Wiadomości Adwokatury 27 marca 2020 r.
Raport Prezesa NRA z prac Prezydium
Publikujemy raport adw. Jacka Treli, prezesa NRA, z prac Prezydium Naczelnej Rady
Adwokackiej.

Koleżanki i Koledzy
Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy,

Podobnie jak w ubiegły piątek, taki i teraz chciałbym poinformować Was o działaniach Prezydium
NRA w mijającym tygodniu.
Prezydium NRA zebrało się we wtorek, 24 marca, i obradowało zdalnie, w formie wideokonferencji.
Omówiliśmy sprawy najważniejsze z punktu widzenia wykonywania zawodu, a także dotyczące
wykonywania ustawowo określonych zadań samorządowych. Rozdzielone zostały pomiędzy
poszczególne osoby zadania do wykonania do dnia kolejnego posiedzenia, które zaplanowaliśmy na
31 marca.
Przede wszystkim uczestniczymy, w sposób maksymalnie możliwy, biorąc pod uwagę sytuację
epidemii i przyspieszony tryb legislacyjny, w opracowywaniu rozwiązań ustawowych – nowelizacji
specustawy z 2 marca 2020 r.
Współpracujemy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Ministerstwem Rozwoju w kwestiach dotyczących
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, jak też w kwestiach pakietu antykryzysowego dla
mikroprzedsiębiorców. Przedstawiliśmy nasze propozycje dotyczące składania pism procesowych,
doręczeń, zawieszania biegu terminów, katalogu tzw. spraw pilnych. Część zaproponowanych
obecnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązań jest zgodna z naszymi oczekiwaniami.
Niektóre z naszych postulatów nie zostały uwzględnione. Będziemy je przedstawiać w toku prac
parlamentarnych. Złożyliśmy je do posłów adwokatów. Będziemy aktywni także w pracach w
Senacie.
W dalszym ciągu prowadzimy uzgodnienia z ubezpieczycielem w sprawie obniżenia składek OC.
Liczymy na uzyskanie istotnych ulg, ale na tę chwilę nie mogę nic więcej powiedzieć.
Wystąpiłem do Ministra Sprawiedliwości o spowodowanie pilnych wypłat przez sądy wszystkich
zaległych wynagrodzeń z tytułu urzędówek.
Przygotowujemy zasady wsparcia finansowego izb adwokackich z budżetu NRA, w celu udzielania
przez rady okręgowe pomocy adwokatom z danych izb, którzy takiej pomocy będą potrzebowali, aby
nie byli zmuszeni zamykać kancelarii.
Sprawa aplikantów jest naszą szczególną troską. Adw. Marcin Derlacz, przewodniczący Komisji
Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA, przygotował pilotażowy program wirtualnej sali
wykładowej. Program został już przetestowany w Izbie Pomorskiej. Będziemy zachęcać do jego
wprowadzania w pozostałych izbach. Szczegóły przekażemy w przyszłym tygodniu.
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Sprawa statusu aplikantów adwokackich, którym odwołano termin egzaminu, zasady ogłoszenia o
nowym terminie, kwestie urlopów naukowych przed egzaminem – wszystkie te postulaty aplikantów
są popierane. Jeżeli nie uda się tego wprowadzić w obecnej nowelizacji specustawy, zrobimy
wszystko, aby - w interesie aplikantów - przeprowadzić mini specustawę, uwzględniającą te
postulaty.
Na zakończenie, chcę podziękować wszystkim, którzy angażują się w ostatnim czasie w nasze
wspólne sprawy. Dziękuję adwokatom i aplikantom adwokackim, którzy zadeklarowali pomoc prawną
w akcji „Adwokaci służbie zdrowia”. Inicjatywa ta spotkała się z uznaniem mediów oraz wielką
wdzięcznością środowiska medycznego. Dziękuję w szczególności wszystkim dziekanom, którzy
organizują pracę samorządu w swoich izbach i dbają o zapewnienie możliwie spokojnego przetrwania
tych trudnych czasów.
Adw. Jacek Trela
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Wystąpienie Prezesa NRA nt. prac Prezydium
Naczelnej Rady Adwokackiej
Publikujemy wystąpienie adw. Jacka Treli, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczące
prac Prezydium NRA na dzień 24 marca 2020 r.
Link do wystąpienia Prezesa NRA: (zobacz wystąpienie)

