Wiadomości Adwokatury 21 maja 2021 r.
Posiedzenie Prezydium NRA 20 maja - relacja
20 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy
samorządowe.
Prezydium NRA przyjęło uchwałę, w której powołało kolejnych ekspertów Instytutu Legislacji i Prac
Parlamentarnych NRA: prof. dr hab. Dagmarę Kronobis–Romanowską, adw. dr Monikę Strus-Wołos,
prof. dr. hab. Dawida Sześciło, prof. dr. hab. Fryderyka Zolla, prof. dr. hab. Artura Nowaka-Far
oraz prof. dr. hab. Ryszarda Balickiego. Prezydium powołało również na członka Rady Programowej
Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA adw. dr hab. prof. UW Dorotę Pudzianowską.
Prezydium NRA powołało również kolejnych członków Kolegium Redakcyjnego „Palestry”: adw. dr.
hab. Pawła Podreckiego (prof. PAN), prof. dr. hab. Macieja Szpunara, dr hab. Jerzego Zajadło (prof.
UG), adw dr. Józefa Forystka.
Prezydium podjęło uchwałę o uzupełnieniu składu osobowego komisji ds. Równego traktowania przy
NRA o adw. Karolinę Gierdal.
Prezydium omówiło kwestie organizacyjne związane z drugą częścią Krajowego Zjazdu Adwokatury,
który odbędzie się we wrześniu 2021 r. Wszyscy członkowie Prezydium jednogłośnie opowiedzieli się
za zorganizowaniem II części Zjazdu w formie stacjonarnej. Wskazywali na oczekiwania środowiska,
aby wrócić do normalnych kontaktów.
Prezydium omówiło wniosek dziekana ORA w Warszawie o przyznaniu odznaki „Adwokatura
Zasłużonym”. Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poinformował, że 17 maja br. odbyło się
posiedzenie kapituły odznaki, która pozytywnie zaopiniowała dwie kandydatury. Prezydium NRA
dostrzegło braki formalne w złożonych wnioskach i po zapoznaniu się z rekomendacją kapituły
postanowiło zwrócić się do ORA w Warszawie o uzupełnienie braków formalnych w postaci podjęcia
odpowiedniej uchwały.
Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, omówił postulowane w debacie publicznej zmiany w ramach
polityki fiskalnej Skarbu Państwa. Adwokat Bartosz Grohman podnosił, że skutki zapowiadanych w
ramach "Nowego Ładu" zmian dotkną wielu adwokatów i w tej kwestii konieczna jest akcja
informacyjna skierowana do środowiska. Prezydium NRA stwierdziło, że w tej kwestii niezbędna jest
współpraca zawodów zaufania publicznego. Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA poinformował, że
spotka się dzisiaj w tej sprawie prof. dr. hab. Adamem Mariańskim, przewodniczącym Krajowej Izby
Doradców Podatkowych, a także jest już w kontakcie z innymi szefami samorządów zawodów
zaufania publicznego.
Prezydium NRA omówiło
poszczególnych komisji.

kolejne

plany

pracy

zaproponowane

przez

przewodniczących

Prezydium NRA postanowiło przystąpić do europejskiego programu szkolenia kadr wymiaru
sprawiedliwości na lata 2021–2024.
Prezydium NRA omówiło i podjęło decyzje w sprawach finansowych.
Prezydium omówiło sprawy osobowe, które przedstawił adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca
sekretarza NRA. W tej sprawie Prezydium NRA podjęło 3 uchwały.
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Rozmowy Prezesa NRA z posłami ws. współpracy
przy inicjatywach legislacyjnych
Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanych
spotkań ze wszystkimi klubami parlamentarnymi, spotkał się 19 maja 2021 r. z
przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Lewicy posłem Krzysztofem Gawkowskim oraz
z wiceprzewodniczącym tego klubu, posłem Krzysztofem Śmiszkiem.
Rozmowy dotyczyły możliwości i zakresu współpracy w ramach prac parlamentarnych, w tym
wspierania inicjatyw legislacyjnych, które przygotowuje NRA. Omówiono bieżące projekty
legislacyjne, a także zakres współpracy z Instytutem Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA.

