Wiadomości Adwokatury 3 lipca 2020 r.
Wyniki ankiety nt. sytuacji adwokatów w związku z
COVID-19
Naczelna Rada Adwokacka przeprowadziła wśród adwokatów wykonujących zawód
ankietę na temat skutków ekonomicznych, spowodowanych pandemią Covid-19, które
dotknęły adwokatów i ich kancelarie.
Celem ankiety było zebranie informacji o doświadczeniach adwokatów po 3 miesiącach izolacji oraz
ich sytuacji materialnej. Wyniki ankiety pozwolą samorządowi adwokackiemu nie tylko ocenić
kondycję środowiska, ale też opracować dalsze działania wspierające sprawne funkcjonowania
działalności gospodarczej adwokatów.
Na ankietę odpowiedziało 1549 adwokatów. Wśród odpowiadających przeważały kobiety (52,6%)
oraz adwokaci wykonujący zawód w indywidualnych kancelariach (89,9%), nie zatrudniających
pracowników (ponad 74%), których klientami w większości są osoby fizyczne. Kancelarie
uczestniczące w badaniu mają siedziby głównie w dużych miastach powyżej 500 tys. mieszkańców
(47%). W miejscowościach do 50 tys. mieszkańców ma swoje siedziby zawodowe 17%
odpowiadających na ankietę, a w miastach od 50 do 200 tys. mieszkańców 20% badanych.
45% badanych określiło, że posiada 1-5-letni staż zawodowy, a 30% od 5-10 lat. Praktyka zawodowa
uczestników ankiety jest wyłącznie lub w dominującym wymiarze procesowa (59% odpowiedzi).
Głównie lub wyłącznie obsługę prawną prowadzi 16% badanych.
Ankietowani w większości określili pracę zawodową podczas pandemii COVID-19 jako częściowo
ograniczoną (68 %), jako normalną – 17 %, a zupełnie wstrzymaną – 16 %.
Największym problemem, na jaki wskazali ankietowani adwokaci, okazało się całkowite lub
częściowe zamknięcie sądów (90 proc.) oraz brak przejrzystych zasad dotyczących wznowienia ich
pracy (80 proc.). Adwokatom doskwierało też nieprawidłowe funkcjonowanie usług pocztowych
(ponad 50 proc.)
Znaczącym utrudnieniem okazał się też brak właściwej obsługi online przez wiele sądów. Było to
istotne, gdyż w czasie pandemii utrudnione były kontakty z klientami (42 %).
Ograniczenie działalności kancelarii pociągnęło za sobą obniżenie przychodów. Spadek o ponad
połowę zadeklarowało 45% badanych, utratę całości dochodów wymieniło 18%, zaś spadek o ¼ 24% . W sumie ponad 87% straciło część, połowę lub całość przychodów, w porównaniu z tymi
osiąganymi w poprzednim roku.
Wśród działań, jakie adwokaci zamierzają podjąć w związku z negatywnymi skutkami pandemii
COVID-19, jest głównie ochrona kancelarii przed zamknięciem (prawie 50%) oraz zmiana profilu i
przeważającej praktyki oraz usług kancelarii (13%).
Adwokaci deklarują sięganie po fundusze i pomoc zawartą w Tarczy Antykryzysowej. Zobowiązania
VAT i związane z utrzymaniem kancelarii były najczęściej regulowane.
„Ankieta wykazała, że pandemia Covid-19 wywarła istotny wpływ na indywidualne kancelarie
adwokackie w zakresie prowadzonej działalności i spadku dochodów, które uległy znacznemu
ograniczeniu. Jednak ze względu na brak obciążeń wynikających z zatrudnienia pracowników i
prawdopodobne posiadane zasoby, radziły one sobie stosunkowo nieźle w sytuacji kryzysu. Pracując
dużo mniej kancelarie realizowały względnie dobrze płatności. Kryzys spowodowany pandemią i
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zamrożeniem gospodarki był jednak względnie krótkotrwały” – ocenia prof. Lena Kolarska-Bobińska.
Wyniki ankiety pokazują, że w celu zapewnienia najskuteczniejszej pomocy adwokatom, działania
samorządu adwokackiego powinny koncentrować się na zapewnieniu prawidłowego działania
wymiaru sprawiedliwości nawet w sytuacji obowiązywania reżimu sanitarnego oraz na wspieraniu
aktywności zawodowej adwokatów – podkreśla adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA.
Autorami ankiety są adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Sławomir Ciemny,
przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej Adwokatury.

