Wiadomości Adwokatury 12 lutego 2021 r.
Przedstawiciele NRA i KRRP na spotkaniu w
Kancelarii Prezydenta RP
Przedstawiciele Adwokatury - adw. Rafał
Dębowski, sekretarz NRA i adw. Andrzej
Zwara,
prezes
Ośrodka
Badawczego
Adwokatury oraz przedstawiciele Krajowej
Rady Radców Prawnych – r.pr. Włodzimierz
Chróścik,
prezes
KRRP
i
r.pr.
Rafał
Stankiewicz, członek KRRP, 11 lutego wzięli
udział w spotkaniu z minister Grażyną
Ignaczak-Bandych
–
szefową
Kancelarii
Prezydenta RP oraz z minister Małgorzatą
Paprocką
i
doradcami
Prezydenta
RP
mecenasem Rafałem Kosem i mecenasem
Pawłem Muchą.
Tematem spotkania było omówienie projektu
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk
sejmowy nr 899), w szczególności regulacji
dotyczących zasad prowadzenia postępowań
sądowych w czasie pandemii COVID-19.
Spotkanie w tej sprawie odbyło się również 2
lutego
z
przedstawicielami
ministerstwa
sprawiedliwości (czytaj więcej)
Czytaj opinię NRA nt. projektu zmian w Kpc

Prezydium ORA w Katowicach popiera protest
mediów
Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach wydało 10 lutego 2021 r.
stanowisko popierające protest mediów w związku z projektem wprowadzenia podatku od
reklam.
Rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy o dodatkowych przychodach NFZ, NFOZ oraz utworzeniu
Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów muszą zostać poddane
krytycznej ocenie pod kątem przyjętych założeń i rozwiązań - czytamy w stanowisku.
Czas pandemii COVID - 19 to trudny czas również dla wielu mediów. Cierpią reklamodawcy jak i
odbiorcy mediów. Spadają nakłady gazet, maleją także wydatki na reklamę.
Słuszne są głosy przedstawicieli mediów, że projekt ustawy w uprzywilejowanej sytuacji stawia
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„globalnych, cyfrowych gigantów”, którzy nie inwestują w tworzenie polskich, lokalnych treści
kosztem podmiotów, które inwestują w Polsce najwięcej.
Proponowane regulacje prowadzić mogą do osłabienia, a nawet likwidacji części mediów działających
w Polsce, a także w konsekwencji ograniczyć prawo obywateli do wszechstronnego pozyskiwania i
rozpowszechniania informacji. Uważamy, że proponowane w projekcie rozwiązania nie powinny
zostać przyjęte. - kończą sygnatariusze.

15 lutego mija termin zgłaszania kandydatek do
"Adwokatki Roku"
15 lutego mija termin zgłaszania kandydatek
do tytułu "Adwokatka Roku". Do udziału w
czwartej edycji konkursu zapraszają
Naczelna Rada Adwokacka wraz z Zespołem
ds. Kobiet przy NRA.
Do nagrody można zgłaszać Panie Mecenas, które
w danym roku kalendarzowym wykazały się
osiągnięciami w ramach prowadzonej przez siebie
działalności
zawodowej,
widocznym
zaangażowaniem
w
prace
samorządu
adwokackiego, a także inną aktywnością, w tym
społeczną lub naukową.
Zgłoszenia do 15 lutego 2019 r. mogą składać
same kandydatki, a także inne osoby fizyczne,
osoby
prawne,
jednostki
organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, w tym
między
innymi
organizacje
społeczne
nieposiadające osobowości prawnej i wszelkie
inne, jak nieformalne ruchy społeczne czy grupy
osób fizycznych. Zwyciężczynię wybierze Kapituła
konkursu.
Przyznanie nagrody jest wyrazem docenienia i
wyróżnienia
pracy
adwokatek,
co
winno
przyczynić się do ich aktywizacji w ramach
prowadzonych przez nie zarówno praktyk
zawodowych, jak i pracy naukowej, a także
zgodnie z treścią uchwały nr 24/2016 Krajowego
Zjazdu Adwokatury z 26 listopada 2016r., stanowi
realizację
nałożonego
na
Naczelną
Radę
Adwokacką
zalecenia
podjęcia
działań
zmierzających do zwiększenia udziału kobiet
adwokatów w działalności samorządowej.
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Pomysłodawcą i organizatorem nagrody jest
Zespół ds. Kobiet przy NRA.
Dotychczasowymi laureatkami nagrody są: adw.
Paulina Kieszkowska-Knapik (2017), adw. Anna
Mazurczak (2018) i adw. Krystyna Burska (2019).
Kandydatury za pomocą formularza zgłoszeń,
prosimy
nadsyłać
na
adres
mailowy
dzial.osobowy@nra.pl. Do dokumentów należy
załączyć zdjęcie kandydatki w osobnym pliku w
formacie
jpg
oraz
zgodę
kandydatki
na
przetwarzanie danych.
(pobierz formularz zgłoszeniowy)
(pobierz
danych)

