Wiadomości Adwokatury 18 grudnia 2020 r.
Adw. Gnacikowska o przyczynach zwołania NKZA
O przyczynach zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury mówi w
wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza
NRA.
- Proponujemy nowe zasady, które mają umożliwić organizację zgromadzeń w trybie zdalnym albo
hybrydowym. - tłumaczy adw. Gnacikowska konieczność zmiany regulaminu odbywania zgromadzeń
izb adwokackich i KZA, dla której NRA zwołała na 19 grudnia Nadzwyczajny KZA.
Przejdź do wywiadu

Adwokaci Gutowski i Kardas o przypadkach
naginania prawa
Sprzeniewierzenie się podstawowym zasadom wykonywania władzy sądowniczej to
najpoważniejsze przewinienie, jakiego może dopuścić się sędzia. - podkreślają we
wspólnym tekście adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas.
Ich felieton ukazał się 16 grudnia na łamach "Dziennika Gazety Prawnej".
Każdy sygnał wskazujący na
zainteresowania.- zauważają.
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(czytaj felieton na stronie DGP)

Co powinien zrobić prokurator w kościele - felieton
Chcemy wierzyć, że słowa o męczeństwie posądzanego o krycie pedofilii biskupa tylko
przypadkiem nie spotkały się z szybką reakcją ministra.- napisali adw. prof. dr hab.
Maciej Gutowski i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas w felietonie, który ukazał się 15 grudnia
2020 r. na łamach "Rzeczpospolitej".
Polska jest jednym z krajów, w których problem pedofilii wśród duchownych zbyt długo pozostawał
tematem tabu. Wieloletnie zaniechania Kościoła oraz bezczynność organów wymiaru sprawiedliwości
w ściganiu przestępstw pedofilskich spowodowały nieodwracalne krzywdy ofiar. To sprawia, że
problem pedofilii wymaga z jednej strony szczególnej wrażliwości, z drugiej pilnego – i zgodnego z
prawem – rozwiązania. Szczególne powinności ciążą zarówno na przedstawicielach Kościoła, jak i
reprezentantach władzy publicznej, w tym zwłaszcza wymiaru sprawiedliwości. - czytamy w tekście.
(czytaj felieton na stronach Rzeczpospolitej)

1/4

Adw. Aleksandra Krawczyk laureatką Rising Stars
Prawnicy - liderzy jutra 2020
Adw. Aleksandra Krawczyk została laureatką IX edycji konkursu Rising Stars Prawnicy liderzy jutra 2020. Na podium znalazły się adwokatki - miejsce drugie adw. dr Anna
Hlebicka-Józefowicz i miejsce trzecie adw. Karolina Gierdal. Kolejne miejsca, aż do
szóstego, zajęli także adwokaci: Mikołaj Hewelt, Bartosz Wojciech Czerwiński, Adam
Ploszka.
Nazwiska zwycięzców zostały ogłoszone podczas Gali konkursu 15 grudnia br. Wydarzenie odbyło się
online. Wziął w nim udział m.in. adw. Jacek Trela, prezes NRA, zasiadający w Kapitule Konkursu.
W konkursie, organizowanym przez Wolters Kluwer Polska, wyróżniani są młodzi prawnicy, którzy nie
ukończyli 35 lat i swoją postawą społeczną, wiedzą oraz przedsiębiorczością realizują najwyższe
standardy świadczenia usług prawnych. Jury docenia też kreatywność, umiejętność wyczuwania
nowych trendów rynkowych, wiedzę czy łączenie kariery zawodowej z pracą naukową, a także
dbałość o jakość stanowienia i stosowania prawa. Premiowana jest również działalność pro bono lub
społeczna.
Spośród zgłoszonych 128 prawników kapituła wybrała najpierw 35 finalistów, a z nich dziesięciu
laureatów nagrody głównej i pięciu laureatów nagród specjalnych.
Sylwetki nagrodzonych znaleźć można na stronie Konkursu Rising Stars.
(czytaj sylwetki nagrodzonych)
W skład kapituły konkursu weszli: Włodzimierz Albin - prezes Wolters Kluwer Polska oraz prezes
Polskiej Izby Książki (przewodniczył kapitule), Krzysztof Jedlak - redaktor naczelny Dziennika Gazety
Prawnej, adw. Jacek Trela - prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Agnieszka Tałasiewicz - partner
zarządzająca kancelarią Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy sp.k, Ewelina Skocz - prezes
Zarządu BC Systems, Włodzimierz Chróścik - prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Waldemar
Koper - prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw oraz Marcin RadwanRohrenschef - członek Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych.
Serdecznie gratulujemy!

