Wiadomości Adwokatury 28 sierpnia 2020 r.
NRA rekomenduje powstrzymanie się od
organizacji zgromadzeń izb
Naczelna Rada Adwokacka w uchwale z 27 sierpnia 2020 r. rekomenduje okręgowym
radom adwokackim rozważenie powstrzymania się od organizacji zgromadzeń izb
adwokackich do czasu, aż minie stan zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników
zgromadzeń. Ponadto NRA postanowiła wystąpić z inicjatywą ustawodawczą, w której
m.in. uwzględnione zostanie przedłużenie kadencji organów adwokatury.
Adwokaci proponują uchwalenie następujących przepisów w ustawie epizodycznej COVID 5:
a. art. XXX „kadencja organów adwokatury oraz organów izb adwokackich ulega przedłużeniu do 90
dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do
30 września 2021”,
b. Art. XXX „art. 14 h. ust. 2 ustawy COVID z dnia 31 marca 2020 r. nie stosuje się do uchwał
zgromadzeń izb adwokackich oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury”,
c. upoważnienia NRA, na czas trwania epidemii, do uchwalenia regulaminu wyborów do organów
adwokatury i organów izb adwokackich oraz działania tych organów,
NRA rekomenduje też, z uwzględnieniem ograniczeń epidemiologicznych oraz obowiązku
zapewnienia realnego bezpieczeństwa i pełnej ochrony życia i zdrowia adwokatów, podjąć próbę
przeprowadzenia zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w sposób
skoordynowany i w podobnym czasie jeżeli stan zagrożenia dla życia i zdrowia adwokatów oraz
podstaw ich ekonomicznej egzystencji nie będzie przekraczał społecznie akceptowanego poziomu
niebezpieczeństwa, w szczególności zaś, gdy sytuacja epidemiczna zapewni możliwość bezpiecznego
odbycia zgromadzeń i Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zniesione zostaną ograniczenia związane
ze strefami czerwonymi i żółtymi na terytorium całego kraju.
czytaj uchwałę

NRA upamiętnia 40. rocznicę podpisania
porozumień sierpniowych
Naczelna Rada Adwokacka podjęła 27 sierpnia br. uchwałę, w której oddała hołd
uczestnikom wydarzeń sierpniowych sprzed czterdziestu lat.
31 sierpnia tego roku przypada 40. rocznica podpisania porozumień sierpniowych. – jednego z
najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, które otworzyło drogę do wolności i
demokracji.
- Wynegocjowanie pomiędzy komitetem strajkowym a komisją rządową 21. postulatów, które
przewidywały m.in. utworzenie niezależnych, samorządnych związków zawodowych, większą
ochronę praw pracowniczych oraz ograniczenie cenzury było wielkim sukcesem, do którego by nie
doszło, gdyby nie solidarność i wspólnota społeczna oraz chęć dialogu. – czytamy w uchwale.
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NRA przypomina, że w wydarzeniach sierpniowych swój istotny udział mieli adwokaci, którzy objęli
pomocą prawną strajkujących i współtworzyli struktury „Solidarności”.
- Adwokatura Polska oddaje hołd uczestnikom tamtych dni. Ich działania przyczyniły się do obalenia
systemu komunistycznego i były podwaliną demokratycznego państwa prawa. – napisali w uchwale
adwokaci.
czytaj uchwałę

ORA w Szczecinie o realnym prawie do obrony
Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie podjęła uchwałę, w której poparła stanowisko
ORA w Warszawie dotyczące pełnej realizacji prawa do obrony osób zatrzymanych.
Szczecińska rada przyłącza się do postulatu wskazującego na konieczność wprowadzenia regulacji
gwarantujących realne prawo do obrony dla osób zatrzymanych. Rada z przykrością zauważa, że
mimo upływu ponad roku od dnia wejścia w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w
sprawie zapewnienia pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych, oskarżonych i osób objętych
europejskim nakazem aresztowania, stan prawny w Polsce nie uległ żadnym zmianom.
czytaj uchwałę
czytaj też: Stanowisko ORA w Warszawie dot. pełnej realizacji prawa do obrony osób zatrzymanych

