Wiadomości Adwokatury 3 stycznia 2020 r.
Opinia NRA do projektu zmian w ustawach o
sądownictwie
Naczelna Rada Adwokacka przekazała opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych
innych ustaw.
W opinii NRA wskazuje m.in., że proponowane rozwiązania ustawy prowadzą do podporządkowania
Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych władzy wykonawczej. Projektowana ustawa neguje
zasadę trójpodziału władzy, a tym samym narusza konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa
prawnego, stanowiącą podstawę funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej.
czytaj opinię

Prezes NRA: kolejne Święta przed Sejmem felieton
- Jesteśmy świadkami tworzenia się „nowej tradycji” – zamiast przygotowywać się do
świąt Bożego Narodzenia, Polacy gromadzą się przed Sejmem RP, broniąc demokracji i
praw obywatelskich, które są zagrożone - napisał adw. Jacek Trela, prezes NRA w
felietonie, który ukazał się 24 grudnia na łamach "Rzeczpospolitej".
"My, adwokaci dostarczyliśmy do Sejmu petycję z kilkoma tysiącami podpisów w obronie zasady
trójpodziału władzy, zwróciliśmy się do Marszałek Sejmu o mediację między skonfliktowaną władzą
wykonawczą a sądowniczą, razem z radcami prawnymi i sędziami, wystąpiliśmy o zorganizowanie
rozmów przy „Okrągłym Stole dla Praworządności”, do których zasiedliby przedstawiciele władzy
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, środowisk prawniczych, naukowych oraz organizacji
społecznych" - podkreśla Prezes NRA.

(czytaj cały felieton)

Adwokaci Gutowski i Kardas: Rzecznicy muszą
działać w określonych granicach
„Rzecznicy muszą działać w określonych granicach” to tytuł felietonu autorstwa adw.
prof. dr. hab. Macieja Gutowskiego i adw. prof. dr. hab. Piotra Kardasa, który ukazał sie
31 grudnia 2019 r. na łamach "Rzeczpospolitej".
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Podejmowanie represji dyscyplinarnej wobec sędziego za czynności związane z orzekaniem narusza
obowiązujące prawo - podkreślają autorzy tekstu.
(czytaj felieton)

Marsz tysiąca tóg 11 stycznia w Warszawie
"Marsz tysiąca tóg" ma się odbyć 11 stycznia 2020 r. w Warszawie. Trasa będzie wiodła
spod Sądu Najwyższego, przez Pałac Prezydencki do Sejmu, początek o godz. 15.00.
Hasłem marszu jest "Prawo do niezawisłości, prawo do Europy". Organizatorzy nie przewidują
przemówień, proszą też o przejście trasy w milczeniu, bez wznoszenia haseł ani okrzyków. Prawnicy
proszeni są o zabranie tóg, a osoby towarzyszące o ubranie się w kolorze czarnym, w geście
solidarności z prześladowanymi przez władzę polityczną sędziami.
Marsz ma być wyrazem sprzeciwu wobec zamykania prawnikom ust, a także okazaniem szacunku
dla prawa krajowego i europejskiego.
Organizatorzy zachęcają do zabrania ze sobą flag Polski i Unii Europejskiej, latarek i lampek, ale nie
świeczek - są niebezpieczne w tłumie. Zakończenie marszu planowane jest na godz. 18.00.
Szczegóły na profilu wydarzenia na Facebooku: (zobacz wydarzenie)

Konferencja „Mediacja w medycynie” - 24-25
stycznia 2020 r. w Krakowie
Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie
Adwokackiej
ma
ogromną
przyjemność
zaprosić
Państwa
do
uczestnictwa
w
pierwszej wspólnej konferencji Naczelnej
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Rady Adwokackiej oraz Naczelnej Izby
Lekarskiej poświęconej tematyce "Mediacji
w medycynie", która odbędzie się w dniach
24-25 stycznia 2020 roku w Krakowie.
Pierwszego dnia odbędą się wykłady praktyków
dotyczące istoty mediacji oraz regulacji prawnych
w zakresie postępowania mediacyjnego. Obrady
zakończone zostaną wspólną uroczystą kolacją, na
którą chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkich
uczestników konferencji.
Drugiego dnia zapraszamy Państwa na panele
związane z postępowaniami mediacyjnymi w
sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej.
Przedstawione zostaną rozwiązania prawne oraz
dane liczbowe w powyższym zakresie, a dyskusji
poddane zostaną w szczególności następujące
zagadnienia:
• sposób prowadzenia mediacji przez mediatora w
postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności
zawodowej;
• konsekwencje zawarcia ugody przed
mediatorem na etapie postępowania przed
rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej;
• konsekwencje zawarcia ugody przed
mediatorem na etapie postępowania przed sądem
lekarskim;
• Postulaty de lege feredna – co można zrobić,
żeby mediacji w sprawach z zakresu
odpowiedzialności zawodowej było więcej?
Podczas styczniowego spotkania w Krakowie, w
Hotelu Holiday Inn będziemy mieli po raz pierwszy
okazję
do
wspólnej
wymiany
zdań
oraz
doświadczeń z członkami samorządu zawodowego
lekarzy, dlatego serdecznie Państwa zapraszamy
do udziału w tym, tak ważnym zarówno dla
środowiska adwokackiego, jak i lekarskiego
wydarzeniu.
•
Koszt udziału w konferencji wynosi 600 zł i
zawiera nocleg w hotelu Holiday Inn Krakow City
Centre, udział w uroczystej kolacji w dniu 24
stycznia br. oraz udział w konferencji wraz z
lunchem i przerwami kawowymi, zgodnie z
programem konferencji.
•
Udział w konferencji uprawnia do uzyskania 6
punktów szkoleniowych.
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Zgłoszenia uczestnictwa wraz z dowodem
uiszczenia opłaty prosimy przesłać najpóźniej do
dnia 15 stycznia br. Ilość miejsc jest ograniczona.
(pobierz formularz)
(czytaj program)

