Wiadomości Adwokatury 13 listopada 2020
Prezes NRA: O uczniach i nauczycielach (felieton)
Nikt nie może zakazać podejmowania tematów, które są ważne dla młodzieży. Ani takich,
które są ważne dla wszystkich. - podkreśla adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej, w felietonie, który ukazał się 10 listopada 2020 r. na łamach
"Rzeczpospolitej".
"Przede wszystkim trzeba także wiedzieć, czego zdaje się Ministerstwo Edukacji nie zauważa, że
młodzi ludzie mają własne poglądy i nikt nie musi im ich narzucać. Uczniowie mogą wyrażać swój
bunt także na ulicach, a dorośli nie są od tego, by zakazywać postaw obywatelskich ani mówić, jakie
hasła można wznosić."
(czytaj cały felieton)

Kończący kadencję prezes KRRP do prezesa NRA:
obroniliśmy niezależność samorządów
Dzięki naszej współpracy udało się obronić niezależność samorządów adwokackiego i
radcowskiego - napisał kończący kadencję prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych r.pr.
Maciej Bobrowicz w liście do adw. Jacka Treli, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.
Jedynie silna Adwokatura i silna Krajowa Izba Radców Prawnych są najlepszymi
gwarantami niezależności obu tych zawodów. Niezależności, która wprost oddziaływuje
na dobro klientów, tym samym zaś na bezpieczeństwo prawne Polaków.
W liście z podziękowaniami za czteroletnią współpracę, r.pr. Maciej Bobrowicz podkreśla, że w tym
czasie prezesi KRRP i NRA byli "świadkami zmian w obrębie systemu wymiaru sprawiedliwości, które
trudno nazwać inaczej, niż druzgocącymi. Od 2015 roku polityka wkroczyła z całą, destrukcyjną
mocą do naszych środowisk, zawodów, samorządów."
W tym kontekście r.pr.Bobrowicz docenia fakt współpracy z prezesem Jackiem Trelą. "Ten trudny
czas był najlepszym testem tego, kto potrafi bronić nie tylko zawodowych pryncypiów, ale także i
demokracji. Na jednym i drugim polu znajdowałem w Panu Prezesie skutecznego sojusznika.
Sojusznika, na którym mogłem nie tylko polegać, ale któremu można było przede wszystkim zaufać.
Dzięki naszej współpracy udało się obronić niezależność samorządów adwokackiego i radcowskiego.
Obaj wiemy, że były na nią polityczne zakusy."
Autor listu dostrzega też płynące ze wspólnych doświadczeń dobre wnioski na przyszłość. "Wnioski
wskazujące, że jedynie silna Adwokatura i silna Krajowa Izba Radców Prawnych są najlepszymi
gwarantami niezależności obu tych zawodów. Niezależności, która wprost oddziaływuje na dobro
klientów, tym samym zaś na bezpieczeństwo prawne Polaków."
"Do wzmocnienia Adwokatury przyczynił się Pan Prezes jak rzadko kto przed Panem. Wierzę, że
będzie Pan swą misję kontynuował. Czego zarówno adwokatom, jak i Panu Prezesowi szczerze i
serdecznie życzę." - zakończył.
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(czytaj cały list prezesa Bobrowicza do prezesa Treli)

ORA w Szczecinie przeciwna pracy sądów na dwie
zmiany
Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie przyjęła 10 listopada 2020 r. uchwałę w związku
z zapowiedzią zmiany systemu pracy sądów na dwie zmiany.
W związku z informacjami o planowanym zmianowym systemie pracy, zdalnym procedowaniu
rozpraw przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz możliwosci wyznaczania rozpraw także w
godzinach od 15.30 do godz. 20.00, Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie wyraża jednoznaczny
sprzeciw wobec tego rodzaju form funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości - czytamy w przyjętym
dokumencie.
W uchwale ORA w Szczecinie zwraca uwagę, że adwokaci są przedsiębiorcami, ale również rodzicami
i opiekunami. Zmiana systemu działania sądów obciąży dodatkowymi kosztami adwokatów, poprzez
wydłużenie pracy kancelarii.
(czytaj całą uchwałę ORA w Szczecinie)

Lubelscy adwokaci oddali hołd żołnierzom
Legionów Polskich
„Obrońcom wolnej Polski Adwokatura Lubelska” - to słowa zamieszczone na szarfie
wieńca złożonego w dniu 10 listopada 2020 roku przez przedstawicieli lubelskiej
Adwokatury, przy Pomniku Legionistów na cmentarzu przy ul. Białej w Lublinie.
Od 1981 roku tradycją w naszej Izbie były spotkania adwokatów i aplikantów adwokackich w dniu
Święta Niepodległości przy Pomniku Legionistów, wspólne wykonanie pieśni „My, Pierwsza Brygada” i
wysłuchanie wystąpienia o tematyce historycznej. W tym roku z przyczyn ograniczeń
epidemiologicznych nie było to możliwe.
Wieniec z biało-czerwonych kwiatów został również złożony przy tablicy upamiętniającej Adwokatów
Lubelszczyzny – ofiary systemów totalitarnych i wojen XX wieku.
Adw. Stanisław Zdanowski wygłosił on line wykład poświęcony udziałowi adwokatów i aplikantów w
walce
o
niepodległość
i
budowaniu
państwowości
polskiej.
Obejrzyj
wykład: https://ora.lublin.pl/wystapienie-na-102-rocznice-odzyskania-niepodleglosci/
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Kongres Prawa Medycznego 1 grudnia 2020
9. Kongres Prawa Medycznego, organizowany przez Polskie Towarzystwo Prawa
Medycznego, odbędzie się 1 grudnia 2020 r. Tym razem w wydarzenie w całości
przeniesione zostanie do sieci. Wykłady prowadzone będą w formie live streamingu ze
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studia w Krakowie. Treści prezentowane podczas wydarzenia będą dostępne dla
uczestników przez kolejnych 30 dni.
Kongres po raz kolejny będzie okazją do prezentacji aktualnych zagadnień z zakresu prawa
medycznego, etyki oraz problematyki praw pacjenta a także miejscem debaty na temat prawnych
aspektów wykonywania świadczeń zdrowotnych.
Tym razem organizatorzy skupiają się także na najbardziej aktualnych tematach związanych z
działaniem placówek medycznych i rozliczaniem świadczeń medycznych w dobie pandemii.
W gronie tegorocznych wykładowców tradycyjnie znajdą się uznani eksperci, których autorytet i
bogate doświadczenie są najlepszą gwarancją wysokiego poziomu spotkania. Szczegóły dotyczące
planowego wydarzenia wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne są na stronie internetowej
http://www.prawomedyczne.edu.pl/.
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