zgodę

kandydatki

na

przetwarzanie

(zobacz regulamin Nagrody)

Zamiast kaucji, budujmy pręgierze - felieton
Kolekcję legislacyjnych osobliwości wzbogaciła ostatnio autopoprawka do projektu zmian
w kodeksach: wykroczeń i postępowania karnego, która trafiła do Sejmu. Projektowane
regulacje mają m.in. wyłączyć możliwość złożenia przedmiotu poręczenia majątkowego w
pewnych wypadkach, czego konsekwencją będzie utrudnienie stosowania tzw.
wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci tzw. kaucji. - zwracają uwagę adw.
prof. dr hab. Maciej Gutowski i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas. Ich wspólny felieton
ukazał się 9 lutego 2021 r. na łamach "Rzeczpospolitej".
Projekt obejmuje szereg różnorodnych zagadnień, z których zasadnicza część dotyczy całkiem
wewnętrznego problemu związanego z sukcesywnie wprowadzanymi ograniczeniami regulacji
umożliwiających stosowanie innych niż areszt tymczasowy środków zapobiegawczych w ramach
procesu karnego.
(czytaj felieton)

Adw. Ryszard Bochnia dziekanem Izby
koszalińskiej
Adw. Ryszard Bochnia zostal wybrany na funkcje dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej

3 / 13

w Koszalinie. Wybory odbyły się podczas Zgromadzenie Izby Adwokackiej 6 lutego 2021r.
Prezesem Sądu Dyscyplinarnego adw. Dorota Joanna Morzuch, Rzecznikiem Dyscyplinarnym Izby
wybrano adw. Wiesława Brelińskiego, zaś Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został adw. Bogusław
Szpinda.
Do Okręgowej Rady Adwokackiej zostali wybrani:
- adw. Krzysztof Kaszubski
- adw. Paweł Narkun-Kletz
- adw. Kinga Dagmara Siadlak
- adw. Piotr Tomaka-Wacławski
- adw. Maria Kapsa
- adw. Bartłomiej Bubacz
- adw. Andrzej Czerniec
- dr adw. Tomasz Gulla

Sędziami Sądu Dyscyplinarnego zostali:
- adw. Anna Bochnia-Zinka
- adw. Dorota Gliszczyńska
- adw. Iwona Bielak
- adw. Ewa Rożnowska-Iwanicka
- adw. Zbigniew Wojciech Kowalski
- adw. Ewelina Nejman
- adw. Maria Nowosadko
- adw. Anna Kątnik-Mania
- adw. Agnieszka Zimny-Pałubicka
- adw. Adam Kłusek

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
- adw. Paulina Juszkiewicz-Urbańska
- adw. Bartłomiej Tutak
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- adw. Jakub Rogólski

Delegatami na Krajowy Zjazd Adwokatury zostali wybrani:
- adw. Krzysztof Kaszubski
- adw. Ryszard Bochnia
- adw. Kinga Dagmara Siadlak
- adw. Jan Daszko
- adw. Leon Kasperski
- adw. Piotr Tomaka-Wacławski