Centrum Mediacji przy NRA kontynuuje szkolenia
izbowe na mediatora
W 2020 roku Centrum Mediacji przy NRA będzie kontynuować szkolenia z uprawnieniami
do uzyskiwania certyfikatu mediatora.
Szkolenia odbywają się zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w
pełnieniu roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia Mediatorów opracowanych w dniu 29
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października 2007 roku przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i
Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
W najbliższym czasie zaplanowane są następujące szkolenia:
- Katowice - 8-9.02. i 22-23.02.2020
- Toruń – 15-16.02. i 22-23.02.2020
- Zielona Góra – 22-23.02. i 7-8.03.2020.
Na przełomie lutego i marca 2020 r. odbędą się ponadto szkolenia w Poznaniu i Radomiu.
Z uwagi na to, że szkolenia odbywają się w ramach projektu realizowanego pomiędzy Centrum
Mediacji przy NRA oraz izbami adwokackimi, są one adresowane przede wszystkim do członków tych
izb adwokackich, których okręgowe rady zdecydowały się na organizację szkoleń mediacyjnych.
Osoby zainteresowane powinny kontaktować się bezpośrednio z biurem okręgowej rady adwokackiej.

Ślubowanie 77 aplikantów adwokackich izby
katowickiej
Uroczyste ślubowanie 77 aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w
Katowicach odbyło się 17 grudnia 2019 r. w sali Sejmu Śląskiego.
Ślubowanie odebrał adw. Roman Kusz, dziekan katowickiej izby adwokackiej. W krótkim wystąpieniu
przedstawił zebranym rolę i zadania adwokatury oraz cel aplikacji.
Następnie adw. Jerzy Pinior, kierownik szkolenia aplikantów wyczytywał z imienia i nazwiska
wszystkich aplikantów, a ci wstając przedstawiali się - dzięki temu zebrani mieli okazję poznać nowe
twarze. To już tradycja izby katowickiej.
Ślubowaniu towarzyszył Poczet Sztandarowy. Przy okazji ślubowania wyróżniono też dwunastu
najlepszych aplikantów starszych roczników, których uhonorowano nagrodami książkowymi. Po
zakończeniu uroczystości na ślubujących aplikantów i ich rodziny oczekiwał poczęstunek w westybylu
gmachu, przy którym dzielono się wrażeniami z uroczystości.
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Spotkanie świąteczne w izbie katowickiej
16 grudnia 2019 r. odbyło się ostatnie w tym
roku
posiedzenie
Okręgowej
Rady
Adwokackiej w Katowicach, po którym
członkowie
Rady
Adwokackiej
oraz
zaproszeni goście spotkali się na tradycyjnej
wigilii. Dziekan Izby – adw. Roman Kusz,
podsumował
mijający
rok
oraz
złożył
wszystkim zebranym życzenia świątecznonoworoczne.
W tym roku spotkanie wigilijne miało szczególnie
uroczysty
charakter.
Podczas
spotkania
wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw.
prof.
Piotr
Kardas
wręczył
odznaczenia
Adwokatura Zasłużonym wyróżnionym członkom
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Izby: Pani Mecenas Małgorzacie Lekston, Panu
Mecenasowi Krystianowi Ślązakowi oraz Panu
Mecenasowi Robertowi Arkadiuszowi Zapiórowi.
Profesor Piotr Kardas pogratulował odznaczonym
wyróżnienia, dziękując im za pracę na rzecz
samorządu oraz wkład w budowanie wizerunku
adwokata,
chroniącego
prawa
i
wolności
obywatelskie oraz dającym przykład młodemu
pokoleniu swoją codzienną pracą. Spotkanie
przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.