MS: egzamin wstępny na aplikację adwokacką 26
września 2020
Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką
na dzień 26 września 2020 r. (sobota) godz. 11.00. Termin do złożenia zgłoszenia o
przystąpieniu do egzaminu upływa 12 sierpnia 2020 r. Termin ten nie podlega
przywróceniu.

Ministerstwo Sprawiedliwości na swojej stronie informuje, że zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu
wstępnego na aplikację adwokacką należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, które mieszczą
się w siedzibach okręgowych rad adwokackich w:
I. Białymstoku, ul. Przejazd 2A, kod 15-430, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich
w:
1.
Białymstoku obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: augustowski, białostocki, bielski,
gołdapski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski,
suwalski, węgorzewski, wysokomazowiecki, zambrowski, ełcki, giżycki, olecki, piski i miasta na
prawach powiatu: Białystok, Łomża, Suwałki;
2.
Olsztynie obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: olsztyński, bartoszycki, lidzbarski,
iławski, ostródzki, nidzicki, szczycieński, mrągowski, kętrzyński i miasto na prawach powiatu:
Olsztyn;
3. Siedlcach obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bialski, garwoliński, łosicki, łukowski,
miński, parczewski, radzyński, siedlecki, sokołowski, węgrowski, oraz gmina Kołbiel z powiatu
otwockiego, gmina Poświętne, Jadów, Strachówka z powiatu wołomińskiego, Kłoczew z powiatu
ryckiego i Hanna z powiatu włodawskiego i miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska i Siedlce;
II. Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 19/5, kod 43-300, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bielski,
cieszyński, oświęcimski, suski, wadowicki, żywiecki i miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała;
III. Częstochowie, ul. Kilińskiego 111a, kod 42-200, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty:
częstochowski, myszkowski, kłobucki, bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański,
tomaszowski, lubliniecki, oleski i miasta na prawach powiatu: Częstochowa i Piotrków Trybunalski;
IV. Gdańsku, Centrum Szkoleniowe Pomorskiej Izby Adwokackiej przy ul. Szymanowskiego 2 lok.
3.15, kod 80-280, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w:
1.
Gdańsku obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: gdański, kartuski, kościerski,
kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski,
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braniewski, elbląski, oraz gminy: Kisielice i Susz z powiatu iławskiego, gminę Orneta z powiatu
lidzbarskiego i miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Elbląg;
2.
Koszalinie obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: koszaliński, białogardzki, bytowski,
kołobrzeski, sławieński, drawski, szczecinecki, świdwiński, słupski, człuchowski, lęborski i miasta na
prawach powiatu: Koszalin, Słupsk;
V. Katowicach, ul. Gliwicka 17, kod 40-079, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty:
będziński, mikołowski, pszczyński, gliwicki, raciborski, rybnicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński,
wodzisławski, zawierciański, olkuski, chrzanowski i miasta na prawach powiatu: Katowice, Bytom,
Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Tychy, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Ruda Śląska,
Rybnik, Zabrze, Żory, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Piekary Śląskie;
VI. Kielcach, ul. Św. Leonarda 1/30, kod 25-310, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad
Adwokackich w:
1.
Kielcach obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski,
kielecki, konecki, ostrowiecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki, włoszczowski, miechowski i
miasto na prawach powiatu: Kielce;
2.
Radomiu obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: radomski, szydłowiecki, kozienicki,
grójecki, białobrzeski, zwoleński, przysuski, lipski i miasto na prawach powiatu: Radom;
VII. Krakowie, ul. Batorego 17, kod 31-135, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty:
bocheński, brzeski, dąbrowski, dębicki, gorlicki, krakowski, limanowski, myślenicki, nowosądecki,
nowotarski, proszowicki, tarnowski, wielicki, tatrzański i miasta na prawach powiatu: Kraków, Nowy
Sącz, Tarnów;
VIII. Lublinie, Al. Racławickie 8, kod 20-037, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: rycki,
lubartowski, włodawski, puławski, łęczyński, lubelski, opolski, świdnicki, chełmski, krasnostawski,
kraśnicki, hrubieszowski, zamojski, biłgorajski, tomaszowski i miasta na prawach powiatu: Chełm,
Lublin, Zamość;
IX. Łodzi, ul. Wólczańska 199, kod 90-531, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty:
brzeziński, łaski, łódzki wschodni, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, rawski, sieradzki,
skierniewicki, sochaczewski, wieluński, zduńskowolski, zgierski, żyrardowski i miasto na prawach
powiatu: Łódź, Skierniewice;
X. Opolu, ul. gen. Józefa Dwernickiego 1/1, kod 45-020, obejmującej swym zasięgiem działania
powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski,
opolski, prudnicki, strzelecki i miasto na prawach powiatu: Opole;
XI. Poznaniu, ul. Konopnickiej 15, kod 60-771, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich
w:
1. Poznaniu obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki,
gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kępiński, kaliski, kolski, koniński, kościański,
krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, ostrowski, ostrzeszowski, pilski,
pleszewski, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, śremski, średzki, turecki, wałecki, wągrowiecki,
wieruszowski, wrzesiński, złotowski i miasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin, Leszno, Poznań;
2. Zielonej Górze obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: zielonogórski, krośnieński, żarski,
żagański, nowosolski, świebodziński, międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki, gorzowski, sulęciński,
słubicki, choszczeński, myśliborski, wolsztyński, wschowski i miasta na prawach powiatu: Zielona
Góra i Gorzów Wielkopolski;
XII. Rzeszowie, ul. Litewska 4/8, kod 35-302, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty:
bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, janowski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski,
lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, opatowski, przemyski, przeworski, ropczycko sędziszowski, rzeszowski, sanocki, sandomierski, stalowowolski, staszowski, strzyżowski,
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tarnobrzeski i miasta na prawach powiatu: Krosno, Przemyśl, Rzeszów i Tarnobrzeg;
XIII. Szczecinie, Plac Batorego 3, kod 70-207, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty:
goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, policki, pyrzycki, stargardzki i miasta na prawach
powiatu: Szczecin, Świnoujście;
XIV. Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 17, kod 87-100, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad
Adwokackich w:
1. Bydgoszczy obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bydgoski, chojnicki, inowrocławski,
mogileński, nakielski, świecki, sępoleński, tucholski, żniński i miasto na prawach powiatu: Bydgoszcz;
2. Toruniu obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński,
golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, nowomiejski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski,
włocławski i miasta na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń, Włocławek;
3.
Płocku obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: płocki, sierpecki, płoński, gostyniński,
ciechanowski, mławski, kutnowski, łęczycki, działdowski, pułtuski, żuromiński i miasto na prawach
powiatu: Płock;
XV. Wałbrzychu, Rynek 5, kod 58-300, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bolesławiecki,
dzierżoniowski, jeleniogórski, kamiennogórski, lwówecki, kłodzki, lubański, świdnicki, wałbrzyski,
ząbkowicki, zgorzelecki i miasto na prawach powiatu: Jelenia Góra, Wałbrzych;
XVI. Warszawie, Al. Ujazdowskie 49, kod 00-536, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty:
grodziski, legionowski, makowski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski,
przasnyski, warszawski zachodni, nowodworski, wołomiński, wyszkowski oraz gmina Sulejówek z
powiatu mińskiego i miasto na prawach powiatu: Ostrołęka oraz m. st. Warszawa;
XVII. Wrocławiu, ul. Sądowa 4, kod 50-046, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: górowski,
głogowski, jaworski, legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki,
trzebnicki, wołowski, wrocławski, złotoryjski i miasta na prawach powiatu: Wrocław, Legnica;
Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację
adwokacką upływa w dniu 12 sierpnia 2020 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.
Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 300 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych).
Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa)
w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i
nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2020 r.".
Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:
1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
2. kwestionariusz osobowy,
3. życiorys,
4.
kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w
Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych
uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
5. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż
kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów
prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do
egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej
nie później niż 7 dni (19 września 2020 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu
potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie
tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo
zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
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7.

