Wiadomości Adwokatury 11 września 2015 r.
NRA prosi RPO o stanowisko w sprawie ustawy o
Policji
O zajęcie pilnego i jednoznacznego stanowiska wobec projektowanych zmian ustawy o
Policji zwrócił się Prezes NRA Andrzej Zwara do Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama
Bodnara.
- Prace legislacyjne zmierzające do uchwalenia Senackiego projektu ustaw o zmianie ustawy o Policji
są w toku. Poważny charakter, a także ilość zastrzeżeń co do zgodności tego projektu z
gwarantowanymi konstytucyjnie podstawowymi prawami
i wolnościami jednostki, wskazują na konieczność pilnego i jednoznacznego zajęcia stanowiska
wobec projektowanych zmian przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Co więcej, zabranie głosu przez
Rzecznika jest również pożądane ze względu na fakt, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn.
akt K 23/11, którego wykonanie jest celem omawianego projektu, został wydany na skutek
postępowania zainicjowanego wnioskiem pochodzącym od Rzecznika Praw Obywatelskich. – czytamy
w piśmie.
Pismo z informacją o niepokojących zmianach zostało wysłane również do Andrzeja Dudy, Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Czytaj pismo do RPO
Czytaj pismo do Prezydenta RP

ORA w Płocku krytycznie ocenia projekt ustawy o
Policji
Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku 27 sierpnia 2015 r. podjęła uchwałę, w której
udzieliła pełnego poparcia i utożsamiła się z działaniami podjętymi przez Naczelną Radę
Adwokacką w sprawie projektu ustawy o Policji.
Adwokaci płoccy oceniają, że projektowane zmiany godzą w prawa i wolności jednostki, stwarzając
możliwości inwigilacji obywateli bez właściwego nadzoru oraz niedopuszczalnej ingerencji przez
służby specjalne i policyjne w służące ochronie praw i wolności tajemnice zawodowe, szczególnie
tajemnicę obrończą, adwokacką i radcowską.
W uchwale podkreślono, że proponowane zmiany nie tylko nie realizują zaleceń wynikających z
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. – O ile ze wskazanego wyżej wyroku TK wynikało
jednoznaczne zalecenie dla ustawodawcy zobowiązujące do wprowadzenia w tej materii rzetelnych i
skutecznych mechanizmów kontroli zewnętrznej nad działalnością Policji i służb, o tyle wspomniany
projekt nie tylko tych mechanizmów nie zapewnia, ale wręcz je eliminuje. – czytamy.
Czytaj uchwałę
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Prezydium NRA apeluje o ściganie hakerów
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło uchwałę, w której apeluje do organów
ścigania o działania zmierzające do wykrycia sprawców ataków hakerskich na kancelarie
adwokackie.
Hakerzy wykradają informacje objęte tajemnicą adwokacką, rozsyłają złośliwe oprogramowanie z
fałszywych adresów e-mail, podszywających się pod adresy adwokackie. Prezydium NRA przypomina,
że adwokat wykonuje zawód zaufania publicznego, a wszelkie informacje związane z jego
działalnością powinny być objęte szczególną ochroną. Wykradanie danych objętych tajemnicą
adwokacką godzić może w istotę relacji adwokat – klient, która stanowi jedną z podstawowych
gwarancji wymiaru sprawiedliwości.
Stąd apel do organów ścigania
czynów.

o podjęcie wszelkich działań w celu wykrycia sprawców takich

(czytaj treść uchwały Prezydium NRA)

NRA ostrzega przed atakiem hakerów
Naczelna Rada Adwokacka otrzymała sygnały o możliwych kolejnych
podszywania się pod nieistniejące konta e-mail w domenie adwokatura.pl.

próbach

Wiadomość email z zainfekowanym załącznikiem zawierającym program typu "trojan horse" została
wysłana spoza serwerów domeny adwokatura.pl. Zgodnie jednak z treścią cyfrowego nagłówka,
wiadomość nadano z adresu dominik.kusnierz@adwokatura.pl.
Uprzejmie
informujemy,
że
w
domenie
adwokatura.pl
nie
istnieje
konto
dominik.kusnierz@adwokatura.pl ani też osoba o imieniu i nazwisku Dominik Kus(ś)nierz nie jest
wpisana na listę adwokatów ani aplikantów adwokackich. W przypadku otrzymania takiej wiadomości
nie należy otwierać dołączonego do niej załącznika, zaś wiadomość najlepiej skasować.
Jednocześnie wskazujemy, że wysłanie nawet prawdziwego dokumentu przez stronę postępowania
czy adwokata/radcę prawnego, będącego tej strony reprezentantem, do innych stron/uczestników
nie stanowi skutecznego sposobu doręczenia korespondencji w procedurze cywilnej, karnej ani
administracyjnej.
Wskazany atak stanowi wykorzystanie konstrukcji protokołu pocztowego SMTP. Protokół ten nie
posiada instrumentów do weryfikacji pola oznaczonego jako "nadawca". Obrazowo można to pole
porównać do adresu nadawcy napisanego na kopercie. Serwery pocztowe w domenie adwokatura.pl
implementują od dłuższego czasu dodatkowy mechanizm ochronny (SPF). Zastosowanie tego
mechanizmu zależy tylko i wyłącznie od tego, czy serwer pocztowy drugiej strony - odbiorcy poprawnie dokona weryfikacji nadawcy przychodzącej wiadomości za pomocą opisywanego
mechanizmu.
adw. Tomasz Korczyński
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przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji NRA
adw. Michał Szpakowski
administrator kont poczty elektronicznej w domenie adwokatura.pl