Spotkanie opłatkowe bydgoskiej izby adwokackiej
Tradycyjne spotkanie opłatkowe bydgoskiej izby adwokackiej odbyło się 20 grudnia 2019
r. W wydarzeniu wzięli udział znamienici goście, m.in. adw. Jerzy Glanc, wiceprezes
Naczelnej Rady Adwokackiej, opiekun bydgoskiej izby i Michał Sztybel, zastępca
prezydenta Bydgoszczy.
Zjawili się także przedstawiciele środowiska sędziowskiego: sędzia Adam Sygit, prezes
Stowarzyszenia Sędziów Polskich “Iustitia”, oddziału bydgoskiego, sędzia Włodzimierz Hilla, prezes
Związku Prawników Polskich, oddziału bydgoskiego, prokurator rejonowy, Andrzej Milewski, dr hab.
Janusz Kutta, prof. nadzw. KPSW, adw. Jan Junk, nestor bydgoskiej izby oraz licznie zgromadzeni
adwokaci i aplikanci bydgoskiej izby.
Spotkanie rozpoczęło przemówienie adw. Justyny Mazur, dziekan ORA w Bydgoszczy, która złożyła
zebranym życzenia w imieniu wszystkich członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy: –
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Życzymy wam, aby w tę wigilijną noc bez względu na powody, dla których świętujecie, żebyście
rozwiązali wszystkie konflikty i w zgodzie zasiedli przy świątecznym stole. Życzymy wam, abyście nie
byli samotni, ani w święta, ani w każdy inny dzień roku i żebyście zawsze mieli obok siebie kogoś
bliskiego, komu możecie spojrzeć w oczy i powiedzieć - dziękuję.
Głos zabrała także adw. Ewa Czerska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. - Marzenia się spełniają.
Dzięki wytrwałości pani dziekan, nasza izba będzie gospodarzem przyszłorocznego Krajowego Zjazdu
Adwokatury. Stało się tak również, jesteśmy tego pewni, dzięki przychylności i życzliwości władz
naszego miasta, za co bardzo dziękujemy. Z okazji świąt życzę, aby Adwokatura dokonała w
właściwego wyboru, wyboru praworządności, solidarności z innymi zawodami, ale i z obywatelami.
Niezależne sądy to miejsce naszej pracy, życzmy sobie, abyśmy to miejsce obronili. Nam wszystkim
życzę odwagi w sytuacjach pozornie beznadziejnych i abyśmy trwali w tych naszych wyborach.
Adw. Justyna Komoska, rzecznik dyscyplinarny powiedziała:
-Życzę nam wszystkim, aby mimo tej rzeczywistości, która nie nastraja nas pozytywnie, żeby przez
te kilka świątecznych chwil, udało nam się wrócić do czasów dzieciństwa, kiedy nasze problemy były
błahe, kiedy byliśmy spokojni, o to co wydarzy się kolejnego dnia i kiedy wszystko odczuwało się
znacznie intensywniej.
Prezes sądu dyscyplinarnego, adw. Grażyna Michalska dodała życzenia zdrowia i wytrwałości. Życzmy sobie dużo siły - powiedziała.
Głos zabrał także wiceprezes NRA, adw. Jerzy Glanc:
-Wasza izba przewyższa swoją aktywnością dużo większe izby i to jest zauważalne i bardzo
doceniane i to właśnie zadecydowało o tym, że przyszłoroczny Krajowy Zjazd Adwokatury, będzie
organizowała Bydgoszcz. Serdecznie gratuluję pani dziekan, Okręgowej Radzie Adwokackiej, ale
gratuluję także wszystkim koleżankom i kolegom z Bydgoszczy, bo to także wasza zasługa. Z okazji
Bożego Narodzenia, pragnę życzyć państwu, aby spotkania przy świątecznym stole, nie były
motywowane tylko tradycją, ale głównie potrzebą bycia razem, niezależnie od poglądów
politycznych.
Następnie zgromadzeni na sali goście tradycyjnie podzielili się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne
życzenia, po czym przyszedł czas na wspólne kolędowanie. O oprawę muzyczną zadbali absolwenci
bydgoskiej Akademii Muzycznej, Kamila Łozińska (śpiew) i Kacper Kasprzak (keyboard), którzy
wykonali najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Po części artystycznej zgromadzeni goście zasiedli
wspólnie do uroczystej kolacji, podczas której podziwiać mogli pokaz zdjęć przypominających
świąteczne spotkania izby w minionych latach.