Adw. Piotr Dobrołowicz nowym dziekanem izby
szczecińskiej
W dniu 6 lutego 2021 r. odbyło się wyborcze zgromadzenie Szczecińskiej Izby
Adwokackiej. Tak jak w większości innych izb, zgromadzenie odbyło się w trybie zdalnym,
co skutkowało bardzo wysoką frekwencją (sięgającą momentami ok. 89 %).
Dotychczasowy, zasłużony dla adwokatury, dziekan Włodzimierz Łyczywek zakończył swoją drugą
kolejną kadencję.
Nowym dziekanem został Piotr Dobrołowicz – adwokat od 2003 r., członek ORA w latach 2004–2016,
dwukrotny delegat na KZA, w latach 2008-2016 redaktor naczelny wydawnictwa szczecińskich
środowisk prawniczych „In Gremio”, a w latach 2012-2017 przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds.
Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie.
Na rzecznika dyscyplinarnego wybrano Waldemara Juszczaka, na prezes sądu dyscyplinarnego
Joannę Szałańską, a na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Monikę Matkowską.
Delegatami izby szczecińskiej na najbliższy Krajowy Zjazd Adwokatury zostali:
- Marek Mikołajczyk
- Włodzimierz Łyczywek
- Piotr Dobrołowicz
- Marta Adamek-Donhöffner
- Krzysztof Ławrynowicz
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- Wiesław Fafuła
- Michał Olechnowicz
- Martyna Maciejewska-Przyłucka
Podsumowaniem zgromadzenia było podjęcie uchwały zaproponowanej przez nowego dziekana rady
o treści:
Niezależny wymiar sprawiedliwości to fundament sprawnie działającego, demokratycznego państwa
prawa. Jakiekolwiek ingerencje polityczne w prace sądów lub prokuratur, które mają na celu
ograniczenie niezawisłości sędziów lub niezależności prokuratorów należy traktować jako działania
godzące w podstawowe prawa i wolności obywatelskie, zagwarantowane społeczeństwu w
Konstytucji RP.
Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej wyraża solidarność z wszystkimi prawnikami
kierującymi się w swojej codziennej pracy poczuciem niezależności, a szczególnie wspiera tych,
którzy z tego powodu mierzą się dzisiaj z szeregiem bezpodstawnych szykan.
Za jej przyjęciem oddało głos blisko 91 % zgromadzonych.
Więcej informacji o wyborach na stronie internetowej Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

Adw. Stefan Salamon dziekanem izby olsztyńskiej
na drugą kadencję
Adw. Stefan Salamon został wybrany dziekanem Izby Adwokackiej w Olsztynie na drugą
kadencję. Wyboru dokonano podczas zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego izby 6
lutego 2021.
Zgromadzenie odbyło się w trybie zdalnym. Na Prezesa Sądu Dyscyplinarnego ponownie wybrano
adw. Zofię Bonk, na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej adw. Edwarda Ośko, a na Rzecznika
Dyscyplinarnego adw. Jadwigę Panisko.
Do Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie wybrani zostali:
- adw. Sylwia Żuk-Białozór
- adw. Jerzy Dobrzański
- adw. Andrzej Wasilewski
- adw. Krzysztof Misiarz
- adw. Andrzej Jemielita
- adw. Marcin Kaczyński
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- adw. Jacek Klonowski
- adw. Andrzej Kempa

Do Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Olsztynie wybrani zostali:
- adw. Grzegorz Hetmański
- adw. Marek Dańko
- adw. Marcin Szewczyk
- adw. Przemysław Borzymowski
- adw. Roman Anoszkin
- adw. Jerzy Sołdan
- adw. Wojciech Piłat
- adw. Łukasz Cholewicki
- adw. Paweł Mąka
- adw. dr Michał Pietkiewicz
- adw. Sławomir Szubstarski
- adw. Jan Franciszek Gajewski
- adw. Agnieszka Piórkowska
- adw. Izabela Maruchacz
Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
- adw. Maciej Kazimierz Osowicki
- adw. Piotr Andrzej Jasiński
- adw. Karol Kakowski
Delegatami Izby Adwokackiej w Olsztynie na najbliższy Krajowy Zjazd Adwokatury wybrani zostali:
- adw. Stefan Salamon
- adw. Rajmund Żuk
- adw. Andrzej Kozielski
- adw. Jerzy Dobrzański
- adw. Mirosława Pietkiewicz
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- adw. Andrzej Wasilewski