Prezes NRA w TVN24 o akcji "Adwokaci służbie
zdrowia"
Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, 26 marca 2020 r. na antenie TVN24
opowiadał o akcji "Adwokaci służbie zdrowia".
Adwokaci z poszczególnych izb adwokackich zgłosili się do udzielania pomocy prawnej pracownikom
służby zdrowia w sprawach związanych z obecną sytuacją. Porady będą udzielane telefonicznie lub
drogą mailową. Do akcji włączyli się adwokaci z całego kraju.
(oglądaj rozmowę z prezesem NRA)
czytaj też: Adwokaci służbie zdrowia
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Apel do MS w sprawie zaległych należności ze
strony sądów
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej – adw. Jacek Trela - zwrócił się do ministra
sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobro - o podjęcie działań w celu spowodowania wypłaty
zaległych należności przez sądy dla adwokatów z tytułu wypełnianych przez nich funkcji
pełnomocników lub obrońców wyznaczonych z urzędu.
Prezes NRA tłumaczy, że rzesza adwokatów oczekuje na wynagrodzenie za pomoc prawną udzieloną
z urzędu przez okres sięgający kilku miesięcy, a w obliczu ograniczenia aktywności sądów można
oczekiwać, że problem ten ulegnie nasileniu. Prezes Trela dodaje, że intencją wystąpienia nie jest
uzyskanie na rzecz członków samorządu zawodowego ponadnormatywnych świadczeń, lecz
świadczeń im należnych i zalegających w czasie.
czytaj pismo Prezesa NRA do MS

Bezpłatny dostęp do szkoleń i wykładów na
platformie IDEA
Na portalu IDEA adwokaci i aplikanci adwokaccy mogą skorzystać i obejrzeć udostępnione
bezpłatnie wszystkie wykłady i szkolenia.
IDEA to przedsięwzięcie izb adwokackich: krakowskiej i wrocławskiej, współfinansowane przez
Naczelną Radę Adwokacką. Na portalu zamieszczone są audiowizualne rejestracje wykładów znanych
i cenionych prawników, w tym przede wszystkim adwokatów. Platforma umożliwia adwokatom
wypełnianie obowiązku doskonalenia zawodowego, jako alternatywna metoda w stosunku do
tradycyjnych form szkolenia.
Zachęcamy adwokatów i aplikantów z całej Polski do korzystania z udostępnionych materiałów na
stronie https://www.idea-adw.org/
Poniżej publikujemy ogłoszenie adw. Pawła Gierasa, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w
Krakowie i adw. Andrzeja Grabińskiego, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.
Szanowne Koleżanki i Koledzy
Adwokaci i Aplikanci
W związku z czasowym ograniczeniem możliwości korzystania przez adwokatów i aplikantów z
tradycyjnych form szkolenia i doskonalenia zawodowego pragnę poinformować, iż decyzją
Dziekanów Izb adwokackich we Wrocławiu i Krakowie z dniem jutrzejszym udostępnione zostaną
bezpłatnie wszystkie wykłady i szkolenia w tym również kurs prawniczego języka angielskiego, dla
adwokatów i aplikantów wszystkich Izb adwokackich w Polsce. Aby skorzystać ze szkoleń należy się
zarejestrować (bezpłatnie) a następnie bez ograniczeń korzystać z oferty portalu IDEA.
Szczegóły znajdziecie Państwo na www.idea-adw.org
Zapraszamy do korzystania z portalu IDEA.
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Z poważaniem
adw. Andrzej Grabiński – Dziekan ORA we Wrocławiu
adw. Paweł Gieras – Dziekan ORA w Krakowie

