Wiadomości Adwokatury 22 listopada 2019 r.
Relacja z posiedzenia plenarnego NRA
Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się w dniach 15-16 listopada
2019 r. w Warszawie. NRA podsumowała dotychczasowe działania w ramach kampanii
informacyjnej „Adwokat w każdym przypadku”, omówiono strategię rozwoju pisma
„Palestra” oraz stan wykonania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury z 2016 r. Przyjęto
również uchwałę w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w
sprawie dotyczącej ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy
prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.
Gościem posiedzenia była adw. Ewa Stawicka, autorka książki o adw. Leonie Nowodworskim
„Adwokat z Nowego Światu”, która zaprezentowała swoją publikację, wydaną przez Ośrodek
Badawczy Adwokatury.
Naczelna Rada Adwokacka omówiła sprawę realizacji prawa do głosowania tajnego w związku z
uchwałą 66/2019 podjętą przez NRA 21 września 2019. Po dyskusji NRA postanowiła zdjąć punkt z
porządku obrad.
Adw. Jacek Trela, prezes NRA, zreferował bieżące prace Prezydium. Podsumował ostatnią kadencję
rządu RP i działalność legislacyjną NRA w tym czasie. Prezes NRA przypomniał, że NRA udało się
przekonać ustawodawcę o nie wprowadzaniu obowiązku podawania przez pełnomocników numeru
pesel, dzięki staraniom NRA w nowelizacji kpc nie wprowadzono opłaty karnej za źle opłaconą
apelację, wprowadzono natomiast możliwość wydłużenia terminu do złożenia apelacji w sprawach
skomplikowanych. Poszerzono uprawnienia zawodowe adwokatów – zgłaszanie przez adwokatów
patentów oraz wprowadzenie w ustawie o przedsądowej nieodpłatnej pomocy prawnej dyżurów
mediacyjnych. Dzięki NRA adwokaci mogą bezpośrednio wnosić skargi do sądów administracyjnych.
Wprowadzono również przepisy wskazujące, że sobota jest dniem wolnym we wszystkich
procedurach oraz zobowiązano do informowania o wakacjach sądowych wszystkie strony procesu.
Prezes Trela przypomniał, że dzięki inicjatywie Adwokatury zorganizowano wspólnie z KRRP i
Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia” dwa kongresy prawników polskich. Efektem kongresu
jest działalność Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Dzięki staraniom NRA zrezygnowano z pomysłu
tzw. aplikacji uniwersyteckiej, która miała być alternatywą tradycyjnej aplikacji adwokackiej. Również
obalono, wspólnie ze środowiskiem lekarskim, dziennikarskim i radcowskim, pomysł uchylania
tajemnicy zawodowej przez prokuraturę. Do postępowania dyscyplinarnego próbowano wprowadzić
prokuratorów – z tego pomysłu też resort zrezygnował. Adw. Jacek Trela dodał, że prężnie działa
Ośrodek Badawczy Adwokatury oraz akcje związane z edukacją prawną. Prezes NRA poinformował
również o odbywających się obecnie w izbach szkoleniach z wybranych zagadnień związanych z
nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego. Szkolenia prowadzi SSO Grzegorz Karaś.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował, że w dniach 14-15 listopada br. odbyło się
spotkanie sekretarzy izbowych, na którym omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem
izb. Dodał, że od 1 listopada funkcjonuje nowy System Obsługi Adwokatury. Wraz z adw. Katarzyną
Gajowniczek-Pruszyńską, przewodniczącą zespołu ds. kobiet przy NRA uczestniczył w spotkaniu z
prezes ZUS. Przedmiotem spotkania było omówienie specyfiki świadczenia pomocy prawnej przez
adwokatów i wyjaśnienie ostatnich kontroli ZUS w kancelariach adwokatek pobierających zasiłek
macierzyński.
Adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, przedstawił
działalności WSD.

sprawozdanie z

Adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, redaktor naczelny „Palestry” omówił temat aktualnej sytuacji
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pisma oraz przedstawił strategię działań na najbliższy czas. NRA przyjęła kierunkową strategię
przedstawioną przez mec. Gutowskiego oraz udzieliło votum zaufania dla prezydium redakcyjnego
„Palestry”.
