Wiadomości Adwokatury 11 marca 2022 r.
Relacja z posiedzenia Prezydium NRA - 10 marca
2022
Posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 10 marca br.
Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zrelacjonował działania dotyczące koordynowania pomocy
prawnej dla uchodźców, podkreślił, że każda izba jest zaangażowana w pomoc. Prezes poinformował
też, że odbywają się cyklicznie szkolenia specjalistyczne dla adwokatów, w planach są kolejne m.in.
dotyczące zatrudniania Ukraińców. Przygotowana jest także opinia dotycząca specustawy w sprawie
uchodźców z Ukrainy.
Prezes NRA przedstawił sprawy finansowe, a następnie Prezydium NRA podjęło stosowne decyzje.
Prezes NRA przedstawił również sprawy osobowe. Prezydium NRA podjęło uchwały w tej sprawie.
Prezydium NRA omówiło projekt uchwały w sprawie korzystania przez członków Adwokatury z
mediów społecznościowych. Projekt zostanie przedstawiony członkom Naczelnej Rady Adwokackiej
podczas posiedzenia plenarnego NRA.
Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie zmian w składzie Komisji Praw Człowieka NRA. Na
wniosek adw. Pawła Sawickiego, odwołano go ze składu Komisji.
Gościem Prezydium NRA była adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac
Parlamentarnych. Poinformowała, że brała udział w posiedzeniu komisji sejmowej, która dyskutowała
nad petycją dotyczącą pomysłu powołania aplikacji uniwersyteckiej. Komisja przekaże dezyderat do
ministerstwa sprawiedliwości z pytaniem, jak resort ocenia tę propozycję.
Adw. Kulińska poinformowała, że komisja pracowała również nad petycją NRA w sprawie doręczania
przesyłek pocztowych poleconych do skrzynek pocztowych. Postulowana zmiana ma wyłączyć
przesyłki kierowane do adwokatów zakresie działalności zawodowej z możliwości umieszczania ich w
skrzynkach. Petycja została przekazana do pierwszego czytania w Sejmie.
Pani Dyrektor adw. Dorota Kulińska omówiła również pracę Instytutu w zakresie nieodpłatnej pomocy
prawnej i udziału adwokatów w sprawach z urzędu. Instytut planuje konsultacje w środowisku
adwokackim dotyczące ukształtowania oczekiwanego i docelowego systemu organizacyjnego
świadczenia pomocy prawnej z urzędu. Dodała, że została uruchomiona zakładka „Interwencje
Instytutu”, w celu zgłaszania przez adwokatów pomysłów, uwag i wniosków w sferze legislacyjnej.
Poinformowała, że Instytut przeprowadził ankietę nt. nieodpłatnej pomocy prawnej, wpłynęło dużo
odpowiedzi. Dyrektor Instytutu poinformowała też, że planuje konferencję dotyczącą nieodpłatnej
pomocy prawnej. Prezydium podczas dyskusji podnosiło kwestie zaniżonych stawek za pomoc
prawną z urzędu i zdecydowało, aby problem ten konsekwentnie nagłośniać, tak aby uwypuklać
znaczenie stawek dla obywateli.
Prezydium NRA omówiło stanowisko opracowane przez Komisję ds. Równego Traktowania przy
Naczelnej Radzie Adwokackiej w sprawie projektu z dnia 2 marca 2022 r. ustawy o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Komisja zwraca
uwagę na nierówne traktowanie obywateli Ukrainy i obywateli innych narodowości, którzy opuszczają
teren Ukrainy, a także obywateli Białorusi opuszających swój kraj. Prezydium zdecydowało o
włączeniu stanowiska komisji do opinii do projektu ustawy i przesłania stanowiska do Senatu RP.
Adw. Przemysław Rosati, poinformował, że spotkał się z prof. Wojciechem Popiołkiem i prof.
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Krystianem Markiewiczem. Rozmowy dotyczyły prac Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej oraz planu
zwołania 3. Kongresu Prawników Polskich.
Następne posiedzenie Prezydium NRA odbędzie się 17 marca br.

