Wiadomości Adwokatury 5 marca 2021 r.
Ruszyła strona XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury
Ruszyła strona internetowa XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury, który rozpocznie się 19
marca 2021 r. w Bydgoszczy.
Adres strony to www.kza.adwokatura.pl
W zakładce "Przepisy" zamieszczone są: ustawa Prawo o Adwokaturze, Regulamin KZA oraz uchwała
zmieniająca regulamin KZA.
W zakładce "Materiały przedzjazdowe" zamieszczono m.in. porządek obrad Krajowego Zjazdu
Adwokatury, Sprawozdanie organów Adwokatury wraz ze stanowiskiem Wyższej Komisji
Rewizyjnej oraz uchwały zwołujące Krajowy Zjazd Adwokatury 2021.
Czytelnicy znajdą także biogramy kandydatów na prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Rzecznika
Dyscyplinarnego Adwokatury, prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz przewodniczącego
Wyższej Komisji Rewizyjnej.
W zakładce "delegaci" sukcesywnie dodawane są biogramy delegatów, opracowywane we
współpracy z izbami adwokackimi.
Strona przedstawia też logo Zjazdu. Nawiązuje ono do jednego z najważniejszych symboli miasta, w
którym odbędzie się KZA – bydgoskiej „Łuczniczki”. Młoda kobieta strzelająca z łuku pierwotnie
strzegła nieistniejącego już gmachu Teatru Miejskiego. Dziś ubrana w togę metaforycznie nawiązuje
do hasła Zjazdu: “Adwokatura: celujemy w przyszłość”, przypominając iż mimo, że często bardzo się
różnimy w kwestii poglądów to nasz cel pozostaje ten sam – silna, niezależna i zjednoczona
Adwokatura gotowa stawić czoła wyzwaniom przyszłości - czytamy na stronie KZA.

Link do transmisji debaty kandydatów na prezesa
NRA
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Uprzejmie podajemy link do debaty kandydatów na prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej,
która rozpocznie się 2 marca o godz. 18 i będzie transmitowana na żywo.
W debacie udział wezmą adwokaci: Maciej Gutowski, Joanna Parafianowicz, Przemysław Rosati,
Jarosław Szymański, Jacek Trela. Debatę poprowadzi adw. Magdalena Niegierewicz.
Transmisja odbędzie się na kanale Adwokatury Polskiej na YouTube
Zobacz link do debaty

Adw. Jacek Trela: po co nam lekarze sądowi?
Likwidacja instytucji lekarza sądowego nie wpłynie na wydłużenie czasu rozpoznawania
spraw. Dlatego jest uzasadniona. Korzyści odniosą wszyscy – strony, ich pełnomocnicy,
zaoszczędzi Skarb Państwa. Adwokatura nieraz podejmowała w tej sprawie działania. napisał adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w felietonie, który ukazał
się 2 marca 2021 r. na łamach "Rzeczpospolitej".
Pełnomocnik i obrońca, adwokat, radca prawny, strona czy świadek, jeśli zachoruje i zostanie
zbadany przez swego lekarza rodzinnego lub innego specjalistę, by usprawiedliwić nieobecność w
sądzie lub prokuraturze, i tak musi uzyskać zwolnienie od lekarza sądowego. Taka kontrola jednego
lekarza przez drugiego. Ten drugi, jeżeli w ogóle można do niego się dostać, często jest lekarzem o
specjalności innej niż choroba pacjenta. - czytamy w tekście.

(czytaj cały felieton)