Adw. Rafał Dębowski zreferował sprawę uchwały zgromadzenia izby adwokackiej w Opolu z 24
września 2019 r. Sentencja uchwały składała się z trzech punktów. W punkcie pierwszym
Zgromadzenie postanowiło wystąpić do Ministra Sprawiedliwości, informując o tym Prezydium NRA, z
żądaniem podjęcia prac zmierzających do ustalenia zasad finansowania ponoszonych przez izby
adwokackie kosztów administracyjnych związanych z wyznaczeniem przez okręgowe rady
adwokackie pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych i karnych. W punkcie drugim tej uchwały
Zgromadzenie postanowiło zobowiązać Okręgową Radę Adwokacką do wstrzymania wyznaczenia
pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych i administracyjnych, od czasu ustalenia zasad, o
jakich mowa w pkt. 1, zaś w punkcie trzecim tej uchwały zobowiązało Okręgową Radę Adwokacką w
Opolu do poinformowania o treści uchwały pozostałe okręgowe rady adwokackie. Naczelna Rada
Adwokacka postanowiła uchylić pkt. 2 uchwały nr 7 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Opolu z dnia
24 września 2019 roku. NRA uzasadnia decyzję, że sprzeczne są z prawem uchwały, które
zobowiązują organy izb adwokackich do niewykonywania ustawowych zadań. NRA podkreśla jednak,
że w pełni popiera punkt pierwszy uchwały opolskiej.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA i koordynator kampanii informacyjnej oraz
Krystian Cieślak, CEO Remarkable Ones, przedstawili informacje na temat dotychczasowego
przebiegu kampanii „Adwokat w każdym przypadku”. Kampania, która trwa od sierpnia 2019 r.
skupia się głównie na social mediach. Ambasadorem kampanii jest prof. Jerzy Bralczyk. W serii
spotów opowiada on o sytuacjach prawnych w kontekście deklinacji. Elementem kampanii jest strona
internetowa AdwokatwKazdymPrzypadku.pl z artykułami zachęcającymi do korzystania z pomocy
prawnej adwokatów. Do młodszych odbiorców przesłanie kampanii ma trafić poprzez youtuberów
takich jak Natalia Mishka Tur, „Reżyser Życia” czy Karola Paciorka prowadzącego kanał
„Imponderabilia”. Do starszego odbiorcy skierowano z kolei serię artykułów, które ukazały się w
prasie lokalnej.
Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, złożyła sprawozdanie ze swojej
działalności w ostatnich miesiącach.
Adw. Rafał Dębowski przedstawił propozycję zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego
rozporządzenia MS z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w brzmieniu
nadanym rozporządzeniem MS z dnia 3 października 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
opłat za czynności adwokackie. Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę w sprawie wniesienia
wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności rozporządzenia z konstytucją.
W kolejnym punkcie posiedzenia Naczelna Rada Adwokacka miała przedyskutować ewentualne
zmiany w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, zaproponowane przez komisję etyki
przy NRA. Adw. Jakub Wende, członek NRA, złożył wniosek formalny o zdjęcie tego punktu oraz o
zwołanie w najbliższym czasie nadzwyczajnego posiedzenia NRA, poświęconego wyłącznie zmianom
w kodeksie etyki. NRA przegłosowała wniosek, pozytywnie odnosząc się do propozycji.
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, zwrócił się do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie decyzji o
wyborze audytora dokumentacji finansowo-księgowej NRA za rok 2019. Przedstawił oferty czterech
firm. NRA wybrała firmę audytorską.
Adw. Anisa Gnacikowska przedstawiła stan wykonania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury.
Adw. Henryk Stabla przedstawił założenia do zmian w ustawie Prawo o adwokaturze, które miałyby
usprawnić funkcjonowanie Adwokatury oraz poinformował o realizacji umowy ubezpieczenia OC
adwokatów. Mec. Stabla poruszył temat realizacji uchwały zjazdowej dotyczącej powołania fundacji
adwokatury, która miałaby wspierać socjalnie potrzebujących adwokatów. Przypominał, że tego
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rodzaju fundacja funkcjonuje we Wrocławiu i zaproponował, aby NRA upoważniła Prezydium do
podjęcia działań celem przystąpienia do fundacji wrocławskiej. Zachęcał też, aby izby przystąpiły do
fundacji jako fundatorzy.

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 –
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
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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!