Spotkanie dot. współpracy samorządu
adwokackiego i doradców podatkowych w
kontekście Nowego Ładu
Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA,
spotkali się 20 maja br. z prof. dr. hab. Adamem Mariańskim, przewodniczącym Krajowej
Rady Doradców Podatkowych. Rozmowa dotyczyła współpracy samorządów w kontekście
zmian, które zapowiadane są w "Nowym Ładzie".
Skutki zmian w polityce fiskalnej Skarbu Państwa, zapowiadane w ramach "Nowego Ładu", dotkną
wielu przedsiębiorców oraz osoby wykonujące wolny zawód, zatem także adwokatów. W tym
kontekście ważna jest współpraca zawodów zaufania publicznego, dlatego prezes NRA rozpoczyna
rozmowy z szefami samorządów tych zawodów. Spotkanie z prof. Mariańskim, przewodniczącym
samorządu doradców podatkowych, było pierwszym z zaplanowanych.

Adw. dr Małgorzata Kożuch o kształcie Kodeksu
Etyki
„Czy w nowym projekcie Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu wszystko po staremu?” –
to tytuł artykułu adw. dr Małgorzaty Kożuch, przewodniczącej Komisji ds. Etyki, Praktyki
Adwokackiej i Wykonywania Zawodu przy NRA, który ukaże się w majowym numerze
„Palestry”.
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Artykuł ten jest pierwszym z cyklu otwierającego dyskusję o kierunku zmian w kodeksie etyki.
Publikacje te będą ukazywały się w kolejnych numerach „Palestry”.
W inaugurującym cykl tekście mec. Kożuch stawia pytania o kształt Zbioru Zasad Etyki i Godności
Zawodu na miarę XXI wieku.
czytaj artykuł adw. dr Małgorzaty Kożuch

Czy zlecenie influencerom promocji e-booków jest
etyczne
Komisja etyki, praktyki adwokackiej i wykonywania zawodu przy NRA rozpoczęła cykl
odpowiedzi na pytania dotyczące zasad etyki.
Publikujemy stanowisko Komisji na temat czy adwokat, który wydaje e-booki dotyczące kilku gałęzi
prawa i zleca ich promocję influencerom w mediach społecznościowych narusza zasady etyki.
Czytaj odpowiedź Komisji

#EtykiOdnowa - pierwsza debata wokół etyki
adwokackiej
Naczelna Rada Adwokacka zaprasza na cykl debat dotyczących etyki adwokackiej, w
których będą brać udział przedstawiciele samorządu adwokackiego. Pierwsza dyskusja
odbyła się 19 maja br. na profilu NRA na Facebooku oraz na kanale Adwokatury Polskiej
na YouTube.
Akcja ta związana jest z planowanymi zmianami w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności
Zawodu. W prace z tym związane zaangażowani są członkowie Zespołu ds. opracowania projektu
zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, którego przewodniczącym jest adw.
Przemysław Stęchły i Komisji ds. Etyki, Praktyki Adwokackiej i Wykonywania Zawodu, której
przewodniczącą jest adw. dr Małgorzata Kożuch.
Z inicjatywy Prezydium NRA oraz Komisji Wizerunku NRA, rozpoczęto cykl debat online. Publiczna
dyskusja środowiska adwokackiego jest ważna ze względu na to, że zmiany w Kodeksie Etyki będą
przedmiotem obrad podczas drugiej części XII Krajowego Zjazdu Adwokatury we wrześniu 2021 r. w
Bydgoszczy.
Pierwsza debata, w ramach projektu nazwanego „#EtykiOdnowa”, poświęcona była ogólnym
aspektom związanym z Etyką Adwokacką. Jej tytuł to „Etyka naszą siłą czy kagańcem”.
W debacie udział wzięli adw. dr Andrzej Malicki (członek Komisji Etyki, Praktyki Adwokackiej i
Wykonywania Zawodu przy NRA), adw. Przemysław Stęchły (przewodniczący Zespołu ds.
Opracowania Projektu Zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu przy NRA) adw.
Ewa Waszkowiak (członkini Komisji ds. Informacji Publicznej przy warszawskiej ORA) i adw. Grzegorz
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Kukowka (rzecznik prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie). Debatę prowadziła adw.
Kinga Siadlak, wiceprzewodnicząca Komisji Wizerunku NRA.
Link do zapisu debaty: (przejdź do nagrania na YouTube)
Następna debata już 26 maja, w środę, na temat dopuszczalności umowy o pracę, a poprowadzi ją
adw. Dariusz Lipski, wiceprzewodniczący Komisji Wizerunku.