Zakończenie remontu lokalu zakupionego przez
NRA
W dniu 1 marca 2021 r. zakończył się remont wraz z adaptacją lokalu zakupionego w 2016
roku przez NRA przy ul. Świętojerskiej 16 w Warszawie. Po jego adaptacji Naczelna Rada
Adwokacka zajmuje całe I piętro w budynku, gdzie mieści się siedziba biura.
Lokal musiał być poddany gruntownej przebudowie, wraz z wymianą instalacji, aranżacją wnętrz i
zmianą w układzie przestrzennym.
Naczelna Rada Adwokacka zdecydowała przeznaczyć część lokalu na nową wystawę Muzeum
Adwokatury, a pozostałe pomieszczenia zaaranżować na mniejszą salę konferencyjną, wyposażoną w
pełen węzeł multimedialny oraz na pomieszczenia gabinetowe dla pracowników biura NRA, którzy nie
mieszczą się z dotychczasowym lokalu NRA.
Remont wymagał zaprojektowania od nowa układu lokalu, zaaranżowania pomieszczeń przy
maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni i wygospodarowania miejsca na nową ekspozycję Muzeum
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Adwokatury, lokalizację archiwaliów muzealnych w odpowiednio przygotowanych warunkach, i
zapewnieniu stosownego ciągu komunikacyjnego wraz z funkcjonalnym węzłem sanitarnym i
zapleczem socjalnym.
W trakcie remontu okazało się, że prace wymagają ingerencji w struktury nośne budynku i potrzebne
będą zezwolenia budowlane na prowadzenie poszczególnych zmian. W trakcie postępu prac
pojawiały się też kolejne problemy i wyzwania, jak np. kilkukrotna konieczność dokonania zmian
projektowych, zgody nadzoru budowlanego, zgoda wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej na
zmianę przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na biurowy itp. Pojawiały się też dodatkowe problemy
techniczne w trakcie remontu (np. rury i przewody nie umieszczone na planach budynku, dodatkowe
zabezpieczenia nośne). Należało też się zmierzyć z upadłością jednego z kluczowych wykonawców,
brakiem materiałów na czas, a potem przedłużającymi się procedurami budowlanymi i projektami.
Nadto nadszedł czas pandemii i de facto gros prac został wstrzymany, co spowodowało duże
opóźnienia, jak np. zamknięcie stolarni z powodu COVID-19, obostrzenia sanitarne i choroby
kolejnych wykonawców. Wskutek pandemii i konieczności poczynienia oszczędności, skarbnik NRA
prosił o zmiany w zakresie projekcji wydatkowych i szukanie oszczędności, pomimo wcześniejszego
zapreliminowania kosztorysów. Z tego powodu zmieniono aranżacje oświetlenia, mebli i nie
zamówiono bibliotek do salki konferencyjnej oraz zrezygnowano z remontu pomieszczeń pionu
dyscyplinarnego na II piętrze – odkładając to na dalszy czas po pandemii.
Na polecenie Prezydium NRA, prace nadzorował adw. Bartosz Grohman, który już wcześniej w 2016
nadzorował remont siedziby NRA w zakresie adaptacji i powiększenia sali posiedzeń plenarnych, co
poskutkowało możliwością organizowania posiedzeń plenarnych rady w siedzibie NRA na ul.
Świętojerskiej 16 i wydatnie obniżyło koszty organizacji pracy NRA. Ponadto w pracach aktywnie
uczestniczył dyrektor Biura NRA Łukasz Tkacz. Na bieżąco wszystkie koszty i wydatki konsultowane
były ze skarbnikiem NRA adw. Henrykiem Stablą oraz przewodniczącym Wyższej Komisji Rewizyjnej
adw. Sławomirem Ciemnym.
Aby obniżać koszty remontu, pracownicy biura NRA sami niejednokrotnie dokonywali zakupów
poszczególnych materiałów, wyszukując promocyjnych cen.
W trakcie trwającego dwa lata remontu odbyło się kilkadziesiąt spotkań z projektantami,
wykonawcami poszczególnych prac i instalacji, elektrykami, informatykami, instalatorami systemu ppoż, instalatorami systemu klimatyzacji, nadzorem budowlanym i inspektorem nadzoru.
Adw. Bartosz Grohman przygotowywał wszystkie umowy z wykonawcami, protokoły, a także
konieczne aneksy do umów.
W dniu 3 marca 2021 adw. Bartosz Grohman przekazał na ręce prezesa NRA adw. Jacka Treli gotowy
lokal. W obecności adw. Sławomira Ciemnego – przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej
dokonano prezentacji wszystkich pomieszczeń i sprawdzenia jakości wykonania.
Należy mieć nadzieję, że jak tylko ustanie okres pandemii zarówno sala konferencyjna, jak i Muzeum
Adwokatury zostaną udostępnione do wykorzystania i dalszego obniżania kosztów funkcjonowania
NRA. W sali konferencyjnej udało się wygospodarować 14 miejsc siedzących, co pozwala prowadzić w
niej obrady Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej lub posiedzenia komisji, zespołów czy nawet
posiedzenia sądu dyscyplinarnego.
Prezes NRA adw. Jacek Trela i adw. Sławomir Ciemny podziękowali adw. Bartoszowi Grohmanowi za
wytężoną pracę i wkład w przeprowadzenie remontu oraz dopilnowanie jego realizacji w trudnych
okolicznościach.
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Adwokacka Akademia Przedsiębiorczości 11 marca
- prezentacja publiczna
W ramach Adwokackiej Akademii Przedsiębiorczości, Naczelna Rada Adwokacka zaprasza
wszystkich adwokatów na bezpłatne szkolenie online z jednym z najbardziej znanych i
cenionych trenerów w zakresie storytellingu i prezentacji publicznej – Markiem
Stączkiem.
Temat: „Praktyczne warsztaty podnoszące skuteczność adwokata w rozmowie i podczas prezentacji".
Szkolenie odbędzie się 11 marca 2021r. w godzinach 16.00-19.00 na platformie ZOOM.
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie elektronicznie formularza
zgłoszeniowego (pobierz formularz)
do dnia 10 marca i odesłanie go na adres:
dzial.osobowy@nra.pl
Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba punktów szkoleniowych: 3
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.
W programie:
STORYTELLING
Unikalność storytellingu w wystąpieniu i rozmowie
Storytelling jako sztuka przekonywania nie wprost, budzenia emocji i wyobraźni słuchacza
Sposoby na opracowanie perswazyjnej narracji – jak przygotować historie do wystąpienia w
sądzie
Cztery techniki puentowania krótkich narracji

