Wiadomości Adwokatury 10 stycznia 2020 r.
Prezes NRA zaprasza na "Marsz 1000 tóg"
Adw. Jacek Trela, prezes NRA, w krótkim filmie zaprasza adwokatów do udziału w "Marszu
1000 tóg", który odbędzie sie 11 stycznia w Warszawie.
obejrzyj film

Marsz tysiąca tóg - spotkanie adwokatów przed
siedzibą NRA
Adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz adw.
Rafał Dębowski, sekretarz NRA, zapraszają
adwokatów, którzy wezmą udział w Marszu
tysiąca tóg 11 stycznia w Warszawie, do
spotkania nieco wcześniej przed siedzibą
Naczelnej Rady Adwokackiej, skąd jako
grupa środowiska adwokackiego dołączą się
do Marszu.
Spotkanie pod siedzibą NRA (ul. Świętojerska 16)
wyznaczone jest na godz. 14.25. Stamtąd jako
grupa adwokaci przejdą na miejsce zbiórki
prawników wskazane przez organizatorów Marszu
u zbiegu ulic Długiej i Miodowej na godz. 14.30.
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.
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Adw. Jacek Trela: Anarchizacja nasza powszechna felieton
Ustawa dyscyplinująca sędziów nie jest początkiem walki z sędziami. To raczej apogeum
kilkuletniego już konfliktu - podkreśla adw. Jacek Trela, prezes NRA. Jego felieton ukazał
się 7 stycznia na łamach "Rzeczpospolitej".
Nawiązując do tezy o "anarchizacji środowiska sędziowskiego", prezes NRA pyta: "Czy zatem sędzia,
sprawując kontrolę instancyjną nad orzeczeniami sądu pierwszej instancji i sprawdzając
prawidłowość powołania na urząd sędziego, który wydał wyrok w pierwszej instancji, jest anarchistą?
Przeciwnie, on dba o porządek prawny i o prawa obywateli."
(czytaj felieton)

Trwają senackie prace nad ustawą dyscyplinującą
sędziów
Adw. Jacek Trela, prezes NRA, zabrał głos w imieniu Adwokatury na wspólnym
posiedzeniu senackich Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji 8 stycznia 2020 r. Tematem posiedzenia była ustawa o zmianie
ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz
niektórych innych ustaw.
W posiedzeniu z ramienia Adwokatury uczestniczyli także adw. dr Karol Pachnik i adw. Dariusz
Goliński.
Prezes Trela w swojej wypowiedzi przedstawił skutki ustawy "kagańcowej" dla zwykłego obywatela,
pokazując, że ustawa ta, zabraniając kwestionowania niezawisłości sędziów bądź niezależności
sądów, uniemożliwia stronom postępowania skorzystanie z kontroli instacyjnej wyroków pod kątem
oceny ich nieważności. - Występuje oczywista kolizja, potwierdzona wyrokiem Trybunału
Sprawieldliwości Unii Europejskiej, uprawnień jednostki do rozpoznania sprawy przez niezależny sąd
z przepisami tej ustawy - podkreślał adw. Trela. - Jeżeli ustawa ta weszłaby w życie, spowodowałaby
pogłębienie chaosu w wymiarze sprawiedliwości - dodał.

Adw. prof. Giezek o pracach nad zmianami w
Kodeksie etyki adwokackiej
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Adw. prof. dr hab. Jacek Giezek, przewodniczący Komisji Etyki NRA w rozmowie z red.
Szymonem Cydzikiem mówi o pracach nad zmianami w Kodeksie etyki adwokackiej.
Wywiad ukazał się 7 stycznia na łamach Dziennika Gazety Prawnej.
Naszym celem jest oczyszczenie zbioru z pewnych regulacji, które nie powinny się tam znaleźć. Nie
oznacza to jednak, że ulegamy tendencji do łagodzenia zasad etyki adwokackiej - powiedział adw.
prof. dr hab. Giezek.
(czytaj cały wywiad)