Pierwsze spotkanie Kolegium Redakcyjnego
„Palestry”
Pierwsze w tej kadencji spotkanie Kolegium Redakcyjnego „Palestry” odbyło się zdalnie
20 maja 2021 r. Spotkanie prowadziła redaktor naczelna pisma – adw. Ewa Stawicka.
Nowa redaktor naczelna „Palestry” zapewniła, że jej celem jest utrzymanie dotychczasowego
poziomu naukowego pisma. Zależy Jej, aby zachować wysoki poziom naukowy, a jednocześnie żeby
publikowane teksty były przydatne dla praktyków prawa.
Redaktor naczelna przedstawiła informacje organizacyjne dotyczące pracy redakcji. Przedstawiła
osoby odpowiedzialne artykuły w odpowiednich pionach prawniczych. Opiekunem pionu karnego jest
adw. dr hab. Dariusz Mucha, za pion z zakresu historii państwa i prawa odpowiedzialny jest dr hab.
Piotr Fiedorczyk, za pion cywilny adw. dr Monika Strus-Wołos, za pion gospodarczy adw. Andrzej
Tomaszek, adw. Ewa Stawicka odpowiada za pion konstytucyjny, prawo administracyjne i
zagadnienia etyczne.
Przeglądem orzecznictwa NSA i sądów administracyjnych zajmie się dr hab. Jan Chmielewski,
przegląd orzecznictwa ETPCz opracowywać będzie adw. Marek Antoni Nowicki, z kolei prof. dr hab.
Jerzy Pisuliński czuwa nad zespołem opracowującym orzecznictwo cywilne. Pani Mecenas Ewa
Stawicka poinformowała, że tworzy się zespół do przeglądu orzecznictwa prawno-karnego i jest
otwarta na współpracę. Chciałaby również, aby w „Palestrze” pojawiały się artykuły, z zakresu prawa,
którym interesuje się młode pokolenie adwokatów, jak na przykład prawo nowych technologii, prawo
papierów wartościowych czy arbitraż. Planuje również cykl artykułów na temat prawa rzymskiego.
Poinformowała również Kolegium o potrzebie zwiększenia liczby recenzentów.
Mecenas Stawicka
monograficznych.
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Dyskusję zebranych wywołał temat punktacji pisma. Obecnie za publikację autor dostaje 20 pkt.
Kolegium wyraziło zdanie, że warto podjąć starania o zwiększenie liczby punktów, jednak nie
kosztem zmiany poziomu pisma.
Na zakończenie Kolegium Redakcyjne złożyło podziękowania dla wszystkich członków Kolegium
poprzednich kadencji oraz dotychczasowej redakcji pisma za pracę, zaangażowanie wiedzy,
wszelkich umiejętności i dobrej woli w rozwój pisma i utrzymanie przez nie wysokiej pozycji na rynku
czasopism prawniczych.
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Izba Adwokacka w Opolu założyła fundację
3 marca 2021 została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja Adwokatury
Opolskiej.
Założycielem Fundacji jest Izba Adwokacka w Opolu, a celem jej działania jest podejmowanie działań
edukacyjnych na rzecz podnoszenia świadomości prawnej, wspieranie Izby Adwokackiej w Opolu oraz
jej członków, upowszechnianie wiedzy prawnej oraz świadczenie pomocy dla osób cierpiących na
skutek wykluczenia społecznego, prześladowań, przemocy oraz innych osób potrzebujących pomocy,
a także udzielanie pomocy, wspieranie i współpraca z osobami niepełnosprawnymi.
Zarząd Fundacji stanowią członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej adwokaci Lidia Jakubiak
-Romanowicz, Magdalena Koczur- Miedziejko, Maria Mehl, Magdalena Filipowicz, Marian Jagielski,
Dariusz Mucha, Seweryn Plebanek, Łukasz Wójcik, Tomasz Zapotoczny, natomiast Radę Fundacji
adwokaci Maria Fułat -Karbowska, Jadwiga Skiba, Mirosław Semeniuk, Aleksander Dziadek, Adam
Widłak, Jacek Ziobrowski.
Siedziba fundacji mieści się w Opolu, przy ul. Gen. Józefa Dwernickiego 1/1. Numer KRS:
0000886802; Regon: 388318566; NIP: 7543326063.