PREZENTACJA
Jak zebrać materiał do prezentacji – technika mapowania myśli
Struktura dobrego wystąpienia – jak ułożyć materiał
Rola wstępu – sposoby na pozyskanie uwagi słuchacza
Zakończenie – jak skutecznie zamknąć prezentację

TREMA
Wystąpienie na forum jako najwyższa forma lęku społecznego
Mechanizm psycho-somatyczny – rozumienie procesu
Techniki radzenia sobie z napięciem

TRENER: Marek Stączek (EdisonTeam.pl)
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Ghostwriter, mówca, autor książek biznesowych. Pisze teksty wystąpień oraz książki z zakresu
psychologii w biznesie.
Prowadzi doradztwo w zakresie przygotowania do ważnych wystąpień oraz szkolenia i warsztaty z
wykorzystaniem doświadczenia z własnej pracy zawodowej (przez cztery lata – Członek Zarządu).
Specjalizuje się w doradztwie i szkoleniach z zakresu sztuki storytellingu, prezentacji publicznej,
kreatywności.
Jest autorem projektu rozwoju innowacji w organizacji – „Projekt 1:2:1".
Współpracuje m.in. z: Oracle, HP, Netia, Orange, Philips, TVN, Onet.pl, ITI, Wirtualna Polska,
Medicover, Radio Zet, Bayer, Novartis, Pfizer, Universal McCann, DDB Warszawa, PZU, Warta, Ergo
Hestia, Generali, Ernst&Young, Deloitte, Skanska, Coca-Cola, Mondelez, P&G.
Prowadzi Autorską Akademię Storytellingu dowiedz się więcej
Blog: zapraszam do lektury >>>
Video: zapraszam do oglądania >>>
Publikacje:
e-booki: więcej informacji >>>
audiobooki: więcej informacji >>>
Serdecznie zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie!
Adw. Anisa Gnacikowska
Adw. Małgorzata Krzyżowska

IBA przeciwko represji wobec prawników na
Białorusi
Instytut Praw Człowieka IBA (IBAHRI) i Clooney Foundation for Justice (CFJ) stanowczo
potępiają nową falę represji wobec zawodów prawniczych na Białorusi, w wyniku której
co najmniej czterech prawników zostało pozbawionych prawa wykonywania zawodu, w
tym Ludmiła Kazak, adwokatka liderki białoruskiej opozycji Marii Kalesnikawej.
W lutym 2021 r. podjęto arbitralną decyzję o odebraniu Ludmile Kazak licencji adwokackiej.
Białoruskie Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczy tę decyzję tym, że adw. Ludmiła Kazak nie
zastosowała się do żądania funkcjonariusza milicji przy wykonywaniu swoich obowiązków
służbowych, popełniając tym samym przestępstwo administracyjne. We wrześniu ubiegłego roku
adwokat Kazak została zatrzymana przez nieznane osoby na dzień przed tym, kiedy miała stawić się
w sądzie na rozprawie swojej klientki Marii Kolesnikovej. Kazak została m.in. poddana osobistemu
przeszukaniu, które doprowadziło do zajęcia poufnych dokumentów klienta-adwokata.
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Pełna treść komunikatu jest dostępna na stronie IBA (zobacz stronę)
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