Wiadomości Adwokatury 6 marca 2020 r.
Adw. Trela: Prokurator znów chce być ponad
sądem
Jaki jest cel obecnego działania prokuratury? Czy data wniosku o uchylenie immunitetu
sędziemu Igorowi Tulei jest tylko przypadkowo zbieżna z wejściem w życie tzw. ustawy
kagańcowej? - pyta adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w felietonie pt.
"Prokurator znów chce być ponad sądem." Tekst ukazał się 3 marca 2020 r. na łamach
"Rzeczpospolitej".
(czytaj felieton)

Porozumienie o współpracy pomiędzy izbą
adwokacką w Katowicach i w Cacaku
W dniach 21-24 lutego 2020 r. delegacja Izby Adwokackiej w Katowicach w składzie: adw.
Jerzy Pinior, adw. Paweł Koehler, adw. Paweł Matyja przebywała z oficjalną wizytą w
Serbii na zaproszenie Izby Adwokackiej w Cacaku. Wizyta była połączona z oficjalnym
rozpoczęciem współpracy pomiędzy obiema Izbami i trwającymi w Serbii „Dniami
Adwokatury”, które są ogólnokrajowym świętem naszych bałkańskich partnerów.
Nawiązanie porozumienia zostało zwieńczone roboczym spotkaniem w którym udział wzięli
przedstawiciele obu Izb, na którym to omówione zostały kierunki możliwej współpracy. Spotkanie to
nie uszło uwadze serbskich mediów.
W uroczystościach „Dni Adwokatury” udział wzięli przedstawiciela wszystkich Izb Adwokackich z
terenu Serbii jak również przedstawiciela Serbskiego odpowiednika Naczelnej Rady Adwokackiej. W
tym prezes Viktor Gostiljac oraz wiceprezes Jasmina Milutinovic. Obecny był również znany
belgradzki adwokat Veljko M. Delibasic.
Dzięki uprzejmości gospodarzy, nasza delegacja miała również okazję przekonać się jak duże są
walory turystyczne Serbii. Odwiedzono między innymi wieś Mokra Gora oraz Drevengrad czyli
drewniane miasto wybudowane przez znanego reżysera Emira Kusturice.
W przeddzień wyjazdu naszej delegacji miał również miejsce koncert muzyki serbskiej jaki
zorganizowano w Akademii Muzycznej w Cacaku. Niezwykle miłą niespodzianką było wykonanie
przez muzyków śląskiego utworu „Poszła Karolinka do Gogolina”.
Szczególne podziękowania za gościnność i życzliwość skierować należy na ręce konsula honorowego
Serbii w Katowicach Pana Ranko Tomović’a, który nieustannie towarzyszył naszej delegacji, oraz
Pana adw. Miodraga J. Aleksić’a – dziekana Izby Adwokackiej w Cacaku.
Aktualnie opracowywane są szczegóły rewizyty przedstawicieli serbskiej adwokatury w Polsce, w tym
przede wszystkim adwokatów Izby Adwokackiej w Cacaku.
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Nowa dekada w wymiarze sprawiedliwości konferencja 5 marca
Instytut Jana Olszewskiego zaprasza na konferencję pt. "Nowa dekada w wymiarze
sprawiedliwości", która odbędzie się 5 marca (czwartek) w Warszawie.
Konferencja poświęcona będzie trzem zagadnieniom: autorytetowi sądów i sędziów, pozycji
obywatela w sądzie i kierunkowi zmian w sądownictwie.
(czytaj program)
Wśród prelegentów są m.in. : prof. dr hab. Zbigniew Cieślak, wiceprzewodniczący PKW i sędzia TK w
stanie spoczynku, adw. Ryszard Kalisz, adw. Roman Kusz, sędzia Barbara Piwnik, adw. dr Kamil
Szmid.
Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej im. Jana Kilińskiego Związku Rzemiosła Polskiego przy
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ul. Miodowej 14 w Warszawie w godz. 11.00-17.00.
Wstęp wolny.
(zobacz wydarzenie na FB)

Przekaż 1% na Fundusz i Nagrodę im. Edwarda J.
Wende
Fundacja dla Polski zachęca do wsparcia
finansowego
Funduszu
i
Nagrody
im.
Edwarda J. Wende, która od 2003 roku jest
przyznawana osobom zaangażowanym w
działalność
publiczną
za
szczególne
dokonania na polu krzewienia i podnoszenia
kultury prawnej.
Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy także w
tym roku poprzez przekazanie darowizny lub 1%
podatku.
Fundacja dla Polski, KRS 0000039342,
szczegółowy Fundusz im. E. J. Wende

cel

Nr rachunku bankowego 82 1140 1010 0000 5294
4600 1014 (mBank)
Fundusz im. E. J. Wende istnieje wyłącznie dzięki
hojności firm, instytucji i osób prywatnych.
Fundusz i nagroda mają upamiętnić działalność
adwokata Edwarda Joachima Wende, obrońcę
politycznego w czasach PRL, po 1989 roku
senatora, posła i sędziego Trybunału Stanu.
Nagroda im. Edwarda J. Wende została stworzona
w celu promocji wartości bliskich nam wszystkim:
idei państwa prawa oraz działań mających na celu
zachowanie i rozwój polskiego i europejskiego
dorobku prawnego. W 2019 roku laureatem XIII
edycji Nagrody został Sędzia Igor Tuleya.
Honorowe wyróżnienie otrzymali: Maria EjchartDubois,
Sylwia
Gregorczyk-Abram,
Paulina
Kieszkowska-Knapik i Michał Wawrykiewicz za
stworzenie inicjatywy #WolneSądy.
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Odwołano XII Otwarty Zimowy Turniej Tenisowy
Adwokatów 21-22 marca
Komisja Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie informuje, że „XII Otwarty Zimowy Turniej Tenisowy Adwokatów”,
zaplanowany na 21-22 marca 2020 r. na kortach Ośrodka Legia Aktywna Warszawa został
odwołany.
„Zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dn. 11 marca 2020 r. o
zastosowaniu szczególnych środków ostrożności w związku zagrożeniem epidemiologicznym
COVID-19 tegoroczny XII Otwarty Zimowy Turniej Tenisowy Adwokatów zostaje odwołany. Komisja
Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu dołoży wszelkich starań, aby wydarzenie zorganizować w
innym terminie.”