Międzynarodowa Konferencja „Mediacja w
praktyce mediatora i pełnomocnika” - 18-19
czerwca 2021
W dniach 18-19 czerwca 2021 roku Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
organizuje
Międzynarodową
Konferencję
„Mediacja
w
praktyce
mediatora
i
pełnomocnika”.
Celem konferencji jest podkreślenie udziału pełnomocnika-adwokata w mediacji, którego aktywność
stanowi niezbędny element jej przeprowadzenia, jak też gwarancję prawidłowo sporządzanych ugód,
które podlegają zatwierdzeniu przez sąd.
Adwokatura powinna wykazać szczególną aktywność, skierowaną na promowanie udziału
pełnomocnika w mediacji, jak też podkreślenie wagi wiedzy prawniczej mediatorów uczestniczących
w rozwiązywaniu sporów. W obecnym czasie zyskuje to szczególne znaczenie z uwagi na liczne
propozycje legislacyjne, dotyczące wprowadzenia obligatoryjnej próby mediacyjnej w określonych
kategoriach spraw.
Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym: w formie Livestream i na Wydziale Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku.
Bardziej szczegółowe informacje zostaną przesłane wkrótce.
(czytaj program)
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„Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika”
pod red. nauk. adw. C. Roguli i adw. A. ZemkeGóreckiej.
Ukazała się nowa publikacja, stanowiąca efekt współpracy praktyków mediacjiadwokatów pt. "Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika" pod redakcją naukową
adw. Cezarego Roguli, wiceprezesa Centrum Mediacji przy NRA i adw. dr Agnieszki ZemkeGóreckiej, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej i prezes Centrum Mediacji przy NRA.
Autorzy dzielą się praktycznymi wskazówkami zdobytymi w wieloletnim doświadczeniu zawodowym.
Pozycja ta wzbogaci bibliotekę każdego profesjonalnego pełnomocnika zainteresowanego
problematyką polubownych metod rozwiązywania sporów o praktyczną wiedzę i wskazówki
mediacyjne.
Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer.
Link
do
zakupu
publikacji:
https://www.profinfo.pl/sklep/mediacja-w-praktyce-mediatora-i-pelnomocnika,148850.html

IBAHRI wzywa do odrzucenia proponowanych
zmian prawa zagrażających prawom człowieka na
Białorusi
Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego
Stowarzyszenia Prawników (IBAHRI) apeluje
do parlamentu Białorusi o odrzucenie
proponowanych
zmian
w
przepisach
naruszających
niezależność
zawodów
prawniczych,
ograniczających
wolność
słowa, naruszających prawa człowieka i
dodatkowo naruszających praworządność na
Białorusi.
Publikujemy
stanowisko
IBAHRI
angielskim (czytaj stanowisko)

w

języku

Inauguracja I Międzynarodowego Dnia Rzetelnego
Procesu Sądowego oraz Nagrody Ebru Timtik
Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE zaprasza na inaugurację I
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Międzynarodowego Dnia Rzetelnego Procesu Sądowego oraz Nagrody Ebru Timtik, które
będą odbywać się corocznie 14 czerwca.
Prawo do rzetelnego procesu sądowego jest od dawna uznawane przez społeczność międzynarodową
za podstawowe prawo człowieka.
Dlatego też CCBE we współdziałaniu z Europejskim Stowarzyszeniem Prawników na rzecz Demokracji
i Praw Człowieka na Świecie (ELDH), Europejską Federacją Rad Adwokackich (FBE), Europejskim
Demokratycznym Stowarzyszeniem Prawników (EDL-AED), Francuską Krajową Radą Adwokacką
(CNB), Międzynarodowym Stowarzyszeniem Prawników Demokratycznych (IADL), Międzynarodowym
Stowarzyszeniem Prawników (UIA), Instytutem Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia
Prawników (IBAHRI), Włoską Krajową Radą Adwokacką (CNF), Stowarzyszeniem Prawniczym Anglii i
Walii, organizacją prawniczą „Lawyers for Lawyers” (L4L) oraz prawnikami Ayşe Bingöl Demir i Şerife
Ceren Uysal, w dniu 14 czerwca 2021 roku w godz. 15:00 – 17:15 zainaugurują pierwszą edycję
Międzynarodowego Dnia Rzetelnego Procesu Sądowego, która w szczególności będzie poświęcona
sytuacji w Turcji i pierwszą edycję Nagrody Ebru Timtik.
W załączeniu bliższe informacje o tych inicjatywach oraz agenda wydarzenia zaplanowanego na 14
czerwca 2021 roku.
(czytaj więcej)
(czytaj agendę wydarzenia)
Więcej informacji na portalu CCBE poświęconym prawom człowieka (przejdź do strony)