NRA: prezydencki projekt zmian w SN nie
rozwiązuje problemów
Prezydencki projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym nie rozwiązuje
najważniejszych kwestii, będących źródłem problemu z praworządnością w Polsce i
dotyczących sądownictwa - czytamy w opinii Naczelnej Rady Adwokackiej. Projekt nie
uwzględnia orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Europejskiego Trybunału
Praw
Człowieka,
które
podważyły
status
sędziów
rekomendowanych
przez
niekonstytucyjnie ukształtowaną Krajową Radę Sądownictwa. W ocenie NRA, projekt nie
rozwiązuje także problemu Izby Dyscyplinarnej w wystarczający sposób.
Autorką opinii jest adw. dr Monika Haczkowska – członek Zespołu Instytutu Legislacji i Prac
Parlamentarnych „Wymiar Sprawiedliwości w Polsce – Adwokatura dla Przyszłości”.
Opinia dotyczy złożonego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie
Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.
W opinii czytamy, że projekt nie rozwiązuje najważniejszej kwestii, będącej źródłem problemu z
praworządnością w Polsce i dotyczącej sądownictwa. Nie odnosi się bowiem do wadliwie powołanej
Krajowej Rady Sądownictwa i jej roli w procesie nominacyjnym sędziów. Jednocześnie projekt nie
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uwzględnia orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka, które podważyły status sędziów rekomendowanych przez niekonstytucyjnie
ukształtowaną Krajową Radę Sądownictwa.
Zaproponowaną w projekcie zmianę nazwy z Izby Dyscyplinarnej na Izbę Odpowiedzialności
Zawodowej nie można uznać za wystarczającą. Status członków tej właśnie Izby, a także Izby Kontroli
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz niektórych członków Izby Cywilnej rekomendowanych do SN
przez wadliwie powołaną KRS, został zakwestionowany przez TSUE oraz ETPCz, które stwierdziły, że
nie spełniają oni „wymogów niezależnego sądu”.
W opinii NRA zaznacza się, że tylko kompleksowe zmiany obejmujące nowelizację ustawy o Krajowej
Radzie Sądownictwa w zakresie sposobu powoływania do jej składu 15 sędziów oraz całkowita
likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, wiążąca się z przejściem członków tej Izby w stan
spoczynku albo powrotem na poprzednio zajmowane stanowiska (lub do wykonywanych zawodów),
wydaje się rozwiązaniem zgodnym z Konstytucją i odpowiadającym treści wyroków TSUE oraz ETPCz.
Stąd opinia Naczelnej Rady Adwokackiej jest negatywna.
(czytaj opinię NRA do prezydenckiego projektu)

Interwencje NRA w sprawie utworzenia korytarza
humanitarnego
Naczelna Rada Adwokcka skierowała 4 marca pisma w sprawie utworzenia korytarzy
humanitarnych do Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego
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Półksiężyca, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz do Sergeya Andreeva, ambasadora
Federacji Rosyjskiej w Polsce. Jest to działanie w nawiązaniu do uchwały Prezydium
Naczelnej Rady Adwokackiej z 3 marca.
Adwokatura Polska apeluje o natychmiastowe podjęcie działań, które doprowadza do utworzenia
korytarzy humanitarnych, umożliwiających ewakuacje ludności cywilnej i rannych oraz dostarczenie
leków i żywności dla osób pozostałych na ternach dotkniętych wojną.
- Kierując te słowa do Szanownego Pana Ambasadora, liczymy na wsparcie naszych starań,
odwołując się do podstawowych ludzkich uczuć, jakie powinny towarzyszyć każdemu człowiekowi,
takich jak współczucie, empatia. Nic nie usprawiedliwia działań, ale też zaniechań, które wywołują
lub pogłębiają kryzys humanitarny – czytamy w piśmie do ambasadora Federacji Rosyjskiej.

Czytaj też: Prezydium NRA apeluje o utworzenie korytarza humanitarnego
Czytaj pismo do MRCKiCP
Czytaj pismo do PCK
Czytaj pismo do ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce

"Pomoc prawna dla Ukrainy" na prawo.pl w języku
ukraińskim
Wolters Kluwer Polska, wydawca Prawo.pl, udostępnił sekcję "Pomoc prawna dla Ukrainy"
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z funkcją tłumaczenia na język ukraiński.
Sekcja aktualności "Pomoc prawna dla Ukrainy" jest skierowana zarówno dla osób bezpośrednio
dotkniętych kryzysem wywołanym agresją Rosji na Ukrainę, jak i do osób niosących pomoc
uchodźcom. Trafia tu codziennie mnóstwo artykułów, które w praktyczny i przystępny sposób
wyjaśniają kwestie związane z pobytem w Polsce, uzyskaniem pomocy prawnej i socjalnej oraz
świadczeń zdrowotnych. Wszystkie treści są dostępne po polsku i ukraińsku.
Informacje dotyczą tego, jak i gdzie zgłaszać chęć pomocy Ukraińcom, kontakt do prawników
udzielających wsparcia pro bono, kroki prawne podejmowane przez rząd – dotyczące m.in. statusu i
świadczeń dla uchodźców oraz międzynarodowych działań i sankcji.
Serwis publikuje też postulaty zmian w prawie – istotne dla przyjeżdżających do Polski obywateli
Ukrainy, ale także dla wspierających ich osób i firm. Z artykułów są odnośniki do przepisów prawnych
oraz dokumentów w LEX. Serwis wspiera Ukraińców, którzy narażeni są na dezinformację, rzetelnymi
analizami prawnymi dotyczącymi m.in. statusu uchodźcy, pracy, spraw administracyjnych,
zdrowotnych czy świadczeń społecznych.
4 marca 2022 r., w serwisie pojawiła się dodatkowa funkcjonalność: Przetłumacz na ukraiński.
Wystarczy jedno kliknięcie, aby obywatele Ukrainy mogli przeczytać w ojczystym języku praktyczne,
merytoryczne informacje prawne.
"Pomoc Prawna dla Ukrainy" w serwisie Prawo.pl: (przejdź do strony)
Wydawcą serwisu Prawo.pl i LEX jest Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.
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Prawo migracyjne i azylowe - wykład na ePalestrze od 11 marca
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wraz z partnerem
Uniwersytetem Śląskim zaprasza na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów
adwokackich: „Prawo migracyjne i azylowe w świetle masowego napływu uciekinierów
wojennych”. Wykład będzie stale dostępny na e-Palestrze od dnia 11 marca 2022 r.
Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 1-1,5 punktu szkoleniowego w
ramach doskonalenia zawodowego. Prelegentką będzie prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk.
Czas trwania: 60-90 min.
Wykład nie będzie prowadzony na żywo, zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu
adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra/
W przypadku nie posiadania konta na portalu Palestry należy dokonać uprzedniej rejestracji.
Aby to wykonać należy pod linkiem https://palestra.pl/pl/zaloguj wybrać przycisk Rejestracja i
zgodnie z wyświetlana informacją uzupełnić wskazane 3 pola. W przypadku problemów z rejestracją
prosimy o kontakt z Państwa biurem ORA celem zweryfikowania czy wpisywane dane są tożsame z
danymi dostępnymi w elektronicznym Systemie Obsługi Adwokatury, a tym samym w Krajowym
Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. W przypadku aktualizacji danych dostęp do portalu
Palestry będzie dostępny następnego dnia.
Więcej o portalu Palestra w tym jak można uzyskać punkty szkoleniowe w tym serwisie dostępne jest
tutaj: https://palestra.pl/pl/faq
Bardzo dziękuję władzom Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszardowi Koziołkowi –Rektorowi UŚ
w Katowicach , prof. dr hab. Czesławowi Martyszowi – Dziekanowi WPiA UŚ za możliwość
skorzystania z pracy i materiałów uczelni, prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk za podzielenie się
praktyczną wiedzą na temat tak ważny w obecnym czasie, adw. Magdalenie Stryja, Centrum
Komunikacji Medialnej UŚ.