Adw. Filip Woziński dziekanem izby w Zielonej
Górze
Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Zielonej Górze odbyło się 6-7 lutego 2021 r.
Dziekanem izby został adw. Filip Woziński, prezesem Sądu Dyscyplinarnego – adw. Michał
Wierzchowiecki, rzecznikiem dyscyplinarnym izby wybrano adw. Błażeja Kowalczyka, zaś
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został adw. Mateusz Krzeptowski.
Do Okręgowej Rady Adwokackiej zostali wybrani:
Aneta Sołtysiak-Radzik
Krzysztof Seweryn Szymański
Piotr Majchrzak
Jacek Dużyński
Ewa Gryczyńska-Łagoda
Andrzej Kosik
Magdalena Zoryło-Kopeć
Tadeusz Dobiecki
Magdalena Pająk
Tadeusz Smykowski
Zastępcami członków ORA zostali:
Anna Pawlikowska
Anna Synowiec
Sędziami Sądu Dyscyplinarnego zostali:
Maciej Mania
Jędrzej Łagoda
Alicja Łagoda-Łuczyńska
Anna Cieślak
Magdalena Hęćka
Anna Wichlińska
Kamil Kamiński
Radosław Przymuszała
Paweł Jurewicz
Małgorzata Jasińska
Anna Witek
Bogdan Kamiński
Marek Cegiełka
Alicja Kawecka-Guzek
Zastępcy sędziów:
Lucjan Jamróz
Sylwia Jaroszewska
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Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
Maja Zawistowska
Michał Czubieniak
Małgorzata Bąk
Rafał Przybylak
Zastępcy członków:
Natasza Sienkiewicz-Zarówna
Sebastian Duliniec
Delegatami na Krajowy Zjazd Adwokatury zostali wybrani:
Krzysztof Seweryn Szymański
Ewa Gryczyńska-Łagoda
Aneta Sołtysiak-Radzik
Andrzej Kosik
Piotr Majchrzak
Tadeusz Dobiecki

10. rocznica śmierci abp. Życińskiego konferencja
Obrona ludzi i ich praw to sfera, która łączyła Arcybiskupa i adwokatów - mówił adw.
Jacek Trela, prezes NRA, podczas wystąpienia rozpoczynającego konferencję online
"Aktualność przesłania abp. Józefa Życińskiego", zorganizowaną w 10. rocznicę śmierci
metropolity lubelskiego.
Do organizacji konferencji dołączyła się - staraniem adw. Stanisława Kłysa - Naczelna Rada
Adwokacka.
Całodniowa debata rozpoczęła się od wystąpień abp. Stanisława Budzika, metropolity lubelskiego,
kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Kultury, ks. prof. Mirosława
Kalinowskiego, rektora KUL oraz adw. Jacka Treli, prezesa NRA.
"Więź i bliskie relacje jakie łączyły Arcybiskupa - humanisty, uczonego, polskiego patrioty w
najlepszym rozumieniu tego słowa - z adwokatami nie były i nie mogły być czymś przypadkowym,
ponieważ adwokaci zgodnie swoim powołaniem stoją na straży praw i wolności człowieka i
obywatela, co było także dewizą Arcybiskupa, który głosił, że zawsze broni ludzi, którzy znajdują się
w skrajnych sytuacjach. Samotnych, skrzywdzonych, osadzanych bez wyroków" - mówił adw. Trela.
Przypomniał, że Adwokatura uczciła pamięć metropolity lubelskiego nagraniem specjalnego,
6-płytowego albumu In Memoriam, w którym znajduje się zarówno niezwykle ceniona i lubiana przez
arcybiskupa muzyka organowa, a także 3 płyty z jego wykładami i kazaniami. A w uznaniu jego
zasług, z okazji 90-lecia Adwokatury Polskiej, na Zamku Królewskim w Warszawie w 2008 roku
nadana została mu zaszczytna odznaka samorządu „Adwokatura Zasłużonym”, którą abp Życiński
przyjął.
Adwokatura Polska była również, wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim, którego Arcybiskup był
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doktorem honoris causa, organizatorem Sympozjum Naukowego noszącego tytuł „Media - Kultura Dialog" w 5. rocznicę jego śmierci w 2016 roku.
Odnosząc się do tematu konferencji, prezes NRA powiedział, że po abp. Życińskim pozostaje w
pamięci dobro, piękno i mądrość oraz jego zawołanie biskupie "In spirit et veritate" (W Duchu i
Prawdzie).
Informacje o konferencji i link do transmisji znajdują się na stronie Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego (zobacz link)
(czytaj program konferencji)

