Wiadomości Adwokatury 29 kwietnia 2022 r.
Posiedzenie Prezydium NRA 28 kwietnia 2022r.
Kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 28 kwietnia 2022
r. w formie hybrydowej.
Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA przekazał informacje dotyczące spraw bieżących. Prezes NRA i
adw. Roman Kusz, dziekan Izby katowickiej, wzięli udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym.
Naczelna Rada Adwokacka była partnerem panelu „Polska przedsiębiorczość na zakręcie”, w którym
omawiano aktualny temat informatyzacji wymiaru sprawiedliwości z perspektywy przedsiębiorców.
Prezes Rosati poinformował także, że Naczelna Rada Adwokacka wsparła wspólne stanowisko
organizacji zrzeszających przedsiębiorców, które są zaniepokojone zapisami w projekcie ustawy o
zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (UC69). W ich
ocenie w obecnym brzmieniu projekt ustawy stwarza ryzyko ograniczenia prawa przedsiębiorców do
zrzeszania się, reprezentacji i udziału w procesie legislacyjnym. Stanowisko podpisane przez sześć
organizacji zrzeszających przedsiębiorców zostało wysłane 22 kwietnia br. do Premiera RP Mateusza
Morawieckiego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego. W
imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej stanowisko podpisał adw. Przemysław Rosati, prezes NRA.
Prezes NRA wziął także udział w dwóch posiedzenia okręgowych rad adwokackich – we Wrocławiu i
Bielsku-Białej.
Adw. Justyna Mazur, przewodnicząca Komisji Wizerunku NRA, gość Prezydium, zreferowała projekt
„Tour de Konstytucja” i zasady przystąpienia do niego Naczelnej Rady Adwokackiej. Przedstawiła też
argumenty za udziałem adwokatów w tej inicjatywie w kontekście wizerunku Adwokatury.
Kolejny gość Prezydium, adw. Marcin Derlacz, przewodniczący Komisji Aplikacji Adwokackiej NRA,
zreferował Konferencję Kierowników Szkolenia Aplikacji Adwokackiej, która odbyła się 8 kwietnia br.
w Warszawie. Podczas konferencji przedyskutowano regulamin aplikacji adwokackiej oraz termin
egzaminu próbnego. Kierownicy szkolenia zapoznali się z zamierzeniami i nowymi metodami
szkolenia zaproponowanymi przez Komisję Aplikacji Adwokackiej. W ramach spotkania odbyły się też
prelekcje dotyczące umiejętności miękkich, narzędzi LegalTech, mediacji oraz nowego podręcznika
„Historia Adwokatury”.
Prezydium postanowiło przekazać środki zebrane za pośrednictwem portalu zrzutka.pl w ramach
akcji „Adwokatura Polska dla Ukrainy” Fundacji UNAWEZA. Środki, zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady
Adwokackiej z 12 marca br., zostaną przekazane na pomoc ukraińskim dzieciom, które zostały
ewakuowane z powodu wojny i przebywają w Polsce. Prezydium NRA upoważniło Prezesa NRA do
przekazania środków oraz postanowiło pokryć różnicę między zebraną sumą a kwotą 200 tys. zł.
Adw. Wojciech Bagiński, przewodniczący Komisji ds. zagranicznych oraz adw. Natalia KlimaPiotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka NRA - goście Prezydium NRA - zreferowali swój
udział w wizycie informacyjnej prawników w instytucjach Unii Europejskiej 4-7 kwietnia 2022 r.
Dyskusje dotyczyły sytuacji w Ukrainie, pomocy prawnej obywatelom ukraińskim, zaangażowaniu
polskich prawników w tę pomoc oraz aktualnego stanu praworządności w Polsce.
W kontekście spotkań prawniczych na arenie europejskiej, Prezydium dyskutowało o współpracy z
innymi zawodami prawniczymi, w tym o rozmowach z sędziami na tematy ważne dla samorządu
adwokackiego, takie jak stawki za udzielanie pomocy prawnej z urzędu.
Prezydium zapoznało się z propozycjami Zespołu ds. zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i
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Godności Zawodu oraz w Regulaminie wykonywania zawodu adwokata, które zreferował adw.
Przemysław Rosati. Po szczegółowym omówieniu propozycji, Prezydium skierowało je pod dyskusję
na najbliższe posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej.
Prezes NRA adw. Przemysław Rosati omówił konieczność wypracowania propozycji zmian w zasadach