Utrata autorytetu coraz bardziej widoczna felieton adwokatów Gutowskiego i Kardasa
Przeniknięcie do Trybunału Konstytucyjnego sposobu argumentacji polityków dziś
kandydujących do niego będzie zaprzeczeniem reguł prawniczego dyskursu - uwazają
adw. prof, dr hab. Maciej Gutowski i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas. Ich wspólny felieton
pt. "Utrata autorytetu coraz bardziej widoczna" ukazał się 19 listopada na łamach
"Rzeczpospolitej".
Zdaniem autorów, na nowych sedziów Trybunału Konstytucyjnego zgłoszono trzech kandydatów, z
których żaden nie spełniał wymaganych prawem kryteriów, narażając tym wszystkich ubiegających
się o funkcje sędziowskie na poważne komplikacje prawne, a Trybunał Konstytucyjny na dalszą
deprecjację i postępującą utratę autorytetu. Zgłoszeni pierwotnie przez PiS pretendenci ukończyli już
bowiem 65 lat.

(czytaj felieton)

Spotkanie sekretarzy okręgowych rad
adwokackich 14-15 listopada
Spotkanie sekretarzy okręgowych rad adwokackich odbyło się 14-15 listopada 2019 r. w
siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w 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
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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.
Adw. Jacek Trela, prezes NRA, podziękował zgromadzonym sekretarzom okręgowym rad
adwokackich za ich trudną a nierzadko niedocenianą i krytykowaną pracę. To na nich spoczywają
zadania, dzięki którym izby funkcjonują sprawnie. Prezes NRA podziękował też adw. Anisie
Gnacikowskiej, adw. Rafałowi Dębowskiemu, a także adw. Agnieszce Winiarskiej i adw. Tadeuszowi
Watrzykowi, sekretarzom prawnym, adw. Joannie Ziółkowskiej i adw. Andrzejowi Siemińskiemu z
referatu skarg.
Adw. Sławomir Krześ, koordynator do spraw dostępu do informacji publicznej przy NRA, omówił
aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych w tych sprawach. Najczęściej dotyczy ono informacji
ws. diet samorządowych, ocen z egzaminów adwokackich, spraw dyscyplinarnych i postępowań
skargowych. Przypomniał, że informacja publiczna ma służyć dobru społecznemu, prośby
indywidualne, np. na cele pracy naukowej, nie podlegają kategorii informacji publicznej. Adw. Krześ
podkreślał, że najważniejsze jest, by odpowiadać na prośby, zachęcał do korzystania z pomocy,
której udziela w tym względzie. Jako koordynator ds. dostępu do informacji publicznej, reprezentuje
każdą izbę, która się do niego zwróci o pomoc prawną.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA podkreśliła znaczenie ujednolicenie sposobu
postępowania we wszystkich ORA dzięki działaniom adw. Sławomira Krzesia. Przypomniała też o tym,
że NRA w ramach działań na rzecz ochrony tajemnicy adwokackiej gromadzi informacje o próbach
naruszenia tajemnicy przez sądy, ponowiła prośbę o współpracę sekretarzy w zbieraniu danych.
Mecenas Gnacikowska omówiła też najnowsze orzeczenia i kierunki orzecznicze w sprawach
osobowych adwokatów i aplikantów adwokackich. Dotyczą one takich spraw, jak kwestia komorników
i asystentów sędziów ubiegających się o wpis na listę adwokatów, zawieszenie adwokata z powodu
niepłacenia składek dłużej niż 6 miesięcy, kognicji sądów administracyjnych w sprawach
dyscyplinarnych, stwierdzenie trwałej niezdolności do wykonywania zawodu.
Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, mówiła o współpracy referatu
skargowego z rzecznikami dyscyplinarnymi po wyodrębnieniu pionu dyscyplinarnego. Z kolei adw.
Andrzej Siemiński poruszał kwestie związane z funkcjonowaniem referatu skarg.
Adw. Aleksander Krysztofowicz, sekretarz ORA w Warszawie, mówił o kwestiach związanych z
systemem nieodpłatnej pomocy prawnej. Od 1 stycznia 2020 r. nastąpią zmiany, zgodnie z którymi
izby mają obowiązek wyznaczyć mediatorów, którzy będą pełnili dyżury w powiatowych punktach
nieodpłatnej pomocy prawnej. To wiąże się z problemami kadrowymi – nie ma wystarczającej liczby
mediatorów. Proponowanym rozwiązaniem problemu jest wprowadzenie tzw. mediatora na telefon.