Adwokaci służbie zdrowia
Adwokaci z poszczególnych izb adwokackich zgłosili się do udzielania pomocy prawnej
pracownikom służby zdrowia w sprawach związanych z obecną sytuacją . Porady będą
udzielane telefonicznie lub drogą mailową.
Do akcji włączyli się adwokaci z całego kraju.
- Od wielu dni lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni z nadludzką siłą walczą, aby powstrzymać
koronawirusa, narażając przy tym swoje zdrowie i życie. Społeczeństwo pomaga im, jak umie.
Restauratorzy gotują posiłki, krawcowe szyją maseczki. My, adwokaci, możemy podzielić się swoją
wiedzą prawniczą. W tym czasie ludzka solidarność jest niezwykle cenna. Środowisko adwokackie po
raz kolejny sprawdza się w trudnych czasach. – powiedział adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej.
Białystok: W izbie białostockiej rozpisano grafik dyżurów. Do ich pełnienia zgłosiła się m.in. dziekan
rady – adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka oraz rzecznik dyscyplinarny Adwokatury – adw. Ewa
Krasowska. (zobacz listę).
Bielsko-Biała: W Bielsku-Białej do pomocy zgłosiło się siedmiu adwokatów (zobacz listę).
Bydgoszcz: W izbie bydgoskiej na liście jest 27 deklarujących pomoc: (zobacz listę str. 1) (zobacz
listę str. 2)
Częstochowa: wykaz adwokatów został przekazany Okręgowej Izbie Lekarskiej w Częstochowie
(zobacz listę)
Gdańsk: na liście znajduje się 53 adwokatów (zobacz listę)
Katowice: Izba katowicka podpisała porozumienie ze Śląską Izbą Lekarską, Śląską Izbą Aptekarską,
Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskim Towarzystwem Ratowników
Medycznych, Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, członkami Krajowej Izby Fizjoterapeutów
z województwa śląskiego, dotyczącego współpracy i wsparcia w czasie zagrożenia epidemicznego,
utworzono listę adwokatów gotowych do udzielania pomocy prawnej przedstawicielom zawodów
medycznych.(czytaj listę)
Kielce: Dziekan izby kieleckiej – adw. Jerzy Zięba - wraz z jedenastoma innymi adwokatami wyrazili
gotowość pomocy prawnej dla przedstawicieli służby zdrowia. (zobacz listę)
Koszalin: izba adwokacka w Koszalinie udostępniła listę na swojej stronie: (czytaj listę)
Lublin: porad udzielać będzie 15 adwokatów. (zobacz listę)
Opole: dziekan ORA w Opolu, adw. Marian Jagielski, przekazał swój numer telefonu Opolskiej Izbie
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Lekarskiej, pracownicy służby zdrowia mogą korzystać z jego nieodpłatnej pomocy prawnej.
Płock: adwokaci Płockiej Izby dla służby zdrowia (lista adwokatów)
Poznań: Izba poznańska opublikowała listę zainteresowanych wsparciem prawnym
podejmujących obowiązki lekarskie, pielęgniarskie i ratowników medycznych (zobacz listę)

osób

Radom: z izby radomskiej porad udziela 18 adwokatów i aplikantów adwokackich. (zobacz listę)
Rzeszów: pomocy prawnej udzielają:
adw. Joanna Jakubowska-Zawada (tel. 723 727 277; mail: joanna@jakubowskazawada.com)
apl. adw. Monika Wnuk (tel. 609 635 825 mail: wnukmonika1@gmail.com)
Szczecin: Izba szczecińska udostępniła listę adwoaktów
pracownikom służby zdrowia na swojej stronie (czytaj listę)

udzielających

pomocy

prawnej

Toruń: Izba toruńska od 25 marca 2020 r. współpracuje w zakresie pomocy prawnej dla
pracowników służby zdrowia z Okręgową Izbą Lekarską oraz Okręgową Izbą pielęgniarek i położnych.
(czytaj listę)
Wałbrzych: Izba wałbrzyska ruszyła z pomocą prawną od poniedziałku 23 marca br., (zobacz listę)
Warszawa: Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie organizuje pomoc prawną dla lekarzy we
współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie.
Uruchomiona została infolinia (22 290-20-50) oraz mailowa pomoc prawna pod adresem:
adwokacidlamedykow@ora-warszawa.com.pl dla przedstawicieli zawodów medycznych (lekarzy,
pielęgniarek, ratowników medycznych oraz diagnostów laboratoryjnych).
Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00. Pomoc mailowa będzie w
miarę możliwości obsługiwana na bieżąco.
Wrocław: Izba wrocławska przekazała do Dolnośląskiej Izby Lekarskie oraz Dolnośląskiej Izby
Pielęgniarek i Położnych listę 68 adwokatów i aplikantów adwokackich z 70 kancelarii (ponad 100
adwokatów i aplikantów adwokackich), którzy zgłosili gotowość udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej pracownikom służby zdrowia.
Zielona Góra: Izba zielonogórska opublikowała listę adwokatów i harmonogram ich dyżurów (zobacz
listę i harmonogram)

Adwokaci Gutowski i Kardas: Potrzeba
opamiętania w czasach zarazy
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Gotowość narażenia milionów ludzi na niebezpieczeństwo po to, by uzyskać zamierzony
efekt, dyskwalifikuje polityka i prawników, którzy mu doradzają - napisali adw. prof. dr
hab. Maciej Gutowski i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas w felietonie opublikowanym 24
marca na łamach "Rzeczpospolitej" pt. "Potrzeba opamiętania w czasach zarazy."
(czytaj felieton)