3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Informacja dla kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi
Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o
przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje
wydłużony o połowę.
Do wniosku załącza się:
1) kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) w okresie przeprowadzania egzaminu;
2) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter
niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku
egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak:
a) odczytywanie tekstu,
b) udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i
2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację
adwokacką.

(czytaj informację o egzaminie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości)

Zwalczanie epidemii a prawnokarny populizm felieton
W tarczy 4.0, są rozwiązania całkowicie oderwane od epidemii, niedorzeczne i niespójne,
czego nie tłumaczy nawet sympatia rządzących do minionego okresu - napisali adw. prof.
dr hab. Maciej Gutowski i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas w felietonie "Zwalczanie
epidemii a prawnokarny populizm".Tekst ukazał się 30 czerwca na łamach
"Rzeczpospolitej".
"Zawarte w tarczy 4.0 rozwiązania zmieniają kodeks karny z perspektywy skrajnie represyjnego
podejścia do polityki kryminalnej." - zaznaczają autorzy.

(czytaj felieton)

Nowy wzór oświadczenia osób uprawnionych do
nieodpłatnej pomocy prawnej
Od 24 czerwca 2020 r. przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego
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poradnictwa obywatelskiego w punkcie działającym stacjonarnie osoba uprawniona do
skorzystania z tej pomocy powinna złożyć oświadczenie wg nowego wzoru.
Zmiana nastąpiła w związku ze zmianą brzmienia załacznika nr1 do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.
U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086, dalej: ustawa) na podstawie art. 60 ustawy z
dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie
układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).
Od dnia 24 czerwca 2020 r. przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego w punkcie działającym stacjonarnie:
1. osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej;
2. osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku,
- zgodnie z nowym wzorem (pobierz nowy wzór).
W sytuacji udzielania nieodpłatnej pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na
odległość oraz poza lokalem punktu – w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego,
stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego - beneficjent nie składa ww. oświadczenia
(art. 28a zdanie trzecie ustawy).

(czytaj komunikat na stronie MS)