etyki w związku z rozwojem i upowszechnianiem w praktyce adwokackiej stosowania nowych
technologii. Adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium i prezes Bibloteki Palestry, omówił współpracę
Politechniki Warszawskiej z Instytutem LegalTech NRA przy wypracowywaniu standardów praktyki
wykonywania zawodu adwokata przy użyciu nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem
cyberbezpieczeństwa.
Prezes NRA adw. Przemysław Rosati przedstawił, a Prezydium przedyskutowało projekt uchwały w
sprawie szczegółowych wymogów wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) w zakresie dotyczącym wykonywania
obowiązków adwokata, a następnie przyjęło projekt i skierowało go na najbliższe posiedzenie
plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej pod dyskusję i do uchwalenia przez NRA.
W trakcie dyskusji adw. Rosati zwrócił uwagę na konieczność wypracowania i udostępnienia
adwokatom procedur oraz wzorów dokumentów potrzebnych dla wypełnienia obowiązków
wynikających z ustawy AML. Prezydium zleciło przygotowanie tych materiałów.
Prezydium omówiło sprawy organizacyjne posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w
dniach 20-22 maja 2022 r. oraz projekt porządku obrad tego posiedzenia.
Następnie Prezydium omówiło także sprawy organizacyjne i wstępny projekt porządku obrad
posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej zaplanowanego na 10-12 czerwca 2022 r.
Adw. Przemysław Rosati zreferował proponowane zmiany w Statucie Ośrodka Badawczego
Adwokatury im. adw. Witolda Bayera. Po zapoznaniu się ze zmianami, Prezydium NRA przyjęło
uchwałę zmieniającą Statut OBA.
Prezydium omówiło i zatwierdziło porozumienie pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Skarbem
Państwa – Ministrem Cyfryzacji w sprawie wykorzystania systemu teleinformatycznego oraz
publicznej
aplikacji
mobilnej
mObywatel
w
celu
prezentacji
mobilnej
legitymacji
adwokackiej/legitymacji aplikanta adwokackiego oraz upoważniło adw. Przemysława Rosatiego do
doprecyzowania warunków i zapisów tego porozumienia oraz późniejszego zawarcia tego
porozumienia z Ministrem Cyfryzacji.
Sprawy finansowe przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA. Prezydium podjęło decyzje w tych
sprawach.
Prezydium zapoznało się z materiałem o sprawach izbowych przygotowanym przez adw. Andrzeja
Grabińskiego, koordynatora ds. izbowych.
Prezydium wydało kierunkową zgodę na organizację akcji „Adwokaci Rozjaśniają Prawo”. Temat
będzie omawiany ponownie na posiedzeniu Prezydium 12 maja.
Prezydium zapoznało się z wnioskami i uchwałami izb adwokackich o przyznanie odznaczeń
„Adwokatura Zasłużonym”. Wnioski zostaną przekazane na posiedzenie Kapituły ds. odznaczeń.
Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, zreferował status procesu powoływania
Fundacji Adwokatury.
Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, przedstawił stan prac nad opracowaniem jednolitych
standardów przeprowadzania kontroli osobistych adwokatów i aplikantów adwokackich na terenach
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jednostek penitencjarnych oraz jednolitych standardów widzeń z osadzonymi w jednostkach
penitencjarnych.
Prezydium zapoznało się też ze szczegółami dotyczącymi sprawy rejestracji znaku towarowego
„Adwokatura Zdrowia”, co do której samorząd adwokacki zgłasza sprzeciw. Sprawę zreferował adw.
Tiutiunik.
Prezydium NRA, po rekomendacji Komisji Praw Człowieka NRA, omówiło kandydaturę pani dr Hanny
Machińskiej do nagrody „Złota Temida” w drugiej edycji tego konkursu.
Gośćmi Prezydium byli: adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Mirosława
Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Sławomir Ciemny,
przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Justyna Mazur, przewodnicząca Komisji Wizerunku
NRA, adw. Marcin Derlacz, przewodniczący Komisji Aplikacji Adwokackiej NRA, adw. Wojciech
Bagiński, przewodniczący Komisji ds. zagranicznych NRA oraz adw. Natalia Klima-Piotrowska,
przewodnicząca Komisji Praw Człowieka NRA.
Kolejne posiedzenie Prezydium odbędzie się 12 maja 2022 r.