Reakcja Stowarzyszenia „Defensor Iuris” na słowa
min. Emilewicz
Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris” wystosowało do Minister Rozwoju – Jadwigi
Emilewicz - pismo, w którym zwróciło uwagę na krzywdzącą środowisko adwokackie
wypowiedź medialną pani minister, jakoby adwokaci jako przedsiębiorcy nie potrzebowali
wsparcia Państwa, ponieważ ich przychody w obecnej sytuacji spadną z 70 tys. do 30 tys.
złotych.
Stowarzyszenie przypomina, że średnio adwokat zarabia między 5190 a 9340 złotych miesięcznie.
Autorzy pisma zwracają się do minister rozwoju z pytaniem, czy w związku z tą wypowiedzą
kancelarie adwokackie nie będą mogły liczyć na uwzględnienie ich jako przedsiębiorców w
działaniach tarczy antykryzysowej.
Powyższe stanowisko „Defensor Iuris” ma pełne poparcie Naczelnej Rady Adwokackiej.
Czytaj pismo

ETPCz o przepisach Europejskiej konwencji praw
człowieka w stanie niebezpieczeństwa publicznego
Europejski Trybunał Praw Człowieka przygotował zestawienie informacji dotyczących art.
15 Europejskiej konwencji praw człowieka (Uchylenie stosowania zobowiązań w stanie
niebezpieczeństwa publicznego), przy czym Trybunał zastrzega, że zestawienie nie wiąże
Trybunału i nie jest wyczerpujące.
Artykuł 15. Europejskiej konwencji praw człowieka daje rządom państw, w wyjątkowych
okolicznościach, możliwość podjęcia środków uchylających stosowanie zobowiązań wynikających z
Konwencji w sposób tymczasowy, ograniczony i nadzorowany.
Korzystanie z tego przepisu podlega następującym warunkom proceduralnym i merytorycznym:
- na prawo do uchylenia stosowania zobowiązań można się powoływać tylko w czasie wojny lub
innego niebezpieczeństwa publicznego zagrażającego życiu narodu,
- państwo może podjąć środki uchylające stosowanie zobowiązań wynikających z Konwencji w
zakresie ściśle odpowiadającym wymogom sytuacji,
- środki te nie są sprzeczne z innymi zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego.
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- niektóre prawa wynikające z Konwencji nie zezwalają na uchylenie zobowiązań: art. 15 ust. 2
zabrania jakiegokolwiek uchylenia zobowiązań w odniesieniu do prawa do życia, z wyjątkiem
przypadków śmierci będących wynikiem zgodnych z prawem działań wojennych, zakazu tortur oraz
nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, zakazu niewolnictwa i poddaństwa oraz
zasady „Zakaz karania bez podstawy prawnej”; podobnie nie można zastosować prawa do uchylenia
stosowania zobowiązań w odniesieniu do art. 1 Protokołu nr 6 do Konwencji (zniesienie kary śmierci
w czasie pokoju), art. 1 Protokołu nr 13 do Konwencji (zniesienie kary śmierci we wszystkich
okolicznościach) i art. 4 Protokołu nr 7 do Konwencji (Zakaz ponownego sądzenia lub karania).
- wreszcie na poziomie proceduralnym państwo korzystające z prawa do uchylenia zobowiązań musi
wyczerpująco poinformować Sekretarza Generalnego Rady Europy o środkach, które podjęło i
powodach ich zastosowania.
(czytaj opracowanie ETPCz w j. angielskim)
(czytaj opracowanie ETPCz w j. francuskim)

„Opolski przedsiębiorca w kryzysie - opieka
prawna adwokata”
„Opolski przedsiębiorca w kryzysie - opieka prawna adwokata” – to hasło programu
pomocowego zaproponowane przez opolską izbę adwokacką władzom wojewódzkim.
Celem programu ma być wsparcie prawne lokalnych przedsiębiorców, dotyczące sytuacji
wywołanych przez epidemię koronawirusa. Z propozycją współpracy w tym zakresie
wystąpił dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu – adw. Marian Jagielski do
Andrzeja Buły, marszałka województwa opolskiego.
Celem programu ma być pomoc w zachowaniu płynności finansowej oraz w utrzymaniu miejsc pracy.
Adwokaci mieliby doradzać w tym, jak uzyskać przygotowane przez władze państwowe formy
wsparcia oraz pomagać w wypełnianiu odpowiednich formularzy i wniosków, czy kompletowaniu
odpowiedniej dokumentacji. Adwokaci również mogą pomóc w mediacjach w zakresie wzajemnych
relacji biznesowych. Pomoc mogłaby być udzielana zdalnie – mailowo lub telefonicznie.
Sposób organizacji i finansowania oparty miałby być o rozwiązania przewidziane w ustawie o
nieodpłatnej pomocy prawnej.
Pismo dziekana opolskiego zostało przekazane przez adw. Jacka Trelę, prezesa NRA, do wszystkich
dziekanów ORA, w celu poddania pod rozwagę podjęcia takich działań na terenach pozostałych izb
adwokackich.
czytaj pismo dziekana ORA w Opolu

