowniczy.
Podczas kongresu przyjęto także uchwałę ws tajemnicy zawodowej (dokument poniżej)
(czytaj rezolucję w j. polskim)
(czytaj rezolucję w języku angielskim)
(czytaj rezolucję w języku francuskim)
(czytaj uchwałę o tajemnicy zawodowej w j. polskim)
(czytaj uchwałę o tajemnicy zawodowej w języku angielskim)

Jubileuszowe Zaduszki jazzowe w bydgoskim
Klubie Adwokata
W Bydgoszczy po raz dwudziesty odbyły się Zaduszki jazzowe. To wieczór organizowany
tradycyjnie w listopadzie przez Okręgową Radę Adwokacką, poświęcony wspomnieniom o
zmarłych koleżankach i kolegach adwokatach.
Tegoroczne Zaduszki odbyły się 8 listopada. Wieczór otworzyła adw. Justyna Mazur, dziekan
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Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, która powitała gości w tym prof. dr. hab. Janusza OstojęZagórskiego, byłego rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i nestora bydgoskiej
palestry adw. Jana Junka oraz zgromadzonych adwokatów i aplikantów bydgoskiej izby.
W trakcie wieczoru zaduszkowego wspominano zmarłych wykładowców, członków palestry m.in. śp.
adw. Franciszka Wysockiego, adw. Zbigniewa Kaczmarka, adw. Zygmunta Mateckiego, adw. Jana
Cielucha, adw. Bronisława Kocha, adw. Romana Latosa, adw. Józefa Eichstaedta, adw. Władysława
Wojciechowskiego oraz adw. Kajetana Drozda.
Jak co roku spotkaniu towarzyszył koncert jazzowy. Tym razem wystąpił duet w składzie: Kamila
Łozińska (śpiew) oraz Kacper Kasprzak (pianino). Wieczór uświetniła także specjalnie na tę okazję
przygotowana prezentacja archiwalnych fotografii.
Zaduszki jazzowe to jedna z inicjatyw bydgoskiej izby mających na celu upamiętnienie zmarłych
kolegów adwokatów. Co roku w listopadzie odprawiana jest także msza św. w intencji zmarłych
przedstawicieli bydgoskiej palestry, sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości. Tegoroczna
msza odprawiona zostanie w niedzielę, 23 listopada w bydgoskiej katedrze pw. św. Marcin i Mikołaja.
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Promocja książki o adw. Leonie Nowodworskim 4
grudnia w Warszawie
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej ad.
Jacek Trela oraz prezes Ośrodka Badawczego
Adwokatury adw. Andrzej Zwara zapraszają
na prezentację książki "Adwokat z Nowego
Światu - o Leonie Nowodworskim z Hanną
Nowodworską-Grohman"
4
grudnia
w
Warszawie. Publikacja ukazała się w ramach
serii "Biblioteki Palestry". Autorką jest adw.
Ewa Stawicka.
Książka jest wywiadem-rzeką z córką adw. Leona
Nowodworskiego,
ilustrowana
zdjęciami
z
archiwum domowego. "Ambicją, jaka przyświecała
opracowaniu tej książki, jest zatem ułatwienie
Czytelnikowi przyjaznego wniknięcia w atmosferę
warszawskiej palestry okresu międzywojennego,
jak również umożliwienie zrozumienia, na czym
polegały realne problemy, które stawiała przed nią
najpierw odradzająca się niepodległość Polski, a w
niedługim czasie - rzeczywistość okupacyjna II
wojny światowej." - czytamy we wstępie.
Inspiracją do powstania książki były obchody
100-lecia Adwokatury Polskiej w 2018 r. i
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100-lecia
izby
warszawskiej
w
2019.
Przygotowanie szerokiego opracowania o adw.
Leonie Nowodworskim zasugerował adw. Andrzej
Rościszewski.
Leon Nowodworski (1889-1941) - wybitny
adwokat, na krótko przed wybuchem II wojny
światowej wybrany dziekanem warszawskiej izby
adwokackiej, redaktor naczelny "Palestry", w
okresie międzywojennym działacz polityczny
związany z Narodową Demokracją, następnie w
czasie wojny członek władz konspiracyjnych
adwokatury i Polskiego Państwa Podziemnego,
"człowiek z krwi i kości, mający ciekawe pasje,
umiejący na co dzień harmonijnie godzić rozliczne
i różnorakie obowiązki z życiem rodzinnym,
rozrywką, twórczością publicystyczną, a nawet
poetycką".
Spotkanie autorskie odbędzie się 4 grudnia o
godz. 18.00 w siedzibie Okręgowej Rady
Adwokackiej
w
Warszawie
przy
Alejach
Ujazdowskich 49 w sali im. Henryka Krajewskiego
na I piętrze.
Współwydawcami książki są wydawnictwo Arche,
Ośrodek Badawczy Adwokatury oraz Naczelna
Rada Adwokacka.
Seria wydawnicza "Biblioteki Palestry" została
zainicjowana
przez
Ośrodek
Badawczy
Adwokatury im. adw. W. Bayera w 2017 r.