Dr Hanna Machińska kandydatką Prezydium NRA
do Złotej Temidy
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zgłasza kandydaturę dr Hanny Machińskiej do
Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy” – II edycja. Uchwałę w tej sprawie podjęto
jednogłośnie 28 kwietnia 2022 r.
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Konkurs o nagrodę "Złotej Temidy" to inicjatywa środowisk naukowych i praktyków prawa, a jego
celem jest wyróżnianie i promowanie działań oraz postaw prawników (w szczególności czynnych
zawodowo sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, uczonych reprezentujących nauki
prawne), ukierunkowanych na umacnianie w Polsce i Europie zasad praworządności, gwarancji praw i
wolności
obywatelskich,
społeczeństwa
obywatelskiego,
jak
również
propagowanie
i
urzeczywistnianie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w funkcjonowaniu wymiaru
sprawiedliwości.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w uzasadnieniu kandydatury dr. Hanny Machińskiej
podkreśla, że jest ona prawniczką i działaczką społeczną z niezwykle bogatym dorobkiem w zakresie
wdrażania europejskich standardów prawnych do prawa polskiego, w tym w dziedzinie ochrony praw
człowieka i prawa antydyskryminacyjnego.
Zawsze była też zaangażowana w walkę z dyskryminacją, ksenofobią i nietolerancją. Jako
zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością
Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, Zespołu ds. Wykonywania Kar, Zespołu ds. Współpracy
Międzynarodowej, a także wykonuje inne zadania zlecone przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W
ramach powyższych obowiązków osobiście wizytuje zakłady karne, areszty śledcze, szpitale
psychiatryczne, upominając się o prawa osób pozbawionych wolności.
Dr Hanna Machińska od początku kryzysu praworządności w Polsce wielokrotnie zabierała głos w tej
sprawie wskazując na konieczność zapewnienia niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W
minionym i bieżącym roku była stale obecna na granicy polsko-białoruskiej w związku z kryzysem
humanitarnym dotyczącym migrantów i uchodźców przekraczających tę granicę. Upominała się o ich
prawa, krytycznie reagowała na wszelkie przejawy nadużywania władzy, w tym na wprowadzanie
sprzecznych z Konstytucją regulacji dotyczących strefy nadgranicznej, w tym wprowadzających
ograniczenia wolności poruszania się, prowadzenia działalności gospodarczej, itd.
Aktywnie upominała się o prawa mieszkańców strefy nadgraniczej, której prawa i wolności
obywatelskie zostały bezprawnie ograniczone, a także o prawa aktywistek i aktywistów udzielających
pomocy faktycznej i prawnej migrantkom i migrantom na granicy polsko-białoruskiej. Wizytowała
także regularnie Strzeżone Ośrodki dla Cudzoziemców zwracając uwagę panujące tam nieludzkie
warunki urągające ludzkiej godności, a także naruszenia procedury dotyczącej umieszczania
cudzoziemców w tym ośrodkach. Od chwili napaści Rosji na Ukrainę jest zaangażowana we wsparcie
uchodźców i uchodźczyń wojennych.
Dr Hanna Machińska swoją postawą, popartą ogromnym doświadczeniem i wieloletnim dorobkiem w
dziedzinie praw człowieka, jest osobą godną najwyższych zaszczytów. Jest obecna wszędzie tam,
gdzie prawa i wolności obywatelskie są naruszane, skupia swoją uwagę na wielu grupach, w tym
systemowo wykluczanych, jak migranci na granicy polsko-białoruskiej, a także mieszkańcy tamtych
terenów. Przeciwstawia się wszelkim przejawom nieludzkiego traktowania, tortur, dyskryminacji.
(czytaj uchwałę Prezydium NRA)
To już druga edycja konkursu o nagrodę "Złotej Temidy". W roku ubiegłym wyróżniono prof.
Krystiana Markiewicza, Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, prof. Włodzimierza
Wróbla, Sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego, Prokuratora Krzysztofa Parchimowicza, założyciela
Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, Aleksandrę Janas, Sędzię Sądu Apelacyjnego w
Katowicach i Daniela Stachurę, Sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach.
Nagrodę specjalną Prezesa Fundacji „Humanitas” otrzymał ponadto adwokat Roman Kusz, Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.
Finał II edycji konkursu odbędzie się 9 czerwca 2022 roku.
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Konfiskata majątku w razie napaści zbrojnej nie
wymaga zmian w Konstytucji – opinia NRA
Naczelna Rada Adwokacka przekazała do Kancelarii Sejmu RP opinię w sprawie projektu
ustawy o zmianie Konstytucji RP, w zakresie proponowanej poprawki ujętej w art. 1 pkt 2
projektu, dotyczącej konfiskaty majątku.
Opinia krytycznie odnosi się do proponowanej zmiany. – Brak jest podstaw do uznania, że zachodzi
potrzeba zmiany Konstytucji dla wprowadzenia najpierw zamrożenia, a następnie konfiskaty majątku
osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów w związku z napaścią zbrojną dokonaną przez
obce państwa na terytorium RP lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa
wewnętrznego RP napaści na terytorium innego państwa. – czytamy.
Autorka opinii uzasadnia, że obowiązująca konstytucja RP pozwala na wprowadzenie takich
rozwiązań drogą ustaw zwykłych bez potrzeby jej zmiany. – Rzeczpospolita Polska już od dawna (18
lat) stosuje mechanizmy zamrożenia funduszy i innych aktywów majątkowych podmiotów
powiązanych z terrorystami i terroryzmem, zaś prawo pozwala również na orzeczenie przepadku
takich majątków. Tożsame rozwiązania można wprowadzić do polskiego ustawodawstwa w
przypadku zagrożenia, którego dotyczy projekt.
W opinii podkreślono, że istotne jest, aby wprowadzić gwarancję proceduralną w postaci
konieczności uzyskania orzeczenia sądowego w przedmiocie przepadku.
Autorką opinii jest adw. dr Magdalena Matusiak-Frącczak, przewodnicząca zespołu ds. konsultacji
projektowanych zmian legislacyjnych w zakresie ich zgodności ze standardami ochrony praw
obywatelskich i zgodności z regulacjami prawa UE w Instytucie Legislacji i Prac Parlamentarnych
NRA.
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Czytaj opinię