Abp Józef Życiński był metropolitą lubelskim, otrzymał odznakę Adwokatura Zasłużonym w 2008
roku. Był pomysłodawcą i organizatorem trzech Międzynarodowych Kongresów Kultury. Otrzymał
doktorat honoris causa kilku uczelni, m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Napisał wiele
książek eseistycznych o kulturze, nauce, społeczeństwie. Interesował się filozofią nauki, kosmologią
relatywistyczną, metalogiką, historią nauki i badaniem relacji między nauką a wiarą, filozofią procesu
Whiteheada i jej rolą we współczesnym wykładzie chrześcijańskiej doktryny. Przyjaźnił się z ks.
Michałem Hellerem, teologiem, filozofem i uznanym w świecie kosmologiem, laureatem Nagrody
Templetona. Razem napisali dwie książki.
Abp Życiński zmarł nagle 10 lutego 2011 roku w Rzymie. Miał 62 lata.

"Palestra" na liście czasopism punktowanych
"Palestra" wróciła na listę czasopism punktowanych. Za publikację w miesięczniku
autorzy otrzymują 20 punktów.
Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), sporządził nowy, rozszerzony wykaz czasopism
naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, który właśnie został
opublikowany.
Szczegóły dotyczące wykazu znajdują się na stronie ministerstwa (zobacz stronę)

Szkolenie online dla aplikantów adwokackich nt.
dochodzenia roszczeń przez pacjenta
Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
zaprasza aplikantów adwokackich ze wszystkich Izb Adwokackich do wzięcia udziału w
wykładzie szkoleniowym online pt. „Sądowe i pozasądowe dochodzenie roszczeń przez
pacjenta”, który zostanie przeprowadzony przez adw. dr Agnieszkę Zemke-Górecką w
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dniu 24 lutego 2021 roku w godzinach 16:00-18:15 za pośrednictwem platformy
internetowej Zoom.
UWAGA: zmiana terminu - wykład przeniesiono na 26 lutego (piątek) Szczegóły pod linkiem (czytaj
link)
Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie zgłoszeń na formularzu (pobierz formularz).
Wypełnione formularze (w wersji PDF i Word) prosimy przesyłać na adres osobowy@nra.pl do dnia 19
lutego 2021 roku. Z uwagi na parametry techniczne liczba miejsc jest ograniczona, zatem w
przypadku dużego zainteresowania decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Nagroda im. T. Kotarbińskiego dla prof. Zajadły
Prof. Jerzy Zajadło został laureatem nagrody
im. Tadeusza Kotarbińskiego za publikację
"Minima Iuridica". Książka została wydana
przez NRA i Ośrodek Badawczy Adwokatury
w ramach serii "Biblioteka Palestry".
Nagroda jest przyznawana za wybitne dzieło
naukowe z zakresu nauk humanistycznych.
(zobacz wideorelację z gali wręczenia nagrody na
Facebooku)
Tytuł "Minima Iuridica" nawiązuje do znanej pracy
Theodora Adorno "Minima moralia. Refleksje z
poharatanego życia". U Adorno pojęcie minima
moralia dotyczy raczej formy niż treści, zaś w
rozważaniach prof. Zajadły chodzi o jedno i drugie
- o krótkie formy (minima) na temat prawniczych
elementów (minima iuridica). Oba tytuły łączy
pobudzona w umyśle autora idea: tak jak
podeptanie minimów moralnych może skutkować
poharatanym życiem, tak też pogwałcenie
prawniczych
oczywistości
(minima
iuridica)
prędzej
czy
później
może
skończyć
się
poharatanym prawem.
Profesor Jerzy Zajadło - prawnik i filozof, kierownik
Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego,
członek-korespondent
Polskiej
Akademii Umiejętności, laureat Nagrody Naukowej
Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody im.
Edwarda J. Wende oraz Nagrody Naukowej
Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych
Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad 400 prac
naukowych.
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Współwydawcami książki są – wydawnictwo Arche,
Ośrodek Badawczy Adwokatury oraz Naczelna
Rada Adwokacka.
(zobacz książkę na stronie wydawnictwa)
Seria wydawnicza "Biblioteki Palestry" została
zainicjowana
przez
Ośrodek
Badawczy
Adwokatury im. adw. W. Bayera w 2017 r.