Fot. Przemek Obarski
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XXXVII Mistrzostwa Narciarskie Adwokatury - 28
lutego-1 marca 2020
XXXVII Mistrzostwa Narciarskie Adwokatury
odbędą się na stokach Beskidu Śląskiego w
dniach od 28 lutego 2020 roku do dnia 1
marca 2020 roku.
Adwokatów, aplikantów adwokackich i ich rodziny
do udziału w mistrzostwach zapraszają Komitet do
spraw organizacji XXXVII Mistrzostw Narciarskich
Adwokatury przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w
Katowicach pod przewodnictwem Adwokata
Grzegorza
Jaworskiego
przy
współpracy
z
Przewodniczącym
Komisji
Integracji
Środowiskowej, Sportu, Turystyki i Wypoczynku
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Naczelnej
Rady
Adwokackiej
Stanisławem Estreichem.

Adwokatem

Honorowy patronat nad Mistrzostwami objęli:
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Jacek
Trela, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w
Katowicach adwokat Roman Kusz.
Uczestnicy Mistrzostw zakwaterowani będą w
Hotelu
Stok****
w
Wiśle
Jaworniku.
Po
wyczerpującym dniu spędzonym na stoku goście
będą mogli oddać się rozrywkom, rekreacji oraz
zabiegom odnowy biologicznej, które oferuje Hotel
Stok - www.hotelstok.pl.
Koszt uczestnictwa w Mistrzostwach wynosi 699
złotych od osoby i obejmuje zakwaterowanie w
Hotelu Stok w pokoju dwuosobowym, wyżywienie,
udział w wieczornych bankietach i zabawach,
udział
w
szkoleniu,
opłaty
związane
z
uczestnictwem
w
zawodach
narciarskich,
snowboardowych, biegach narciarskich, parking,
wstęp do strefy wellness możliwość bezpłatnego
korzystania ze stoku narciarskiego Kiczera w dniu
29 lutego 2020 roku, który znajduje się w
bezpośrednim sąsiedztwie Hotelu Stok.
Uczestnictwo w Mistrzostwach należy zgłosić na
formularzu (pobierz załącznik) wraz z dowodem
uiszczenia opłaty:
1. Bezpośrednio do Hotelu Stok na adres emial: a.kotrys@hotelstok.pl
2. Okręgowej
Rady
Adwokackiej
w
Katowicach
na
adres
e-mail:
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31
stycznia 2020 roku, przy czym Organizatorzy
zastrzegają, iż ilość miejsc jest ograniczona i
decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Opłatę
związaną
z
uczestnictwem
w
Mistrzostwach (699 złotych) należy wpłacić
na rachunek bankowy:
„Bodeko Hotele” Sp. z o.o. w Wiśle
ING Bank Śląski oddział Wisła 97 1050 1096 1000
0001 0108 6080
(czytaj regulamin mistrzostw)
Osoby zainteresowane wzięciem udziału jedynie w
konkurencjach
sportowych
proszone
są
o
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zgłoszenie się do Organizatorów do dnia 20
stycznia 2020 roku drogą elektroniczną pod
adres e-mail: sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Opłata startowa w jednej konkurencji to kwota
100 złotych, w dwóch konkurencjach – 150
złotych.
Jednocześnie
informujemy,
że
Hotel
Stok
dysponuje wolnymi pokojami od dnia 1 do 2
marca 2020 r. Osoby zainteresowane mogą sobie
wydłużyć pobyt we własnym zakresie po
uzgodnieniu tego bezpośrednio z hotelem przy
zgłoszeniu.
Organizatorzy Mistrzostw gwarantują uczestnikom
gościnny i przyjazny klimat, wysoki standard
hotelu, wspaniałe warunki do wypoczynku,
zabawy, a przede wszystkim rywalizację sportową
na wysokim poziomie.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie
zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XXXVII
Mistrzostwach Adwokatury w Narciarstwie.
Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej,
Sportu, Turystyki i Wypoczynku
Naczelnej Rady Adwokackiej
Adwokat Stanisław Estreich
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
w Katowicach
Adwokat Roman Kusz
Przewodniczący Komitetu do spraw organizacji
Mistrzostw Narciarskich Adwokatury
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach
Adwokat Grzegorz Jaworski

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
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Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
20 grudnia 2019 r., adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w spotkaniu opłatkowym izby
bydgoskiej (czytaj relację)
20 grudnia 2019 r., adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, wziął udział w
spotkaniu opłatkowym izby poznańskiej.

30 grudnia 2019 r., adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu z prof. Jerzym
Duszyńskim, prezesem Polskiej Akademiii Nauk, jego dwoma zastępcami - prof. Pawłem Rowińskim
oraz prof. Stanisławem Filipowiczem, a także r.pr. Maciejem Bobrowiczem, prezesem KRRP i sędzią
Krystianem Markiewiczem, prezesem IUSTITII. Spotkanie poświęcone było sytuacji w wymiarze
sprawiedliwości po wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r. oraz po uchwaleniu 20 grudnia 2019 r. przez
Sejm ustawy zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym
oraz niektórych innych ustaw.
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