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) i
finansowaniu terroryzmu (CTF) - szkolenie dla
adwokatów i aplikantów
Bezpłatne szkolenie dla adwokatów i aplikantów adwokackich z Polski w zakresie
przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowania
terroryzmu (CTF) odbędzie się 28 czerwca br.
W czerwcu 2019 roku Komisja Europejska ogłosiła przetarg na opracowanie i organizację szkoleń dla
prawników w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowania
terroryzmu (CTF) na szczeblu Unii Europejskiej.
Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) wraz z Europejską Fundacją Prawników
(ELF) złożyły wspólny wniosek o zorganizowanie takich szkoleń i uzyskując wysoką ocenę Komisji
zostały wybrane do ich realizacji.
W pierwszych dwóch etapach opracowano program szkoleniowy i podręczniki szkoleniowe.
Obecnie projekt przechodzi do trzeciego i ostatniego etapu, tj. szkoleń dla prawników, obejmujących
istotne aspekty prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie problematyki przeciwdziałania praniu
pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (AML-CTF), takich jak tajemnica zawodowa,
ocena ryzyka, obowiązki sprawozdawcze i kwestie transgraniczne.
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Seminarium online dla adwokatów i aplikantów adwokackich z Polski odbędzie się w języku
angielskim w dniu 28 czerwca 2021 roku (przewidywane godziny 9:00 – 13:00).
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym aktywy udział w
szkoleniu.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat uczestnictwa (ogólny, nie spersonalizowany ze względu
na dużą liczbę uczestników). Bliżej daty szkolenia uczestnicy otrzymają od organizatorów dodatkowe
dokumenty i instrukcje dotyczące połączenia, natomiast po szkoleniu otrzymają prezentacje.
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza (pobierz formular
z) aplikacyjnego w terminie do dnia 1 czerwca 2021 roku wyłącznie mailowo na adres: info@nra.pl

W przypadku dużego zainteresowania udziałem w szkoleniach, organizatorzy przewidują selekcję
zgłoszeń.

Więcej informacji o tym projekcie na stronach:
(przejdź do strony)
(przejdź do strony ELF)
(przejdź do strony CCBE)

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
14 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Paweł Gieras, prezes OBA spotkali się w ORA w
Katowicach z dziekanem ORA - adw. Romanem Kuszem. Spotknaie miało charakter roboczy, na
którym omówiono bieżące sprawy adwokatury.
17 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przewodniczył posiedzeniu Kapituły Odznaczeń
"Adwokatura Zasłużonym". Kapituła rozpatrzyła wnioski o odznaczenia.
17 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział online w spotkaniu Instytutu Legislacji i
Prac Parlamentarnych. Inaugurujące spotkanie dotyczyło spraw organizacyjnych, omówienia planów i
podziału zadań.
18 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z senatorem Aleksandrem Pociejem,
przewodniczącym senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Rozmowa dotyczyła
możliwości współpracy na płaszzyźnie inicjatyw legislacyjnych samorządu adwokackiego.
19 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanych
spotkań ze wszystkimi klubami parlamentarnymi, spotkał się z przewodniczącym Klubu
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Parlamentarnego Lewicy posłem Krzysztofem Gawkowskim oraz z wiceprzewodniczącym tego klubu,
posłem Krzysztofem Śmiszkiem. (czytaj więcej)
19 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się online z dyrektor i wicedyrektorami
Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych przy NRA.

19 maja, odbyła się pierwsza z cyklu debata online dotycząca etyki adwokackiej. (czytaj więcej)
19 maja, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, reprezentował Prezydium NRA na pogrzebie adw.
Elżbiety Agackiej-Gajdowskiej w Łodzi. Pani Mecenas zmarła 7 maja br.

20 maja, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA (czytaj relację)
20 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, spotkali
się z prof. dr. hab. Adamem Mariańskim, przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
Rozmowa dotyczyła współpracy samorządów w kontekście zmian, które zapowiadane są w "Nowym
Ładzie". (czytaj więcej)
20 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, spotkali
się online z przewodniczącymi komisji i zespołów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
20 maja, pierwsze w tej kadencji spotkanie Kolegium Redakcyjnego „Palestry” odbyło się zdalnie.
Spotkanie prowadziła redaktor naczelna pisma – adw. Ewa Stawicka. (czytaj relację)

Harmonogram wydarzeń integracyjnych
Aż osiemnaście wydarzeń do końca tego roku zaplanowała Komisja Integracji
Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Szczegółowy harmonogram wydarzeń prezentuje w piśmie do adwokatów i aplikantów adwokackich
adw. Stanisław Estreich, członek Prezydium NRA i przewodniczący Komisji. (czytaj pismo)
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