Wiadomości Adwokatury 26 czerwca 2020 r.
Prezes NRA o mowie pogardy - felieton
Granie na emocjach jest nieodpowiedzialną postawą polityków. Łatwo zbudować napięcia
społeczne, lecz bardzo trudno je wyciszyć. Po wyborach nie wszystko wróci do normy. podkreśla adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Jego felieton "O mowie
pogardy" ukazał się 23 czerwca br. na łamach "Rzeczpospolitej".
W stanowisku z 18 czerwca br. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraziło stanowczy sprzeciw
wobec wypowiedzi kwestionujących człowieczeństwo osób LGBT i przysługujące im podstawowe
prawa człowieka.- przypomniał prezes NRA.
(czytaj felieton)

Mazowiecki samorząd architektów popiera
Prezydium NRA w obronie godności osób LGBT
Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP poparło stanowisko
Prezydium NRA w sprawie wypowiedzi naruszających godność osób LGBT z 18 czerwca
2020 r.
W przyjętym 18 czerwca br. stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraziło stanowczy
sprzeciw wobec wypowiedzi kwestionujących człowieczeństwo osób LGBT i przysługujące im
podstawowe prawa człowieka.
- Prezentowane w debacie publicznej pogardliwe wypowiedzi na temat osób o orientacji innej niż
heteroseksualna naruszają wypracowywane standardy państwa obywatelskiego. Kandydaci
ubiegający się o najwyższą godność w Państwie są w sposób szczególny zobowiązani do
wstrzemięźliwości i unikania wypowiedzi naruszających demokratyczne wartości i zasady, na których
zbudowana jest Rzeczpospolita Polska. – czytamy.
Adwokaci wyrazili sprzeciw wobec stosowania w kampanii wyborczej retoryki lekceważącej i
dyskredytującej jakiekolwiek mniejszości - religijne, rasowe, czy narodowe. Ich zdaniem godzi to w
konstytucyjnie chronioną godność człowieka oraz prowadzi do stanu społecznej zapaści.
(czytaj stanowisko Prezydium NRA)
Rada Mazowieckiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP popiera w całości argumentację
przedstawioną w treści tegoż stanowiska i w całości podziela sprzeciw wobec dyskryminacji
jakiejkolwiek mniejszości, jako działań sprzecznych z podstawowymi prawami człowieka oraz
godzącymi w konstytucyjne prawa i wolności obywatelskie.
Stanowisko w tej sprawie mazowiecki samorząd architektów przyjął 22 czerwca.

(czytaj stanowisko MAOIA)
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Egzamin adwokacki 2020
W dniach 23 - 26 czerwca odbędzie się egzamin adwokacki, do którego przystąpi prawie
1600 osób.
Poniżej publikujemy życzenia adw. Jacka Treli, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, skierowane do
zdających egzamin.
Szanowni Państwo,
Przed Państwem cztery dni egzaminu adwokackiego. W tym roku jest on wyjątkowy ze względu na
sytuację związaną z epidemią COVID-19. Jego przesunięcie w czasie i rygor sanitarny z pewnością nie
ułatwiają sprawy. Niemniej potraktujcie to Państwo jako dodatkowy „test na adwokata”. W tym
zawodzie nie raz spotkacie się z sytuacjami niecodziennymi i stresującymi, nagłymi zwrotami akcji i z
koniecznością dostosowania się do zmian. Jestem przekonany, że czas aplikacji adwokackiej dał
Państwu odpowiednie przygotowanie i zdacie ten egzamin wzorowo. Tego z całego serca Państwu
życzę. Mam nadzieję, że już wkrótce spotkamy się osobiście podczas ślubowań adwokackich.
Powodzenia!
Adw. Jacek Trela
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Adw. Paweł Matyja z tytułem Prawnik Pro Bono
Adw. Paweł Matyja z izby katowickiej został uznany „Prawnikiem Pro Bono roku 2019”.
„Prawnik Pro Bono” to jeden z prestiżowych konkursów prawniczych w Polsce.
Organizowany jest bowiem od 17 lat przez dziennik „Rzeczpospolita” i Fundację
Uniwersyteckich Poradni Prawnych.
W uzasadnieniu decyzji wskazano, że adwokat Paweł Matyja to były dziennikarz telewizyjny, który
stał się obrońcą i pełnomocnikiem pro bono wielu redakcji, w imieniu których walczy o wolność
słowa. Pro bono pomaga również bohaterom wielu artykułów prasowych, zwłaszcza w sprawach
budzących moralny sprzeciw. Ponadto organizuje i wspiera liczne akcje charytatywne, z których
dochód przeznaczany jest na leczenie chorych dzieci. Opieką prawną otacza schroniska i fundacje
dla zwierząt, z którymi organizuje akcje pomocowe na terenie całego kraju. Uwadze kapituły nie
umknęło również to, że adw. Paweł Matyja jest autorem cyklu filmowego „Archiwa Palestry”, który
dzięki jego zaangażowaniu całkowicie pro bono wsparło kilkadziesiąt instytucji z całego świata, od
Stanów Zjednoczonych po Australię i Izrael.
Prawnika Pro Bono Roku wybrało 21–osobowe jury, w skład którego weszli: dr hab. Adam Bodnar –
Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Andrzej Zoll – były Prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz były
Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Marek Zirk-Sadowski – Prezes Naczelnego Sądu
Administracyjnego, prof. Roman Hauser – były Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof.
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Marek Safjan – były Prezes Trybunału Konstytucyjnego i sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej, adw. Jacek Trela – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Wojciech Hermeliński –
były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, r. pr. Maciej Bobrowicz – Prezes Krajowej Rady Radców
Prawnych, r. pr. Zenon Klatka – były Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Tomasz Pietryga –
zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, dr Piotr Karlik – Członek Zarządu Fundacji
Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz zwycięzcy poprzednich edycji konkursu.
Warto podkreślić, że mec. Paweł Matyja, jest najmłodszym zwycięzcą w historii tego konkursu i w
kolejnych latach będzie zasiadał w jego kapitule konkursowej.
Tegoroczna gala finałowa była wyjątkowa, nie tylko z uwagi na panującą pandemię koronawirusa.
Konkurs zorganizowano bowiem w 100-lecie istnienia dziennika „Rzeczpospolita”, który ukazuje się
od czerwca 1920 roku. Finałowa gala miała miejsce 24 czerwca 2020 r., właśnie w warszawskiej
siedzibie redakcji.