Drugiego dnia spotkania adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, mówił o wdrożeniu i aktywowaniu
elektronicznego systemu obsługi adwokatury (SOA) przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Okręgowe
Rady Adwokackie. Ważny dla prawidłowego funkcjonowania sytemu SOA jest sposób prowadzenia w
ORA list adwokatów i ich ciągła aktualizacja.
Stary System SOA jest nadal aktywny – z uwagi na archiwizację danych, od 1 stycznia 2020 r. stary
system będzie dostępny tylko na serwerze Naczelnej Rady Adwokackiej. W programie SOA adwokaci
są identyfikowani za pośrednictwem numerów PESEL, dlatego tak istotna jest właściwe
wprowadzanie danych do systemu. Nowy program działa od 1 listopada br., adw. Dębowski prosił o
zgłaszanie uwag i pomysłów dotyczących jego funkcjonowania.
Sekretarz NRA omówił także system elektronicznego obiegu dokumentów, który funkcjonuje w biurze
Naczelnej Rady Adwokackiej, a który może usprawnić pracę biur okręgowych rad adwokackich.
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Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, prosiła o regularne
sporządzanie i przesyłanie do NRA protokołów z posiedzeń Okręgowej Rady Adwokackiej. Zwróciła
też uwagę na formę podejmowanych decyzji merytorycznych przez ORA jako uchwały i konieczność
ujednolicenia praktyk we wszystkich izbach.
Adw. Anisa Gnacikowska zreferowała wzór uchwały zgromadzenia izby w sprawach finansowych,
przygotowany przez adw. Henryka Stablę – skarbnika NRA. Poprosiła o zgłaszanie uwag, czy z punktu
widzenia funkcjonowania izb adwokackich nie pominięto w projekcie ważnych obszarów.
Adw. Dębowski poruszył też kwestię przechowywania w okręgowych radach adwokackich akt
kandydatów, którzy nie zdali egzaminu na aplikację oraz problem kontroli ZUS u pań adwokat, które
są na urlopach macierzyńskich. Podczas tych kontroli domagano się kopii korespondencji z klientami
czy pism procesowych. Temu poświęcone było spotkanie sekretarza NRA i adw. Katarzyny
Gajowniczek-Pruszyńskiej, przewodniczącej Zespołu ds. Kobiet przy NRA z prezes ZUS. Ustalono, że
centrala ZUS roześle wytyczne do swoich oddziałów, by przy kontrolach w kancelariach adwokackich
nie ingerowano w tajemnicę zawodową.
Adw. Dębowski zreferował też koncepcje dotyczące wyglądu i funkcjonalności legitymacji
adwokackich. Poinformował uczestników spotkania o negocjacjach z PWPW nowego kontraktu.
Przedstawił aspekty techniczne związane z funkcjonowaniem kwalifikowanego podpisu i jego
przechowywania w nowych legitymacjach adwokackich.
Adw. Dębowski przedstawił główne aspekty związane z Procedurą przed Generalnym Inspektorem
Informacji Finansowej, podkreślił brak możliwości udziału przedstawicieli samorządu zawodowego
podczas kontroli, konieczność opracowania wzorców instrukcji dla zastosowania Procedur GIIF.
Adw. Anisa Gnacikowska i adw. Rafał Dębowski – podziękowali uczestnikom spotkania za aktywny
udział w konferencji.
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Adwokaci lubelscy w święto odzyskania
niepodległości
Członkowie lubelskiej Adwokatury tradycyjnie uczcili Święto Odzyskania Niepodległości
spotykając się 11 listopada przy Pomniku Legionistów na Cmentarzu Komunalnym przy
ulicy Białej w Lublinie.
Uroczystościom przewodniczył Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie adw. Stanisław
Estreich, natomiast wykład historyczny wygłosił adw. Stanisław Zdanowski. Adwokaci oraz aplikanci
przy fachowym wsparciu chórzystów odśpiewali pieśń „Pierwsza brygada”. Po złożeniu wieńców pod
Pomnikiem Legionistów i tablicą upamiętniającą Adwokatów Lubelszczyzny – ofiary systemów
totalitarnych i wojen XX wieku, zebrani udali się na spacer po cmentarzu, w czasie którego
wspominali zmarłych Kolegów oraz zapalali znicze na ich grobach.