Biblioteka Palestry: 100 lat izby adwokackiej w
Poznaniu
W ramach serii wydawniczej Biblioteka
Palestry ukazało się opracowanie historii
Izby Adwokackiej w Poznaniu. Publikacja
autorstwa
adwokatów
Cezarego
Nowakowskiego
i
Tomasza
Zińskiego
wydana została z okazji 100-lecia Izby.
Autorzy przedstawiają "zarys dziejów Izby
Adwokackiej w Poznaniu, która z wyjątkiem okresu
II wojny światowej, nieprzerwanie funkcjonuje w
ramach struktur samorządowych adwokatury
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polskiej. W czasie stu lat jej funkcjonowania
wielokrotnie zmieniały się jej ramy ustrojowe oraz
zakres
terytorialny.
Każdorazowo
jednak
członkowie samorządu zawodowego adwokatów w
Poznaniu byli zaangazowani w działanie na rzecz
ojczyzny i konsekwentnie stali na straży zasad
państwa prawa." (fragment wprowadzenia)
W kiążce znajdują się informacje dotyczące
historii,
zasięgu
terytorialnego,
liczebności
wielkopolskiej
izby,
sylwetki
dziekanów,
adwokatów-parlamentarzystów
i
adowkatów
szczególnie zasłużonych dla Izby oraz całego
samorządu adwokackiego.
Współwydawcami książki są wydawnictwo Arche,
Ośrodek Badawczy Adwokatury oraz Naczelna
Rada Adwokacka.
Seria wydawnicza "Biblioteki Palestry" została
zainicjowana
przez
Ośrodek
Badawczy
Adwokatury im. adw. W. Bayera w 2017 r.

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
11 listopada, adw. dr Karol Pachnik reprezentował Adwokaturę na obchodach Święta Niepodległości
przy zmianie warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza i na spotkaniu na Zamku Królewskim w
Warszawie, zorganizowanym przez Prezydenta RP.

12 listopada, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Prezydium NRA przedyskutowało ewentualne potrzeby zmian w regulaminie doskonalenia
zawodowego.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, zwrócił uwagę na potrzebę opracowania wewnętrznej
procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy 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.
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12 listopada, adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan ORA w Warszawie i adw. Rafał
Dębowski, sekretarz NRA, wzięli udział w spotkaniu z prezes ZUS prof. Gertrudą Uścińską.
Przedmiotem spotkania było omówienie specyfiki świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów i
wyjaśnienie ostatnich kontroli ZUS w kancelariach adwokatek pobierających zasiłek macierzyński.
14-15 listopada, odbyło się spotkanie sekretarzy okręgowych rad adwokackich w siedzibie
Naczelnej Rady Adwokackiejw Warszawie. Spotkaniu przewodniczyli adw. Anisa Gnacikowska,
zastępca sekretarza NRA oraz adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA. Udział wzięli adw. Jacek Trela,
prezes NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik
Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu
Wizytatorów, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Sławomir
Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Agnieszka Winiarska i adw. Tadeusz
Wiatrzyk, sekretarze prawni NRA, adw. Andrzej Siemiński, referat skarg.
15-16 listopada, odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.
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