Ważne przypomnienie dla adwokatów od
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Generalny Inspektor Informacji Finansowej, sekretarz stanu Sebastian Skuza, zwraca się
do adwokatów z prośbą o informowanie swoich klientów o obowiązku zgłaszania
informacji o beneficjentach rzeczywistych do centralnego rejestru.
Zgodnie z art. 58 pkt 1-13 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.; dalej "ustawa AML") do
zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów
Rzeczywistych obowiązane są
spółki jawne;
spółki komandytowe;
spółki komandytowo-akcyjne;
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
proste spółki akcyjne;
spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
- mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
- nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;

6 / 14

spółki partnerskie;
europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
spółki europejskie;
spółdzielnie;
spółdzielnie europejskie;
stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
fundacje:

Generalny Inspektor Informacji Finansowej zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich adwokatów,
aby podczas świadczenia pomocy prawnej informowali swoich klientów, iż podmioty wskazane w art.
58 pkt 1-13 ustawy AML ( w szczególności trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska
równoważne: mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w imieniu lub na rzecz trustu) są obowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych
i ich aktualizacji.
Informowanie o powyższym obowiązku może uchronić klientów przed nałożeniem na nich kary
pieniężnej za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji o beneficjentach
rzeczywistych w terminie wskazanym w ustawie.