Profesorowie Gutowski i Kardas o realnym
zagrożeniu dla pracy adwokatów
- Analizując wpływ epidemii na życie zawodowe adwokatów oraz funkcjonowanie
samorządu, nie można tracić z pola widzenia bliższych i dalszych skutków zakażenia lub
kontaktów z osobami zakażonymi – piszą w najnowszym felietonie dla „Rzeczpospolitej”
adwokaci i profesorowie – Maciej Gutowski i Piotr Kardas.
czytaj felieton

Adw. Mikołaj Pietrzak o dostępie zatrzymanego do
obrońcy
- To państwo i funkcjonariusze publiczni powinni mieć motywację, by zapewnić każdemu
człowiekowi błyskawiczny dostęp do obrońcy. a tu dużą rolę mają nie tylko ustawodawca,
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rząd i policja, ale też sądy. Oczekujemy, w szczególności po doświadczeniach z 7 i 8
sierpnia, że sądy się przebudzą i zaczną swoimi rozstrzygnięciami ws. zażaleń
dotyczących zatrzymań budować wyższy standard ochrony człowieka, jego wolności
osobistej, wolności od tortur i niehumanitarnego, poniżającego traktowania, które tak
często towarzyszy zatrzymaniom, jak też prawa do obrony. To wymaga, by sędziowie
postawili wyżej poprzeczkę policji i surowiej oceniali zachowania funkcjonariuszy,
podnoszone w rozpoznawanych zażaleniach. – mówi adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej.
pobierz link do artykułu

Instytutu Praw Człowieka IBA (IBAHRI) potępia
atak na Aleksieja Nawalnego
Instytutu Praw Człowieka IBA (IBAHRI) potępia atak na Aleksieja Nawalnego i wzywa do
otwartego, uczciwego i niezależnego śledztwa.
IBAHRI jest głęboko zaniepokojone wiadomością o prawdopodobnym otruciu prawnika, wybitnego
działacza antykorupcyjnego i otwartego krytyka prezydenta Władimira Putina i państwa Federacji
Rosyjskiej - Aleksieja Nawalnego.
czytaj oświadczenie IBAHRI

Zaproszenie na konferencję nt. praw konsumenta
w prawie polskim i UE
Konferencja, która odbędzie się 3 września br., ma na celu m.in. usystematyzowanie
wiedzy z zakresu praw konsumenta w oparciu o obowiązujące przepisy prawne,
orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Podczas konferencji zostanie podjęta problematyka praw konsumenta i możliwości dochodzenia
roszczeń, w szczególności prawa do informacji, prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji,
prawa konsumenta w umowach z podmiotami rynku finansowego w świetle prawa UE i przepisach
prawa krajowego, w szczególności postanowień umownych w świetle orzecznictwa TSUE (w
szczególności dotyczące umów o kredy hipoteczny waloryzowany do waluty obcej).
Wydarzenie objął patronatem: Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak,
Rzecznika Praw Obywatelskich RP dr hab. Adam Bodnar, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów Tomasz Chróstny oraz Rzecznik Finansowy dr hab. Mariusz Jerzy Golecki.
Szkolenia odbędą się 3 września, w godzinach 9.00-14.30 na platformie zoom.
Spotkanie jest ogólnopolskie, otwarte dla wszystkich. Udział w nim jest bezpłatny
poprzez link do bezpłatnej wersji komunikatora zoom: zarejestruj się

– rejestracja
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Za udział w szkoleniu Sekcji można otrzymać 6 punktów KDZ.
Prowadzący: adw. Mariola Łakomska, adw. Joanna Tkaczyk
czytaj program konferencji

Adwokacka Akademia Przedsiębiorczości:
"Zarządzanie sobą i relacjami w wymagających
czasach"
W ramach Adwokackiej Akademii Przedsiębiorczości, Naczelna Rada Adwokacka zaprasza
wszystkich adwokatów na bezpłatne szkolenie online z jednym z najbardziej znanych i
cenionych psychologów biznesu - Jackiem Santorskim. Tematem będzie „Zarządzanie
sobą i relacjami w wymagających czasach”. Szkolenia odbędą się 24 września, w
godzinach 16.00-18.00 na platformie ZOOM.
1.
2.
3.
4.