Rozważania adwentowe dla prawników o Nadziei 18 i 19 grudnia
Naczelna Rada Adwokacka zaprasza na rozważania adwentowe o Nadziei, które wygłosi o.
prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP 18 i 19 grudnia br. Będą one dostępne na kanale
Youtube i profilu facebookowym Adwokatury.
Pomysł i realizacja autorstwa adw. Stanisława Kłysa.
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W piątek, 18 grudnia, rozważania rozpoczną się o godz. 19.00, w sobotę, 19 grudnia - o godz. 17.30.
Link do profilu Adwokatury na kanale YT
Link do profilu NRA na Facebooku
Rozważaniom, głoszonym przez o. prof. Kłoczowskiego, towarzyszyć będzie recytacja poety Adama
Zagajewskiego, który przeczyta swoje wiersze: pierwszego dnia wiersz pt. " Nowe
doświadczenia”, zaś drugiego dnia „Spróbuj opiewać okaleczony świat”, utwór nawiązujący do
zamachu na World Trade Center w 2001 r.
Na oprawę muzyczną złożą się: adwentowy chorał gregoriański Rorate Caeli, gdzie wystąpią
Królewscy Rorantyści – pod dyrekcją prof. Stanisława Gałońskiego. Capella została powołana jeszcze
przez Króla Zygmunta Starego w 1520 r, a jej tradycje są kontynuowane do dzisiaj.
Ojciec prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski – dominikanin, znany oraz ceniony kaznodzieja i
publicysta, filozof religii, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej. Jest autorem kilku książek, m.in.
Dróg człowieka mistycznego, oraz niezliczonej ilości publikacji. W 2014 r. otrzymał tytuł Mistrza
Świętej Teologii - honorowy i najwyższy tytuł naukowy w Zakonie Kaznodziejskim. W czerwcu 2018 r.
przyjął odznaczenie "Adwokatura Zasłużonym".
Adam Zagajewski - urodzony w 1945 roku we Lwowie poeta i eseista. Studiował psychologię i
filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 70. związany był z opozycją demokratyczną. Przez
wiele lat mieszkał we Francji i w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadził zajęcia na uniwersytetach
w Houston i w Chicago. Ostatnio wydał tom szkiców „Substancja nieuporządkowana” (Znak) i tom
wierszy „Prawdziwe życie” (a5). W roku 2017 odebrał w Hiszpanii Nagrodę Księżniczki Asturii.
Mieszka w Krakowie – w pobliżu biblioteki przy ulicy Rajskiej. Lubi winogrona, śpiew kosów i muzykę
klasyczną. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 4 lutego 2020 roku jednogłośnie postanowiło
przyznać Adamowi Zagajewskiemu adwokackie odznaczenie – „Adwokatura Zasłużonym”.
Przed świętami Wielkanocy NRA zorganizowała - również dzięki pomysłowi i realizacji adw. Kłysa rekolekcje online. Cieszyły się one dużą popularnością, trzy nagrania mają w sumie kilka tysięcy
odsłon na kanale YouTube.
(zobacz pierwszy dzień rekolekcji wielkanocnych z kwietnia 2020 r.)
(zobacz drugi dzień rekolekcji wielkanocnych z kwietnia 2020 r.)
(zobacz trzeci dzień rekolekcji wielkanocnych z kwietnia 2020 r.)

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
15 grudnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA online.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, omówiła stan przygotowań do Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Adwokatury od strony technicznej. NKZA odbędzie się 19 grudnia br. i poświęcony
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będzie przyjęciu rekomendowanego przez NRA projektu zmian Regulaminu odbywania zgromadzeń
izb adwokackich oraz KZA, umożliwiającego przeprowadzenie zgromadzeń i KZA w formie zdalnej w
czasie obowiązywania stanu epidemii COVID 19.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, po posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych, w
którym uczestniczył, zrelacjonował kolejny etap prac parlamentarnych dotyczących upoważnienia
NRA do określenia sposobu działania i przeprowadzenia wyborów na zgromadzenia izb i KZA w czasie
obowiązywania stanu epidemii.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, omówiła sprawy osobowe. Zaproponowała też,
by władze samorządowe wystąpiły do Ministerstwa Sprawiedliwości o potwierdzenie informacji z
doniesień prasowych o pilotażowym programie w łódzkich sądach, w ramach którego prokuratura ma
uzyskać szeroki dostęp do wewnętrznych systemów informatycznych sądów. Prezydium wyraziło
zgodę na wystosowanie zapytania.
Adw. Jacek Trela, prezes NRA, zasiadający w Kapitule konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra
2020, poinformował o jego wynikach – laureatką została adw. Aleksandra Krawczyk, adwokatki i
adwokaci zajęli też kolejne miejsca z pierwszej dziesiątki, aż do szóstego. (czytaj relację z Gali
konkursu).
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, omówił sprawy finansowe.
15 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w Gali konkursu Rising Stars Prawnicy liderzy jutra 2020, która odbyła się online. Kapituła konkursu, w której zasiada prezes NRA, przyznała
zwycięstwo adw. Aleksandrze Krawczyk.
15 grudnia, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji
Finansów Publicznych, omawiającej zmiany w ustawie antycovidowej. Jedną ze zmian jest
wprowadzenie upoważnienia NRA do określenia sposobu działania i przeprowadzenia wyborów na
zgromadzenia izb i KZA w czasie obowiązywania stanu epidemii.
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