ORA Bydgoszcz przekazuje maseczki ochronne dla
personelu medycznego
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Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy pomaga walczyć z koronawirusem.Rada
przekazała dziś 1000 sztuk jednorazowych maseczek ochronnych Okręgowej Izbie
Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.
Adwokaci zorganizowali akcję w odpowiedzi na apel bydgoskich służb medycznych.
- Codziennie docierają do nas informacje, że szpitalom brakuje medycznych środków ochrony
osobistej.W dramatycznym tempie topnieją rezerwy maseczek, fartuchów i innych niezbędnych
rzeczy do niesienia pomocy.Konieczne było wsparcie. – mówi adw. Justyna Mazur, dziekan bydgoskiej
izby.
- Lekarze, pielęgniarki wykonują nadludzki wysiłek i pracują w ogromnym stresie. Towarzyszy im
strach nie tylko o pacjentów, ale i o siebie. Chcemy odwdzięczyć się im za to, co robią dla nas
wszystkich, w tych trudnych warunkach. - dodała.
Maseczki przekazała dziś na ręce Katarzyny Florek, przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i
Położnych, szefowa bydgoskiej adwokatury. Stąd trafią do najbardziej potrzebujących placówek.
Od poniedziałku adwokaci bydgoskiej izby wspierają również personel medyczny, udzielając
nieodpłatnej pomocy prawnej. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni mogą zgłaszać wszelkie
wątpliwości, dotyczące swoich uprawnień i obowiązków, związanych z niesieniem pomocy, w trakcie
trwającej epidemii.
Wsparcie udzielane jest telefonicznie oraz mailowo. Akcja organizowana jest we współpracy z
Okręgową Izbą Lekarską w Bydgoszczy.
Lista adwokatów biorących udział w akcji dostępna jest pod linkiem:
http://www.ora.bydgoszcz.pl/dla-adwokata/aktualnosci/adwokaci-bydgoskiej-izby-pro-bono-dla-sluzbyzdrowia
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Porozumienie o współpracy medyków i adwokatów
izby katowickiej
Izba Adwokacka w Katowicach, Śląska Izba Lekarska w Katowicach, Śląska Izba
Aptekarska w Katowicach, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskie
Towarzystwo Ratowników Medycznych, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych,
członkowie Krajowej Izby Fizjoterapeutów z województwa śląskiego, zawarli porozumienie
o współpracy.
Publikujemy treść porozumienia:

Nasze samorządy i stowarzyszenia w tym bardzo trudnym czasie zagrożenia epidemicznego
postanawiają połączyć swe starania i wysiłki, w celu wspólnego przeciwdziałania epidemii
koronawirusa.
Adwokaci szczególnie doceniają trud pracy, a przede wszystkim narażenie na co dzień swojego życia
i zdrowia na niebezpieczeństwo przez lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, farmaceutów,
diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, innych pracowników służb medycznych, a także
przedstawicieli wielu służb ich wspierających.
Samorząd adwokacki na ten trudny czas chce w takim zakresie w jakim tylko jest to możliwe, w
zakresie pomocy i konsultacji prawnych, wesprzeć tych którzy ratują nasze życie. Samorządy i
stowarzyszenia wspólnie ustalają, że każdy z nich ustanowi pełnomocnika koordynującego
współpracę i wzajemną wymianę informacji.
Nieustanny kontakt i bieżąca wymiana informacji zagwarantują ustawiczne, precyzyjne
rozpoznawanie naszych aktualnych potrzeb i udzielanie sobie nawzajem koleżeńskiego wsparcia, tak
potrzebnego w walce z zagrożeniem, z którym na taką skalę nasze pokolenie zetknęło się po raz
pierwszy.
Działając wspólnie, solidarnie, wspierając się, tak jak każdy potrafi najlepiej, nie tylko możemy
więcej, ale osiągniemy sukces w walce z pandemią.