Serdecznie zapraszamy!
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy NRA
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Legalizacja pobytu i pracy na podstawie tzw.
specustawy - szkolenie 15 marca
Legalizacja pobytu i pracy uchodzących z Ukrainy na podstawie tzw. specustawy - to
temat szkolenia zaplanowanego na 15 marca online. Na szkolenie zaprasza Komisja Praw
Człowieka przy NRA. Prelegentami będą adw. Karolina Schiffter i radca prawny Tomasz
Rogala.
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy Clickmeeting – udział nie wymaga rejestracji,
jest 1000 (tysiąc) miejsc.
Czas trwania od godz. 17.00 do 18.30.
(bezpośredni link do szkolenia)
Szkolenie zostanie nagrane i udostępnione w e-Palestrze w otwartym dostępie, o terminie
poinformujemy osobno.
Prelegentami szkolenia dotyczącego legalizacji pobytu i pracy uchodzących z Ukrainy na podstawie
przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa, będą:
Adw. Karolina Schiffter – partner w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler Global,
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posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy. Zbudowała
jeden z największych zespołów imigracji i Global Mobility, funkcjonujący w strukturach kancelarii w
Polsce. Jest cenionym ekspertem w obszarze prawa imigracyjnego i relokacji pracowników. Cyklicznie
publikuje artykuły w gazetach codziennych i czasopismach naukowych. Aktywnie działa w
organizacjach międzynarodowych i jest regularnie zapraszana jako prelegent na międzynarodowe
konferencje. Zdobyła pierwsze miejsce w 5 edycji konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra
2016”.
Tomasz Rogala, radca prawny, partner w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler
Global, zarządzający Zespołem Global Mobility&Immigration. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie
zawodowe w zakresie doradztwa w obszarze prawa pracy i prawa imigracyjnego. Zarządza
projektami z zakresu międzynarodowej mobilności pracowników, takimi jak transfery wewnątrz grupy
kapitałowej (intra-corporate transfers) oraz delegowania w celu świadczenia usług , a także
projektami dotyczącymi lokalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Reprezentuje klientów w
postępowaniach dot. legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców przed organami
administracyjnymi w obu instancjach oraz sądami. Doradza kompleksowo w obszarze wszystkich
aspektów HR związanych z zatrudnieniem cudzoziemców oraz prowadzi szkolenia i warsztaty dot.
tych zagadnień. Autor publikacji prasowych i komentarzy dot. tematu zatrudniania cudzoziemców.
Niezależnie od zagadnień mobilności pracowniczej i zatrudniania cudzoziemców, doradza w pełnym
spektrum indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym w zakresie zagadnień takich jak
zwolnienia, restrukturyzacje, relacje ze związkami zawodowymi i innymi przedstawicielstwami
pracowników, kształtowanie systemów wynagradzania, zarządzenie czasem pracy, przeciwdziałanie
dyskryminacji i mobbingowi. Reprezentuje klientów w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy i
ubezpieczeń społecznych.
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Dodatkowe terminy szkolenia podstawowego z
mediacji
W związku z dużą ilością zgłoszeń na szkolenie skierowane do adwokatów
zainteresowanych uzyskaniem uprawnień mediatora i zamknięciem listy uczestników na
szkolenie realizowane w kwietniu, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
postanowiło zorganizować dodatkowe terminy szkolenia: online 23 kwietnia i stacjonarne
13-15 maja 2022 roku.
„Podstawowe szkolenie z mediacji” pozwala uzyskać certyfikat mediatora. Centrum Mediacji przy
NRA organizuje dodatkowe szkolenia w terminach: 23 kwietnia (online) i 13-15 maja (stacjonarnie)
2022 roku.
Szkolenie zostanie zrealizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych, obejmujących
łącznie 40 godzin, zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w pełnieniu
roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia Mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę
ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
Odbycie szkolenia z wynikiem pozytywnym, w tym obecność i aktywne uczestnictwo w każdym z
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czterech dni szkoleniowych (online 23 kwietnia i stacjonarnie 13-14-15 maja 2022 r.), uprawnia do
uzyskania numerowanego certyfikatu mediatora, a następnie wpisu na listę stałych mediatorów
Centrum Mediacji przy NRA oraz listy sądowe przy prezesach sądów okręgowych. Udział w szkoleniu
będzie uprawniał do uzyskania 24 punktów szkoleniowych.
Szkolenie zostanie podzielone na trzy części. Część online, która dzieli się na jeden dzień
szkoleniowy i dodatkowe prace w formie e-learningu oraz część stacjonarną, na którą składają się 3
dni szkoleniowe.
Szkolenie stacjonarne będzie przeprowadzone w przeważającej części w formie warsztatów, aktywnie
angażujących wszystkich uczestników, którzy będą mogli od razu doskonalić nabyte umiejętności
poprzez liczne praktyczne ćwiczenia.
Część stacjonarna odbędzie się w siedzibie NRA w Warszawie, ul. Świętojerska 16.
Koszt szkolenia wynosi 1230 zł brutto. Państwa zgłoszenie będzie brane pod uwagę w momencie
otrzymania zapłaty przez organizatora.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres:
centrum.mediacji@adwokatura.pl do dnia 18 marca 2022 roku.
(pobierz formularz zgłoszeniowy)
Decyduje kolejność zgłoszeń.
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Zajęcia dodatkowe z Konstrukcji Przemówienia
Adwokackiego
Komisja Aplikacji Adwokackiej Naczelnej Rady Adwokackiej zaprasza
dodatkowe dotyczące konstruowania przemówienia adwokackiego.

na

zajęcia

Spotkanie poprowadzi adwokat dr Andrzej Malicki w dniu 17 marca w godz. 16:00 - 19:00 na
ClickMeeting. Link zostanie przesłany do osób, które się zarejestrują e-mailem rano w dniu zajęć.
Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/sqtKv2cAySktMyWJ9
Zajęcia są szczególnie dedykowane aplikantom drugiego roku, którzy w tym roku biorą udział w
Konkursie Krasomówczym.