Studia podyplomowe z mediacji ze zniżką dla
adwokatów
Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej we współpracy z Wyższą Szkołą
Bankową w Warszawie, we Wrocławiu i w Opolu zaprasza adwokatów na studia
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podyplomowe.
W ofercie są kierunki:
mediacje sądowe i pozasądowe oraz
inteligencja emocjonalna w pracy adwokata.
Szczegóły obu kierunków w załączniku:
(czytaj szczegóły)
Adwokaci – na podstawie umowy o współpracy, zawartej między Centrum Mediacji przy Naczelnej
Radzie Adwokackiej, a Wyższą Szkołą Bankową, również przy studiach Inteligencja Emocjonalna w
Biznesie oraz każdej innej formy kształcenia oferowanej przez WSB, korzystają ze specjalnego
rabatu. Fakt zniżki należy podać przy składaniu na uczelni dokumentów rekrutacyjnych.

Konferencja online "Arbitraż i mediacja w teorii i w
praktyce"
Konferencję online "Arbitraż i mediacja w teorii i w praktyce", która zaplanowana została
na 26 czerwca, można śledzić za pośrednictwem strony internetowej lub na kanale
YouTube. Wystąpienia transmitowane są w trzech wersjach językowych: polskiej,
angielskiej i rosyjskiej natomiast dyskusja zostanie przeprowadzona w języku angielskim.
Program konferencji:
(czytaj program)
Po dyskusji dzięki uprzejmości Nowotomyskiego Ośrodka Kultury zaprezentowany zostanie Koncert
Jazzowy. Dostęp do transmisji możliwy jest poprzez stronę internetową: www.arbitrazimediacja.pl lub
bezpośrednio poprzez Kanały przygotowane w serwisie Youtube:
Wersja polskojęzyczna:
https://www.youtube.com/channel/UCda0vj9LUM9QGSYCUG1ZGlg
Wersja anglojęzyczna:
https://www.youtube.com/channel/UCn5NebXn-bqZ_RnwJfcPVYw
Wersja rosyjskojęzyczna:
https://www.youtube.com/channel/UCaysbbMbxCXxglWOSPu_0Cg
Istnieje również możliwość zadawania pytań prelegentom:
- Zgłaszając je poprzez czat Youtube
- Przesyłając je w trakcie konferencji na adres e-mail: pytania@arbitrazimediacja.pl.
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W przypadku chęci uzyskania zaświadczenia o udziale w konferencji konieczne jest wcześniejsze
mailowe zgłoszenia na adres: w.brych@arbitrazimediacja.pl”
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