Sędziowie w Przemyślu, Nysie i Rzeszowie
przeciwko "ustawie kagańcowej" - uchwały
Podczas zebrań sędziów w Przemyślu, Rzeszowie i Nysie przyjęto uchwały zawierające
sprzeciw wobec planowanych zmian zapisanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy
Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym. Sędziowie apelują
także o zaprzestanie akcji oczerniania i obrażania sędziów RP.
(czytaj uchwałę zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Nysie)
(czytaj uchwałę zebrania sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie)
(czytaj uchwałę zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Przemyślu)
(czytaj uchwałę zebrania sędziów Sądu Okręgowego w Przemyślu)

Numer "Palestry" poświęcony zmianom w
procedurze cywilnej
Zmianom w procedurze cywilnej poświęcony jest najnowszy numer "Palestry".
Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw, wprowadziła blisko 300 zmian w przepisach procedury cywilnej. W uzasadnieniu rządowego
projektu tej ustawy możemy przeczytać, że „projekt dotyczy wprowadzenia kompleksowej reformy
przewidującej usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądami w sprawach
cywilnych”.
W numerze 11–12/2019 miesięcznika „Palestra” autorzy zajmują się szczegółową analizą
wprowadzonych rozwiązań i ich przewidywanymi skutkami. Zachęcamy do lektury.
(zobacz na stronie Palestra.pl)
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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
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.
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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.
Zgłoszenia uczestnictwa wraz z dowodem
uiszczenia opłaty prosimy przesłać najpóźniej do
dnia 15 stycznia br. Ilość miejsc jest ograniczona.
(pobierz formularz)
(czytaj program)
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Spotkanie noworoczne lubelskich adwokatów
Spotkanie noworoczne lubelskich adwokatów odbyło się 8 stycznia 2020 r. Gośćmi byli
adw. Jacek Trela – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz metropolita lubelski abp
Stanisław Budzik.
Tradycję spotkań noworocznych izba lubelska kontynuuje od 19 lat. Metropolita Lubelski udzielił
błogosławieństwa, a przekazując życzenia noworoczne zwrócił uwagę na obecne zagrożenie dla
pokoju na świecie. Głos zabrał również Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej – adw. Jacek Trela, który
mówił o problemie dotyczącym praworządności w Polsce i potrzebie działania przez samorząd
zawodowy.
Spotkaniu towarzyszył występ muzykow: Anety i Marcina Dąbskich, którzy wykonali kolędy, zarówno
w tradycyjnej interpretacji, jak i nowatorskiej - jazzowej i bluesowej.
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Ślubowanie aplikantów izby zielonogórskiej
8 stycznia 2020 r. w Hotelu Ruben w Zielonej
Górze odbyło się uroczyste ślubowanie
aplikantów adwokackich.
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Ślubowanie rozpoczął Dziekan izby – adw.
Krzysztof S. Szymański, który przywitał aplikantów
i ich bliskich oraz członków ORA w Zielonej Górze
oraz wskazał jakimi wartościami winno kierować
się w pracy aplikanta adwokackiego.
Aplikanci złożyli ślubowanie, po którym otrzymali
zaświadczenia o uzyskaniu statusu aplikanta
adwokackiego. Następnie Kierownik Szkolenia
Lech Kochaniak wymienił nazwiska trzech osób,
które zdały egzamin z najlepszymi wynikami.
Po części oficjalnej nastąpił poczęstunek.
Wszystkim aplikantkom i aplikantom adwokackim
gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszej
drodze zawodowej.