Schemat dobrej rozmowy / model „schody do nieba”. Dostrojenie, kontrakt, wpływ.
Sytuacje trudne - konstruktywna konfrontacja, przygotowanie i język negocjacji.
Jakich błędów unikać? Pułapki „trójkąta dramatycznego”.
Zarządzanie sobą w ważnej, trudnej rozmowie - rola nastawienia, uważność, stress
management oparty na świadomości oddechu, reset.

Szkolenie odbędzie się poprzez platformę ZOOM i będzie składało się z dwóch modułów po około 45
minut oraz 15 minut dla uczestników na pytania i odpowiedzi.
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego (pobierz formularz)
do dnia 22 września 2020r. i odesłanie go na
adres: biuro.prasowe@nra.pl
Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba punktów szkoleniowych: 2
Szkolenie to zostanie zarejestrowane, a następnie udostępnione na stronach internetowych
samorządu adwokackiego. Z uwagi na przepisy RODO prosimy uwzględnić to przy podejmowaniu
decyzji o udziale online w szkoleniu.
TRENER: Jacek Santorski
Konsultant, trener, coach, mentor i superwizor. Uznany autorytet w zakresie psychologii biznesu.
Zajmuje się m.in. relacjami w świecie biznesu oraz związkiem pomiędzy psychologią przywództwa
i efektywnością firm.
Jego podejście do przywództwa zakłada wiedzę, doświadczenie, szacunku do innych ludzi,
autentyczność oraz wiele innych cech charakteru i umiejętności, które wpływają na jakość pracy
firmy oraz na życie jej pracowników. Według niego nowatorskie zarządzanie powinno podążać
w stronę coraz bardziej partnerskiego i otwartego, biorąc pod uwagę „realizm psychologiczny”
i rachunek ekonomiczny firmy. Swoją wiedzą dzieli się w trakcie szkoleń i wykładów, na których uczy,
jak być efektywnym menedżerem i liderem budzącym naturalny autorytet.
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Były psychoterapeuta, współzałożyciel Laboratorium Psychoedukacji. Był współtwórcą systemu
licencji psychoterapeutów, superwizorów i trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Powadzi firmę doradczą Values. Jest twórcą Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu
Politechniki Warszawskiej.
Serdecznie zapraszamy!
Adw. Anisa Gnacikowska
Adw. Małgorzata Krzyżowska

Konferencja IBA 2020 – Virtually Together
Tegoroczna konferencja International Bar Association (IBA) odbędzie się w dniach 2-27
listopada 2020 roku w formie online. Będzie to wirtualne, ale zarazem dynamiczne
wydarzenie.
Program obejmie ponad 250 sesji, które rozpoczną się przemówieniem inauguracyjnym i zakończą
sympozjum na temat praworządności. Sesje na żywo zostaną zaplanowane dla wszystkich stref
czasowych, aby zapewnić uczestnikom z całego świata maksymalne możliwości uczestnictwa. Będą
połączone z kreatywnymi możliwościami tworzenia kontaktów zawodowych i społecznościowych,
odbywających się przez cały czas trwania Konferencji, umożliwiających delegatom powitanie starych
znajomych i nawiązanie nowych kontaktów w wirtualnym świecie. Zaplanowano sesje pokazowe, a
sesje poszczególnych komisji będą okazją do wysłuchania najlepszych ekspertów w tej dziedzinie, z
korzyścią dla wszystkich delegatów i niezależnie od obszaru ich praktyki.
Link do wydarzenia: https://www.ibanet.org/VirtuallyTogether-2020.aspx
Link do rejestracji: https://www.ibanet.org/Conferences/VirtuallyTogether-2020-Registration.aspx
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