W imieniu:

Izby Adwokackiej w Katowicach – Dziekan adw. Roman Kusz
Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach - Prezes dr Tadeusz Urban
Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach – Prezes dr Mikołaj Konstanty
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach – Przewodnicząca dr Anna Janik
Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych – Prezes dr Jarosław Madowicz
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych – Prezes KRDL Alina Niewiadomska
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Członków Krajowej Izby Fizjoterapeutów z woj. śląskiego - mgr Piotr Szczepański

Zbiórka dla syna zmarłej aplikantki adwokackiej
Patronka zmarłej aplikantki adwokackiej z izby rzeszowskiej uruchomiła zbiórkę pieniężną
dla jej dwutygodniowego synka. Przez kilka dni "Zrzutka dla Leosia" przyniosła ponad 143
tys. zł.
Mama Leosia, 27-letnie aplikantka adwokacka, zmarła 20 marca 2020 roku po 14 dniach od porodu.
W związku z komplikacjami po porodzie, wystąpiła sepsa, której niestety, pomimo młodego wieku,
nie udało się jej przezwyciężyć.
"Nic nie jest w stanie zwrócić Leosiowi mamy, ale jestem przekonana, że zebrane pieniądze ułatwią
mu i jego tacie stawienie czoła problemom dnia codziennego. Emilia była aplikantką adwokacką
(ORA Rzeszów), która była bardzo zaangażowana w swoją pracę, była sumienna, przyjazna,
pomocna. Ciężko pogodzić się z tak nagłą stratą tej niesamowitej osoby. Jestem dumna, że mogłam
być jej patronem i przyjaciółką... Bardzo proszę o pomoc w tych bardzo trudnych dla ojca i dziecka
chwilach" - napisała na stronie zbiórki adw. Monika Mazur - Widomska. Współorganizatorem zbiórki
jest adw. Piotr Widomski.
23 marca br. na koncie zbiórki widniała suma 143 945 zł.
Wpłat można dokonywać za pośrednictwem strony: Zrzutka dla Leosia

Komunikat o odwołaniu integracyjnych wydarzeń
sportowych
Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki w związku ze stanem
epidemii odwołuje imprezy integracyjne organizowane przy wsparciu NRA.
Odwołane zostają:
-

II Wielkie Bieganie w Sinej Dolinie - biegi narciarskie Tomaszów Lubelski
IX Otwarte Mistrzostwa w Brydżu w Olsztynie
Otwarty Turniej Piłki Nożnej Adwoaktury w Warszawie
XXIX Ogólnopolski Rejs Adwoaktów im. adw. Marii Budzanowskiej, Iława
Gonitwa Końska na torze w Służewcu o Puchar Prezesa NRA
Rowerowy Rajd po Szwajcarii Kaszubskiej 2020

Przeniesione na jesień, o ile to będzie możliwe, zostają:
- VII MIstrzostwa w strzelectwie sportowym we Wrocławiu
- Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Adwokatów "Wiosna Riders 2020" połączony z rajdem rowerowopieszym "Wiosna Bike 2020"
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-

XIII Ogólnopolski Rajd Rowerowo-Pieszo-Motocyklowy "Roztocze 2020"
XLII Mistrzostwa Adwokatury w Tenisie Ziemnym w Gdańsku
Konferencja sprawozdawcza Klubu Motocyklowego Adwokatury Polskiej i Klubu Rowerowego
II Otwarte Mistrzostwa Polski Zawodów Prawniczych w Kolarstwie Szosowym.

(czytaj komunikat Komisji)

Zdalna praca biura NRA do czasu odwołania
Na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374)
pracownicy Biura Naczelnej Rady Adwokackiej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,
Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury będą wykonywać swoje obowiązki zawodowe
zdalnie, do czasu odwołania.
W związku z powyższym kontakt z Biurem NRA realizowany będzie poprzez e-maile pracowników
poszczególnych działów i jednostek organizacyjnych działających w ramach Biura NRA. Adresy e-mail
znajdują się na stronie internetowej www.adwokatura.pl/kontakt
Wstęp interesantów i osób postronnych do lokalu Biura NRA nie będzie możliwy. Kancelaria Biura
NRA w okresie pracy zdalnej nie przyjmuje korespondencji składanej osobiście przez interesantów.
W sprawach pilnych interesanci będą mieli możliwość kontaktu telefonicznego z Biurem NRA w
godzinach: 9:30-11:30 i 13:00-15:00 (tel. 22 505 25 02)

11 / 11
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