Jaki wpływ pandemia Covid-19 miała na wymiar
sprawiedliwości? - cykl spotkań online
Jaki wpływ pandemia Covid-19 miała na wymiar sprawiedliwości? - to pytanie, z którym
mierzą się prelegenci cyklu spotkań online, zorganizowanego przez Interdyscyplinarne
Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości Uniwersytetu Śląskiego oraz Wolters
Kluwer. Pierwsze spotkanie, z udziałem m.in. adw. Przemysława Rosatiego, prezesa
Naczelnej Rady Adwokackiej, odbyło się 23 lutego br. Kolejne terminy wyznaczono od
marca do czerwca 2022.
Nagranie spotkania otwierającego cykl dostępne jest dla wszystkich zainteresowanych pod linkiem:

(przejdź do strony z nagraniem)
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Prelegenci - dr. hab. SSR Katarzyna Gajda Roszczynialska, prof. dr. hab. Andrzej Jakubecki, adw.
Przemysław Rosati (Prezes NRA) .pr. dr. Marcin Sala – Szczypiński (Dziekan OIRP w Krakowie) rozmawiali o prawie do sądu i zasadzie jawności w czasach pandemii COVID – 19.
Kolejne wydarzenia w ramach cyklu nazwanego "COVID TALKS: to:
Pandemia Covid-19, a kolegialność składów orzekających
Termin: 16.03.2022 r. godz. 17.00
Prowadzący: dr hab. prof. UŚ SSO Krystian Markiewicz
Uczestnicy: SSA Małgorzata Stanek, SSN Jarosław Matras
Sprawność wymiaru sprawiedliwości i organizacja postępowań, a pandemia Covid-19
Termin: 13.04.2022 r. godz. 17.00
Prowadzący: dr hab. prof. UJ adw. D. Szumiło – Kulczycka
Uczestnicy: dr hab. prof. UAM SSR Marcin Walasik, dr hab. prof. UŚ r.pr.Jarosław Zagrodnik, dr hab.
r.pr. Marcin Dziurda