W turnieju mogą wziąć udział adwokaci, radcowie prawni i aplikanci, ich rodziny, a także
przedstawiciele innych zawodów prawniczych oraz zaproszeni goście. Wśród zawodników spoza
korporacji obowiązuje 5-letnia karencja dla byłych zawodników.
Mecze zostaną rozegrane na dziesięciu kortach ziemnych.
KATEGORIE
– Kobiety OPEN oraz Kobiety 35+
– Mężczyźni: OPEN, 35+, 45+, 55+ oraz 65+
– Gra podwójna mężczyzn (wiek pary nie niższy niż 65 lat)
– oraz mikst OPEN (jeden z zawodników może być gościem).
Udział można wziąć w dwóch kategoriach, w tym jednej deblowej.
WSTĘPNY PROGRAM
Sobota, 21 marca
– godz. 13:00 weryfikacja oraz losowanie w kat. mężczyźni OPEN
– godz. 14:00 losowanie w kat. mężczyźni 35+
– godz. 14:30 losowanie w kat. mężczyźni 45+, 55+ oraz 65+
– godz. 15:30 losowanie w kat. kobiety OPEN, Kobiety 35+, debel 65+, mikst OPEN
– godz. 16:00 oficjalne otwarcie turnieju w Restauracji Return
– godz. 18:00 rozpoczęcie gier deblowych, catering
- godz. 21:00 muzyka DJ w Restauracji Return
Niedziela, 28 stycznia
– godz. 12:00 półfinały i finały
– godz. 18:00 zakończenie turnieju wraz z rozdaniem nagród i pucharów.
Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy Pana Tomasza Pazika, Sędziego Głównego Turnieju:
tomidexsport@wp.pl, do dn. 19 marca 2020 r., do godz. 14:00. W zgłoszeniu należy podać datę
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urodzenia oraz numer telefonu.
Liczba uczestników jest ograniczona.
WPISOWE
Wpisowe 80 zł (aplikanci) oraz 120 zł (pozostali uczestnicy) płatne jest na miejscu.
Oficjalna piłka turnieju TRETRON SERIE
Głównym partnerem wydarzenia jest Lexus Polska
Wspierają nas:
BABOLAT Polska / Thalgo / Lewanowicz / Wydawnictwo C.H. BECK / Wolters Kluwer / J.A. Baczewski
Vodka Monopolowa.
Partnerem medialnym jest TENISKLUB. Relacja z turnieju zostanie opublikowana w majowym
wydaniu czasopisma.
Link do wydarzenia na Facebooku: (zobacz wydarzenie)

Komitet Organizacyjny:
adw. Monika Rajska - Przewodnicząca Komisji Integracji Środowiskowej
adw. Joanna Tkaczyk - Wiceprzewodnicząca Komisji Integracji Środowiskowej
adw. Magdalena Niegierewicz - członek Komisji Integracji Środowiskowej
adw. Marta Wyszyńska - członek Komisji Integracji Środowiskowej
r.pr. Sonia Strzelecka

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
3 marca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Prezydium NRA przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w dniach 21-22
marca br. w Warszawie.
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Prezydium omówiło sprawę składów sądów, w których zasiadają sędziowie powołani przez nową
Krajową Radę Sądownictwa. Temat będzie również omawiany na posiedzeniu plenarnym NRA 7-8
marca.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił informacje na temat bieżących prac nad nowym
SOA oraz poruszył problemy występujące w niektórych Izbach przy przenoszeniu danych z rejestru
adwokatów i aplikantów adwokackich.
Prezydium NRA omówiło wnioski o przyznanie odznaki „Adwokatura Zasłużonym”.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy finansowe.
Prezydium rozpatrzyło również sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Agnieszkę Winiarską i
adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarzy prawniczych NRA.

3 marca, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA,
wzięli udział w posiedzeniu senackich komisji: ustawodawczej oraz praw człowieka, praworządności i
petycji, podczas którego odbyło się pierwsze czytanie i publiczne wysłuchanie senackiego projektu
zmian w KRS.
4 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA wziął udział w posiedzeniu kapituły Konkursu Adwokatka
Roku 2019. W skład kapituły wchodzi m.in. adw. Rafal Dębowski, sekretarz NRA.
5 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w wysłuchaniu publicznym dotyczącym projektu
ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw w Senacie.
6 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wzięli
udział w roboczym spotkaniu Forum dla Praworządności w Pałacu Staszica w Warszawie. Tematem
obrad była Krajowa Rada Sądownictwa.
6 marca, adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie, wziął udział w II Częstochowskiej
Konferencji Prawniczej pt. "Prawo do sądu prawem człowieka i obywatela". Organizatorami
konferencji, z udziałem m.in. dr. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, są Okręgowa rada
Adwokacka w Częstochowie i IUSTITIA Oddział Śląski.

*zdjęcia z posiedzenia Kapituły Konkursu Adwokatka Roku

6/7

7/7
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