Lekcje o Konstytucji wracają do szkół
Lekcje o Konstytucji RP, prowadzone przez adwokatów, aplikantów adwokackich i
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przedstawicieli innych zawodów prawniczych, wracają do szkół. Już IX edycja Tygodnia
Konstytucyjnego odbędzie się w dniach 30 maja - 4 czerwca. Zapisy do prowadzenia zajęć
trwają do 11 maja.
Naczelna Rada Adwokacka jest partnerem Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy przy organizacji
Tygodnia Konstytucyjnego.
Tegoroczna edycja jest szczególna z uwagi na to, że 2 kwietnia br. obchodziliśmy 25. rocznicę
uchwalenia Konstytucji RP.
Adwokaci i aplikanci adwokaccy, którzy chcą poprowadzić lekcje w szkołach na temat znaczenia
Konstytucji w życiu obywateli, proszeni są o przesyłanie zgłoszeń do 11 maja poprzez formularz:
(link do formularza)
Stowarzyszenie Hołdy oferuje pomoc dydaktyczną - podręcznik „Jak uczyć ciekawie o Konstytucji i
prawie. Tydzień Konstytucyjny dla Nauczycieli i Nauczycielek” – zawierający przykładowe
scenariusze zajęć. Podręcznik dostępny jest pod linkiem:
(link do podręcznika)
Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski, a warsztaty są bezpłatne. Od 2016 r. odbyło się
łącznie 8 edycji, w których ponad 4 tysiące prawników przeprowadziło zajęcia dla ok. 220 670
uczniów z 2769 szkół w całej Polsce. Entuzjastyczne reakcje nauczycieli, słuchaczy i prawników
biorących udział w minionych edycjach świadczą o tym, że jest to inicjatywa potrzebna.
Zajęcia odbywają się w ramach jednej lub dwóch godzin lekcyjnych (w zależności od decyzji szkoły) i
przeznaczone są dla młodzieży powyżej 13 roku życia (t.j. od 7 klasy szkoły podstawowej). Za
prowadzenie jednych zajęć adwokatowi przysługują 3 punkty szkoleniowe.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z adw. Sylwia Gregorczyk-Abram za
pośrednictwem maila: stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl.
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NRA na Europejskim Kongresie Ekonomicznym
Rozpoczęła się 14. Edycja Europejskiego Kongresu Ekonomicznego w Katowicach
(European Economic Congress). Naczelna Rada Adwokacka jest partnerem panelu „Polska
przedsiębiorczość na zakręcie”.
Panel, który odbędzie się 25 kwietnia br. o godz. 16.30 moderuje red. Mikołaj Kunica, redaktor
naczelny business Insider Polska. Wezmą w nim udział m.in. adw. Przemysław Rosati, prezes NRA
oraz adw. Roman Kusz, dziekan ORA w Katowicach, a także Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i
Średnich Przedsiębiorców, Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii oraz przedstawiciele
środowisk biznesowych.
Podczas panelu prelegenci poruszą m.in. zagadnienia związane z:
- praktyką działania systemu wymiaru sprawiedliwości, w tym rolą adwokatów i Adwokatury,
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- barierami rozwoju przedsiębiorczości,
- kryzysem zaufania do państwa,
- opresyjnością administracji wobec prywatnego biznesu (stereotypy i uprzedzenia).
Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) to trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem tysięcy gości z
Polski i z innych krajów europejskich, stał się najważniejszą imprezą gospodarczą w Europie
Centralnej. W sesjach i dyskusjach bierze co roku udział kilkuset panelistów. Tematyka obejmuje
aktualne kwestie kluczowe dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Wydarzenia Kongresu
relacjonuje co roku około stu tytułów prasowych i stacji telewizyjnych.