Elektronizacja wymiaru sprawiedliwości w wyniku pandemii Covid-19
Termin: 11.05.2022 r. godz. 17.00
Prowadzący: dr hab. prof. UŚ SSO Krystian Markiewicz
Uczestnicy: prof. dr hab. SSA Jacek Gołaczyński, adw. Dariusz Gradzi
Restrukturyzacja i upadłość w czasach Covid-19
Termin: 8.06.2022 r. godz. 17.00
Prowadzący: dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus
Uczestnicy: dr Paweł Janda, SSR dr Piotr Kędzierski
Postępowanie egzekucyjne - sytuacja wierzycieli i komorników w czasach Covid-19
Termin: 22.06.2022 r. godz. 17.00
Prowadzący: dr hab. SSR Katarzyna Gajda – Roszczynialska
Uczestnicy: komornik Henryka Bednorz - Godyń (Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w
Krakowie), dr hab. prof. UŁ Robert Kulski
Więcej informacji o kolejnych wydarzeniach i możliwość uczestnictwa:
https://szkolenia.wolterskluwer.pl/koronawirus/
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Ubezpieczenie OC adwokatów - rodzaje
ubezpieczeń dobrowolnych
Naczelna Rada Adwokacka wynegocjowała
nowe warunki ubezpieczeń dla adwokatów
na lata 2022-2025. Poza ubezpieczeniami
obowiązkowymi, Umowa Generalna zawarta
ze
STU
Ergo
Hestia
SA
obejmuje
ubezpieczenia dobrowolne, przydatne w
działalności zawodowej adwokatów i w życiu
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prywatnym.
Poniżej podstawowe informacje, a w nich:
dostępne rodzaje ubezpieczeń,
wynikające z nich korzyści dla adwokatów
Niezależnie od wymienionych poniżej rodzajów
ubezpieczeń, STU ERGO HESTIA SA udziela
adwokatom objętym ochroną w ramach Umowy
grupowego
ubezpieczenia
adwokatów dodatkowej zniżki w wysokości
15% przy zawieraniu ubezpieczeń indywidualnych
w Ergo Hestii w ramach pakietu Moja Firma oraz
ERGO 7. Oferta obejmuje m.in. kompleksowe
ubezpieczenia majątku prywatnego, np.: domu,
mieszkania, domku letniskowego, domu w
budowie i pojazdu, a także osób.
Pełną ofertę wynegocjowanych ubezpieczeń, jej
szczegółowe warunki oraz kontakt do agenta
obsługującego program ubezpieczeń adwokatów –
Marsh Services Sp. z o.o., znajdą Państwo na
stronie adwokat.marsh-zawodowe.pl
Naczelna Rada Adwokacka przy negocjacjach
korzystała z pomocy brokera Marsh Sp. z o.o.
Poniższą prezentację można pobrać w formie pdf
(pobierz prezentację w formacie pdf)
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Europejskie Stowarzyszenie Prawników potępiło
agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
Europejskie Stowarzyszenie Prawników (AEAEAL)
zdecydowanie
potępiło
agresję
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wskazując,
że agresja zainicjowana przez prezydenta
Władimira
Putina
jest
atakiem
na
podstawowe zasady demokracji, prawa
człowieka i porządek międzynarodowy w
Europie.
Stowarzyszenie wyraziło także solidarność z
Narodem Ukrainy i zaapelowało do władz
wszystkich
państw
o
podjęcie
kroków
zapewniających pełne wsparcie dla ofiar wojny.
(czytaj stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia
Prawników)
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Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
3-6 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w XXXVIII Mistrzostwach Adwokatury
w Narciarstwie w Ustroniu, których był patronem honorowym. W Mistrzostwach wzięli udział m.in.
adw. Anisa Gnacikowska, członek NR, aadw. Sylwester Redeł, dziekan ORA w Łodzi, adw. Tomasz
Jachowicz, dziekan ORA w Poznaniu, adw. Krzysztof Stec, dziekan ORA w Bielsku-Białej. Mistrzostwa
połączone były z wykładami w ramach doskonalenia zawodowego. Wśród uczestników spotkania
przeprowadzona została także zbiórka na rzecz ukraińskich dzieci z domu dziecka, które przyjechały
do Polski.
9 i 10 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z prof. Wojciechem Popiołkiem i prof.
Krystianem Markiewiczem. Rozmowy dotyczyły prac Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej oraz planu
zwołania 3. Kongresu Prawników Polskich.
9 marca, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, adw. Sylwester Redeł, dziekan Okręgowej Rady
Adwokackiej w Łodzi, dziekan ORA w Płocku, adw. Joanna Kaczorowska, wzięli udział w pogrzebie
adw. Piotra Kony w Łodzi. Adw. Tiutiunik w przemówieniu pożegnał zmarłego w imieniu Naczelnej
Rady Adwokackiej.
10 marca, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji przy NRA,
wzięła udział w seminarium online, zorganizowanym przez Centrum Mediacji Lewiatan pt.: Etyka
radcowska i adwokacka w kontekście mediacji i innych ADR. Czy zmiany w kodeksach etycznych
samorządów prawniczych są konieczne". Adw. dr Zemke-Górecka referowała temat kodeksu etyki
adwokackiej w kontekście mediacji.
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10 marca, odbyło się kolejne posiedzenie, w formie hybrydowej, Prezydium Naczelnej Rady
Adwokackiej (czytaj relację)
10 marca, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, wzięła udział
online w posiedzeniu sejmowej Komisji do spraw Petycji. Rozpatrywana była petycja NRA o zmianę
ustawy Prawo Pocztowe poprzez dodanie w art. 37 ust. 4a punktu 4, w ramach którego doręczenie
korespondencji rejestrowanej adwokatom i radcom prawnym nie mogłoby być realizowane poprzez
pozostawienie jej w skrzynce pocztowej, bez wyraźnej dyspozycji adresata. Komisja postanowiła
podjąć inicjatywę ustawodawczą w tym przedmiocie. Rozpatrywano także petycję osoby fizycznej,
dotyczącą utworzenia uniwersyteckiej aplikacji prawniczej. Komisja postanowila zwrócić się do
ministerstwa sprawiedliwości z prośbą o opinię.
10 marca, adw. dr Mariusz Hassa, przewodniczący Zespołu ds. reformy zasad świadczenia
nieodpłatnej pomocy prawnej Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, wziął udział - z
upoważnienia prezesa NRA - w posiedzeniu Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego
Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości.
11 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział jako prelegent w LEGAL MARKET DAY
2022 - dziewiątej edycji ogólnopolskiej konferencji dla prawników, którzy chcą tworzyć i rozwijać
nowoczesne kancelarie.
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