W związku z uroczystością Dziekan ORA Stanisław Estreich oraz adw. Maciej Chorągiewicz udzielili
okolicznościowych wywiadów dla TVP 3 Lublin.
apl. adw. Krystyna Wróblewska
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Uwaga na zawirusowane sms-y
W związku z docierającymi do biura NRA informacjami, apelujemy o zachowanie
szczególnej ostrożności w przypadku otrzymywania jakichkolwiek wiadomości tekstowych
zawierających linki (odnośniki) do stron internetowych.
W przypadku otrzymania wiadomości, która zawiera odesłanie do jakichkolwiek obcych stron
internetowych, W ŻADNYM RAZIE NIE NALEŻY KLIKAĆ W OTRZYMANY ODNOŚNIK. W
przypadku kliknięcia istnieje ryzyko zainfekowania urządzenia złośliwym oprogramowaniem.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zgłaszanie każdego przypadku otrzymania
podejrzanych wiadomości tekstowych, zawierających odnośniki do jakichkolwiek stron internetowych
na adres e-mail: bazy@nra.pl. Pozwoli to na analizę problemu i ewentualnie podjęcie kroków
prawnych w przypadku ustalenia, że sprawa dotyczy nielegalnych działań wymierzonych w
Adwokaturę.
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15. edycja Biegu Narciarskiego o Puchar im. adw.
Porzyckiego
Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i TurystykiNRA zaprasza na 15. edycję
Biegu Narciarskiego o Puchar im. adw. Ryszarda Porzyckiego. Sportowe zmagania
zaplanowano na 2-6 stycznia 2020 r. w Jakuszycach.
Bieg jest organizowany dla upamiętnienia dokonań adwokata Ryszarda Porzyckiego, kultywowania
dobrych tradycji koleżeńskich w środowisku prawników, popularyzacji zdrowego wypoczynku i
dbałości o środowisko naturalne.
Adwokat Ryszard Porzycki (1941 – 2005) - znakomity opolski adwokat. Wychowawca wielu pokoleń
adwokackiej młodzieży. Człowiek otwartego serca i niezwykłej życzliwości. Patriota a z charakteru
góral. Kryniczanin z pochodzenia - co z pewnością miało wpływ na Jego umiłowanie gór i entuzjazm
do narciarstwa – głównie biegowego. Uczestnik wielu edycji „Biegu Piastów”. Działacz
międzynarodowego stowarzyszenia SKILEX International, wieloletni członek władz Klubu Prawników
Polskich Polskilex Sekcja Polska Skilex International. Organizator pierwszego w tej części Europy
Kongresu Prawniczego SKILEX w roku 1993 w Zakopanem. Nauczył nas biegać na nartach.
15. Bieg Narciarski jego imienia odbędzie sie 2-6 stycznia 2020 r.
(czytaj zaproszenie i program)
(pobierz formularz zgłoszeniowy)
Termin zgłoszeń mija 30 listopada 2019 pocztą elektroniczną na dwa adresy: kontakt@jakuszycebiathlon.pl i andrzej.wosinski@adwokatura.pl wraz z wpłatą 750 zł od osoby/360 zł dziecko do 10 lat/
(obejmującą, pobyt, dwa posiłki dziennie, start w zawodach, udział w uroczystej kolacji, wszystkie
zajęcia) albo 80 zł sam start w zawodach na rachunek:

Hotel BIATHLON Sport & Spa, Jakuszyce 7; 58-580 Szklarska Poręba
PKO BP 30 1020 2124 0000 8402 0181 7667
Strona Biegu Narciarskiego

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
15-16 listopada, odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie (czytaj
relację)
18 listopada, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w kapitule konkursu
Rising Stars - prawnicy liderzy jutra.
18 listopada, przedstawicielki Zespołu ds. Kobiet NRA z przewodniczącą adw. Katarzyną
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Gajowniczek-Pruszyńską oraz adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, spotkali się z przedstawicielami
ZUS, prof. Gertrudą Uścińską, prezes ZUS oraz Pawłem Jaroszkiem, członkiem Zarządu ZUS
Nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów. Rozmawiano o charakterze zawodu adwokata oraz
na temat ochrony praw kobiet, szczególnie w okresie macierzyństwa, zasad świadczenia w tym
czasie pomocy prawnej oraz potencjalnego wsparcia ze strony samorządu adwokackiego.
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