Izba warszawska zaprasza dzieci na „Kosmiczny
bal”
Komisja Integracji Kultury i Sportu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zaprasza
wszystkie dzieci adwokatów oraz aplikantów adwokackich na tradycyjną zabawę
karnawałową CHOINKA 2020 pod hasłem: „KOSMICZNY BAL”, która odbędzie się w dniu
19 stycznia 2019 roku (niedziela) w Klubie Adwokata, Al. Ujazdowskie 49.
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Tematyczne karnawałowe przebrania dla dzieci mile widziane!
Program imprezy:
Godz. 10:30 – najmłodsze dzieci do lat 3 (70 miejsc)
Godz. 13.00 – dzieci od lat 4 do lat 6 (90 miejsc)
Godz. 15.30 – dzieci powyżej 7 lat (90 miejsc)
Bal poprowadzi przyjazny przybysz z obcej planety – Pan Zbyszek, który dla swoich ziemskich
przyjaciół przygotował kosmiczne zabawy i tańce. Nie zabraknie też uwielbianego przez dzieci
malowania buziek!
W każdej grupie będzie wizyta Świętego Mikołaja i wręczanie prezentów. Po raz kolejny w tej roli
wystąpi nasz izbowy kolega – adw. Robert Bednarczyk.
Najmłodsze dzieci oraz dzieci w wieku przedszkolnym podczas balu obejrzą przedstawienie o
tematyce ekologicznej pt. „Nasza planeta” w wykonaniu lubianej przez dzieci Ewy Gorzelak.
Dla najstarszej grupy po raz pierwszy odbędą się warsztaty z capoeiry!
Wszystkich zapraszamy na słodko-słony poczęstunek.
Składka wynosi 50 zł od dziecka, która jest w całości przeznaczana na zakup prezentów dla dzieci.
Zapisy oraz wpłaty będą przyjmowane wyłącznie w gotówce, w siedzibie Rady, u pani Grażyny
Zakrzewskiej, w pokoju nr 12, od dnia 8 stycznia 2020 roku do dnia 14 stycznia 2020 roku (w
godz. 9.00-17.00).
Liczba miejsc jest ograniczona i decydować będzie kolejność wpłat.
Prosimy, żeby dzieci były pod opieką tylko jednego opiekuna.
Komitet Organizacyjny poszukuje chętnych aplikantów, którzy mogliby pomóc w przygotowaniu
wydarzenia oraz prezentów dla dzieci w dn. 18 stycznia 2020 r. oraz w prowadzeniu listy, zabawie i
opiece nad dziećmi w dniu Balu. Zgłoszenia prosimy kierować do apl. adw. Marysi Kozłowskiej, email:
maria.kozlowska3492@gmail.com.
Komitet Organizacyjny
adw. Monika Rajska, Przewodnicząca Komisji
adw. Katarzyna Majer-Gębska, Członek Komisji, Główny Organizator
Pani Grażyna Zakrzewska, biuro ORA
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Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
7 stycznia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe. Adw.
Jacek Trela, prezes NRA, zrelacjonował posiedzenie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, które odbyło
się 20 grudnia 2019 r. Ponadto przedstawił harmonogram senackich prac legislacyjnych związanych
z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie
Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.
Prezydium omówiło stan prac nad preliminarzem budżetowym NRA na rok 2020. Adw. Henryk Stabla,
skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe. Prezydium rozpatrzyło również sprawę osobową,
przedstawioną przez adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarza prawniczego NRA.
7 stycznia, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, reprezentował Adwokaturę podczas spotkania
"okrągłego stołu" w Sejmie. Celem spotkania były prace nad kompromisem w zakresie zmian w
wymiarze sprawiedliwości.
7 stycznia, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa NRA ds. legislacji, wziął udział w
posiedzeniu Komisji spraw zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu. Tematem spotkania były
międyznarodowe skutki ustawy dyscyplinującej sędziów.
7 stycznia, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik
Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej
wzięli udział w ślubowaniu aplikantów izby warszawskiej.
8 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, zabrał głos w imieniu Adwokatury na wspólnym
posiedzeniu senackich Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Tematem posiedzenia była ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy
o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. W posiedzeniu z ramienia Adwokatury
uczestniczyli także adw. dr Karol Pachnik i adw. Dariusz Goliński. (czytaj więcej)
8 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu świątecznym izby lubelskiej. Z
lubelskimi adwokatami spotkał się abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski.
9 stycznia, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wicprezes NRA, wziął udział w jubileuszu prof. Marka
Safjana w Warszawie.
9 stycznia, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięła udział w ślubownaiu
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aplikantów adwokackich izby białostockiej.
10 stycznia, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięła udział w spotkaniu
świątecznym izby białostockiej.
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