GIIF przypomina o zapisach ustawy o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Generalny Inspektor Informacji Finansowej przypomina o obowiązkach adwokatów,
radców prawnych, prawników zagranicznych i doradców podatkowych, wynikających z
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Do zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej należy m.in. inicjowanie działań w celu
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z tym wystosował on
pismo do Naczelnej Rady Adwokackiej z prośbą o rozpowszechnienie wśród adwokatów informacji o
wybranych obowiązkach wynikających z ustawy.
(czytaj pismo GIFF nt. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)
Na stronie Ministerstwa Finansów, pod adresem: (zobacz link) publikowane są na bieżąco komunikaty
Generalnego Inspektora dotyczące kwestii związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz
finansowaniem terroryzmu.
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Komisja senacka wysłuchała kandydatów do
Państwowej Komisji ds. pedofilii
Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wysłuchała 30 czerwca
kandydatów do Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków pedofilii. Kandydatem
zgłoszonym przez Naczelną Radę Adwokacką jest adw. Marian Jagielski, dziekan ORA w
Opolu.
Do Marszałka Senatu zostały zgłoszone kandydatury: Adama Czarneckiego – kandydat zgłoszony
przez Stowarzyszenie „Możesz” na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży z siedzibą w
Piastowie; adw. Mariana Jagielskiego – kandydat zgłoszony przez Naczelną Radę Adwokacką; prof.
Agnieszki Rękas – kandydatka zgłoszona przez grupę 35 senatorów;
Agnieszki WideryWysoczańskiej – kandydatka zgłoszona przez Stowarzyszenie Pomocy Kobietom i Matkom
„Eurydyka”.
30 czerwca na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wysłuchano troje
kandydatów (Agnieszka Widera-Wysoczańska nie dotarła na posiedzenie). Kandydatom zadawano
pytania dotyczące ich oceny dotychczasowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach
o przestępstwa pedofilii, jaka powinna być rola państwowej komisji do spraw wyjaśniania
przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec
małoletniego poniżej lat 15 oraz np. w jakim wieku dzieci powinny być edukowane w kwestii nadużyć
seksualnych.
Adw. Marian Jagielski powiedział m.in., że ma zaszczyt reprezentować Naczelną Radę Adwokacką.
Zawód adwokata wykonuje od 35 lat, ma więc duże doświadczenie zawodowe oraz życiowe.
Podkreślił, że Komisja ds. wyjaśniania przypadków pedofilii powinna skupiać się na aspektach
merytorycznych, patrząc na sprawy pod kątem prawnym. W jego ocenie najważniejsze jest, by kara
za przestępstwo pedofilii była szybka i nieuchronna. Z kolei ofiary walczące o odszkodowania
powinny móc liczyć na przewidywalny termin zakończenia ich spraw.
Kandydaci zostali zaproszeni na posiedzenie plenarne Senatu, które odbędzie się 2 lipca o godz. 9.
Wówczas senatorowie będą jeszcze mieli prawo zadawania pytań kandydatom, po czym wybiorą
poprzez głosowanie jednego z nich.
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Bydgoska izba adwokacka wspiera zbiórkę dla
dzieci z SMA
Bydgoscy
adwokaci
odpowiedzieli
na
wyzwanie
rzucone
przez
Prokuraturę
Krajową Bydgoszcz-Północ. 29 czerwca na
czele z dziekan, adw. Justyną Mazur, robili
pompki w Klubie Adwokata, by wesprzeć
zbiórkę pieniędzy dla dzieci z rdzeniowym
zanikiem mięśni.
Akcja zaczęła się cztery miesiące temu. Rodzice
półtorarocznego wówczas Wojtusia Howisa tracili
już nadzieję na zebranie środków na leczenie
swojego synka. Wybuchła pandemia, a zbiórka
spowolniła. Wówczas do akcji wkroczył Marcin
Topór z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie.
Pan Marcin wyszedł przed dom, nagrał krótki film,
wpłacił pieniądze na Wojtusia, a następnie
wykonał 10 pompek i nominował kolejnych 5
osób. To wywołało efekt śnieżnej kuli. Wkrótce
pompowali już policjanci, radni, bankowcy,
handlowcy,
a
akcja
#GaszynChallenge
przekroczyła szybko granice Polski.
Szczęśliwie na początku czerwca udało się zebrać
całą potrzebną kwotę dla Wojtusia. Zebrano
ponad 10 mln złotych! Jednak akcja trwa nadal.
Pod hasłem #PompujemyDlaDzieciaków zbierane
są cały czas pieniądze dla dzieci chorych na
rdzeniowy zanik mięśni.
Linki do skarbonek organizowanych przez
Fundację SiePomaga, do których można wpłacać
środki, znajdują się poniżej:
(zobacz link)
A jak pompują bydgoscy adwokaci można
zobaczyć na fanpage"u ORA Bydgoszcz
(zobacz film)
Zapraszamy do oglądania i wpłat.
"Pompujemy Dla Dzieciaków" to jedna z wielu
akcji charytatywnych, w którą aktywnie włączyła
się bydgoska izba adwokacka. Adwokaci od wielu
lat wspierają takie lokalne inicjatywy jak:
"Słoneczna
Olimpiada"
dla
dzieci
niepełnosprawnych
czy
"Niebieski
Marsz"
organizowany
w
Międzynarodowy
Dzień
Świadomości Autyzmu. Współpracują także i
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wspierają działania bydgoskiej grupy "Dziecięce
Graffiti" zrzeszającej osoby z zespołem Downa.
#PomaganieJestFajne

Seminarium online UIA: Zwalczanie prania
pieniędzy i finansowania terroryzmu
Seminarium internetowe UIA: „Zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu:
wyzwanie i priorytet” odbędzie się 21 lipca 2020 roku w godz. 18:30 – 19:30.
Podczas seminarium, prelegenci opiszą wpływ prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na różne
sektory, m.in. sektor bankowy i finansowym, praw człowieka czy zrównoważonego rozwoju, oraz
wpływ pandemii COVID-19 na środki zwalczania tych zjawisk. Zostaną także przedstawione wysiłki
społeczności międzynarodowej na rzecz walki z przestępstwami finansowymi.
Udział w seminarium jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
(link do rejestracji)
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