Wiadomości Adwokatury 23 grudnia 2020 r.
Nadzwyczajny KZA przyjął zmiany w regulaminie
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury
przyjął
19
grudnia
2020
r.
uchwałę
zmieniającą
Regulamin
odbywania
zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego
Zjazdu Adwokatury.
Zmiany w regulaminie dotyczą określenia zasad
zwoływania, organizacji i przebiegu obrad
zgromadzeń izb adwokackich oraz Krajowego
Zjazdu Adwokatury, a także trybu wyborów do
organów izb adwokackich i organów adwokatury w
stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie
epidemii.
Regulamin przewiduje m.in. przeprowadzenie i
określenie zasad przebiegu zgromadzeń i KZA w
formie zdalnej bądź hybrydowej. Upoważnia też
Naczelną
Radę
Adwokacką
do
określenia
standardów bezpieczeństwa komunikacji na czas,
w którym nie można przeprowadzić zgromadzeń i
zjazdu w formie sesji plenarnych.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury odbył
się w trybie zdalnym. Zwyczajny Krajowy Zjazd
Adwokatury odbędzie się w dniach 19-21 marca
2021 r.
czytaj treść regulaminu
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Życzenia świąteczne Prezesa NRA
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Koleżankom i Kolegom Adwokatom i Aplikantom Adwokackim
– spokojnych i zdrowych Świąt.
Oby specyfika mijającego roku nie odebrała nam magii i rodzinnej atmosfery tego
wyjątkowego czasu.
2020 rok był trudny dla nas, jako społeczeństwa i dla każdego z osobna.

Życzę, aby nadchodzący był dużo lepszy, stabilniejszy i pełen obfitości
zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Adw. Jacek Trela
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
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Życzenia świąteczne od Rzecznika
Dyscyplinarnego Adwokatury
Życzenia spokojnych, spędzonych w gronie rodzinnym
świąt Bożego Narodzenia
życzy Koleżankom i Kolegom Adwokatom
oraz Aplikantom Adwokackim
adw. Ewa Krasowska
Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury

ETPCz zwrócił się do polskiego rządu o stanowisko
ws. inwigilacji
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zwrócił się do polskeigo rządu o
stanowisko w sprawie skarg dotyczących inwigilacji przez polskie służby. Skargę złożyli
aktywiści z Fundacji Panoptykon i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz adwokat
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Mikołaj Pietrzak, dziekan warszawskiej Izby Adwokackiej.
Skarga trafiła do Strasburga na przełomie 2017 i 2018 r., a Trybunał postanowił zająć się sprawą i
wystąpił do polskiego rządu o zajęcie stanowiska. Skarżących reprezentuje adw. Małgorzata MączkaPacholak.
(czytaj artykuł red. Krzysztofa Sobczaka na prawo.pl)
Jeszcze w 2015 roku opinię do projektuj do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o policji
oraz niektórych innych ustaw, przygotowała Naczelna Rada Adwokacka.
(czytaj opinię z 2015 roku)
W 2016 roku z opinią NRA zapoznali się delegaci Komisji Weneckiej.

Praca biura NRA 24 i 31 grudnia
Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia (czwartek) biuro Naczelnej Rady Adwokackiej
będzie nieczynne.
W dniu 31 grudnia biuro NRA będzie czynne do godz. 13.00.
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