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy ELSA Poland
rozstrzygnięty
Rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy ELSA Poland. 23 kwietnia br.
wyłoniono zwycięzcę, którym został Kacper Nowina-Konopka student Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. W jury zasiadał adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA.
Od lat partnerem głównym Konkursu jest Naczelna Rada Adwokacka, która wspiera wydarzenie
zarówno finansowo, jak i merytorycznie.
Finał każdej edycji odbywa się w innym mieście, co gwarantuje nieustanne powiększanie grona
odbiorców informacji o projekcie zarówno na uniwersytetach, jak i poza nimi.
W tym roku odbyła się już XXIV edycja, która miała miejsce w Warszawie.
Finalistami OKKu są osoby, które zajęły pierwsze miejsce na Lokalnych Konkursach Krasomówczych
organizowanych w 15 ośrodkach akademickich w Polsce.
Uczestnicy mają szansę zmierzyć się w trzech kategoriach: prawie administracyjnym, prawie
cywilnym oraz prawie karnym.
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W tym roku podium konkursu prezentowało się następująco:
I miejsce Kacper Nowina - Konopka Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ex aequo II miejsce Michał Janik UMCS oraz Jakub Mróz z Uniwersytetu Gdańskiego.
Serdecznie gratulujemy.

Zjawisko dopingu w sporcie - wykład na ePalestrze
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na
bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich „Zjawisko dopingu w sporcie:
Walka z dopingiem w sporcie – rys historyczny oraz sytuacja współczesna.
Odpowiedzialność dyscyplinarna za doping w sporcie – natura i charakter”. Wykład będzie
stale dostępny na e-palestrze od dnia 28 kwietnia 2022 r. Wykład będzie stale dostępny
na e-Palestrze od dnia 28 kwietnia 2022 r.
Wykładowcy: dr nauk farm. Andrzej Pokrywka
dr nauk prawnych Michał Rynkowski
Czas trwania: 120 min.
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Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 2 punkty szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego.
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
Serdecznie zapraszamy!
adw. Grzegorz Kopeć
Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA

Praca biura NRA - 2 maja nieczynne
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Uprzejmie informujemy, że Biuro Naczelnej Rady Adwokackiej 2 maja będzie nieczynne.

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
20 kwietnia 2022 r. adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych przy
NRA, wzięła udział w posiedzeniu Komisji Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP. Podczas
posiedzenia rozpatrywano petycje Naczelnej Rady Adwokackiej z 12 maja 2021 r. (P10-47/21)
dotyczącą zmiany Kodeksu postępowania karnego poprzez dodanie w art. 245 nowego paragrafu 4 i
5 w celu zapewnienia zatrzymanemu prawa do skorzystania z pomocy prawnej z urzędu w przypadku
wykonywania czynności procesowych lub dowodowych na etapie zatrzymania.
21 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Okręgowej Rady
Adwokackiej we Wrocławiu.
21 kwietnia odbyło się 50. posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. (czytaj relację)
23 kwietnia, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, wziął udział, jako członek jury, w finale
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego ELSA Poland. (czytaj więcej)

25 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Roman Kusz, dziekan ORA w
Katowicach, wzięli udział w w Europejskim Kongresie Gospodarczym. Naczelna Rada Adwokacka była
partnerem panelu „Polska przedsiębiorczość na zakręcie”, w którym omawiano aktualny temat
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informatyzacji wymiaru sprawiedliwości z perspektywy przedsiębiorców.
26 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Okręgowej Rady
Adwokackiej w Bielsku-Białej.
27 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu online Instytu Legislacji
i Prac Parlamentarnych NRA razem z dyrektor Instytutu adw. Dorotą Kulińską.
28 kwietnia, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w formie
hybrydowej (czytaj relację)
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