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
29-30 stycznia, odbyło się zgromadzenie izby adwokackiej w Bielsku-Białej w trybie hybrydowym. Z
uczestnikami zgromadzenia online łączył się adw. Jacek Trela, prezes NRA. (czytaj wyniki wyborów w
Bielsku-Białej)

30-31 stycznia, odbyło się zgromadzenie izby adwokackiej w Warszawie. Wziął w nim udział adw.
Jacek Trela, prezes NRA (czytaj relację i wyniki zgromadzenia w Warszawie)
6-7 lutego, odbyło się zgromadzenie izby adwokackiej w Zielonej Górze. Z uczestnikami
zgromadzenia łączył się online adw. Jacek Trela, prezes NRA (czytaj wyniki wyborów w Zielonej
Górze)

6 lutego, odbyło się zgromadzenie izby adwokackiej w Olsztynie. Adw. Jacek Trela, prezes NRA,
wziął udział w zgromadzeniu (czytaj wyniki wyborów)
6 lutego, odbyło się zgromadzenie izby adwokackiej w Szczecinie. Z uczestnikami zgromadzenia
łączył się online adw. Jacek Trela, prezes NRA (czytaj wyniki wyborów w Szczecinie)
10 lutego, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział online w konferencji zorganizowanej z okazji
10. rocznicy śmierci abp. Józefa Życińskiego, metropolity lubelskiego i przyjaciela Adwokatury. NRA
włączyła się w organizację debaty dzięki staraniom adw. Stanisława Kłysa (czytaj relację)
10 lutego, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział online w spotkaniu Centralnego Zespołu
Wizytatorów, któego przewodniczącą jest adw. Mirosława Pietkiewicz.
10 lutego, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, omówiła przygotowania do Krajowego Zjazdu
Adwokatury, który odbędzie się w dniach 19-21 marca br.
Prezydium NRA, na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, podjęło uchwałę w sprawie
przyznania odznaki „Adwokatura Zasłużonym” adwokatkom: Teresie Magdziarz, Barbarze Stefaniuk i
Marii Wróblewskiej.
Prezydium NRA omówiło również sprawę przyznania Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym.
Prezydium NRA postanowiło zwołać posiedzenie plenarne NRA na dzień 24 lutego br.
Adw. Henryk Stabla przedstawił sprawy finansowe.
Prezydium rozpatrzyło sprawy osobowe przedstawione przez adw. Anisę Gnacikowską.
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11 lutego, przedstawiciele Adwokatury - adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i adw. Andrzej Zwara,
prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury oraz przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych –
r.pr. Włodzimierz Chróścik, prezes KRRP i r.pr. Rafał Stankiewicz, członek KRRP, 11 lutego wzięli
udział w spotkaniu z minister Grażyną Ignaczak-Bandych – szefową Kancelarii Prezydenta RP oraz z
minister Małgorzatą Paprocką i doradcami Prezydenta RP mecenasem Rafałem Kosem i mecenasem
Pawłem Muchą. Tematem spotkania było omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 899), w szczególności
regulacji dotyczących zasad prowadzenia postępowań sądowych w czasie pandemii COVID-19.
(czytaj więcej)
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