Adwokatura deklaruje pomoc prawną uchodźcom
Prezydium NRA podjęło uchwałę, w której deklaruje wsparcie dla uchodźców z Bliskiego
Wschodu, poprzez udzielanie pomocy prawnej, szczególnie w zakresie dopełnienia
formalności związanych z pobytem stałym imigrantów na terenie RP.
Prezydium NRA apeluje również do rządu RP o solidarne włączenie się w pomoc uchodźcom. - W
sytuacji, kiedy u bram Europy dziesiątki tysięcy osób szuka pomocy i bezpiecznego schronienia, rząd
Polski nie może ograniczać się jedynie do licytacji, ilu przyjmie uchodźców. Prawa człowieka nie znają
bowiem ograniczeń liczbowych. – czytamy w uchwale.
Szczegóły dotyczące pomocy zostaną ustalone z przedstawicielami instytucji zajmujących się
sprawami uchodźców.
Czytaj uchwałę

NRA interweniuje w sprawie Macieja
Dobrowolskiego
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło uchwałę, w której wyraża głębokie
zaniepokojenie wobec trwającego ponad trzy lata tymczasowego aresztowania kibica
Legii Warszawa – Macieja Dobrowolskiego bez wyroku orzekającego karę.
Prezydium NRA wskazuje na niepokojącą opieszałość prokuratury i sądu w rozpoznaniu sprawy oraz
wydaniu wyroku. - Wieloletnie faktyczne pozbawienie wolności osoby tymczasowo aresztowanej
stanowi jawne pogwałcenie zasady sprawiedliwości i praworządności stanowiącej fundament
demokratycznego państwa prawnego - czytamy w uchwale.

(czytaj treść uchwały Prezydium NRA)
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Więcej adwokatów zostanie sędziami
Więcej pozytywnych opinii Krajowej Rady Sądownictwa otrzymują adwokaci ubiegający
się o urząd sędziego - jest ich dwukrotnie więcej niż w latach ubiegłych. KRS zauważa
wzrost zgłoszeń, mimo zmienionych przepisów.
„W porównaniu z latami ubiegłymi, widać dwukrotny wzrost liczby kandydatów-adwokatów, którzy
otrzymują pozytywną opinię KRS - mówi adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, który bierze udział z
ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej w posiedzeniach Zespołów Krajowej Rady Sądownictwa
wyznaczonych do rozpatrywania zgłoszeń kandydatów o powołanie do pełnienia urzędu na wolne
stanowiska sędziowskie. - Dziś jest to już co szósty adwokat, przysyłający swoje zgłoszenie. W ten
sposób otwieramy środowisko sędziowskie na kandydatów z adwokatury”.
W latach ubiegłych opinie pozytywne uzyskało: w 2011 r. – 7 adwokatów, w 2012 r. – 2 adwokatów,
w 2013 – 6 adwokatów, w 2014 r. – 12 adwokatów.
Od 1 października 2014 r. zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w sądach
powszechnych oraz innych czynności w toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu
na stanowisku sędziowskim kandydat dokonuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
W posiedzeniach Zespołów Krajowej Rady Sądownictwa wyznaczonych do rozpatrywania zgłoszeń
kandydatów o powołanie do pełnienia urzędu na wolne stanowiska sędziowskie z ramienia Naczelnej
Rady Adwokackiej biorą udział członkowie NRA: adw. Ziemisław Gintowt oraz adw. Andrzej Siemiński.
(czytaj pismo KRS)

Adwokaci – kandydaci w wyborach
parlamentarnych
Za niespełna dwa miesiące wybory parlamentarne, w których z pewnością wezmą udział,
jako kandydaci, także adwokaci i aplikanci adwokaccy. Rolą samorządu adwokackiego
powinno być również wspieranie naszych koleżanek i kolegów w realizacji aspiracji
politycznych. Dlatego chcemy zebrać, a następnie upublicznić w naszym środowisku
informację o kandydatach – członkach samorządu adwokackiego, bez względu na opcję
polityczną, z której będą kandydowali.
Zwracamy się zatem do wszystkich kandydujących koleżanek i kolegów z prośbą o przesyłanie do
biura Naczelnej Rady Adwokackiej informacji z jakich list, z jakim numerem i w jakim okręgu
wyborczym startują. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 września na adres: biuro.prasowe@nra.pl
Zebrane w ten sposób informacje podamy do publicznej wiadomości, tak aby środowisko adwokackie
mogło poznać i głosować na kandydatów z naszego samorządu.

Spotkanie samorządów u pielęgniarek
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Spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego odbyło się 8
września w siedzibie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Wśród kilkunastu
samorządów, znależli się też reprezentaci Naczelnej Rady Adwokackiej: adw. Sławomir
Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz adw. Jarosław Zdzisław
Szymański, dziekan izby łódzkiej.
Podczas spotkania omawiano kwestię wspólnej strony internetowej przedstawicieli samorządów.
Zaprezentowano także film, dotyczący pracy pielęgniarek i położnych, przygotowany na potrzeby
kampanii „Ostatni dyżur”. Prezes NRPiP - Grażyna Rogala-Pawelczyk, przedstawiła aktualną,
dramatyczną sytuację pielęgniarek i położnych.
Po dyskusji i zmianach redakcyjnych, przyjęto Deklarację poparcia kampanii „Ostatni dyżur”, którą
mają podpisać prezesi samorządów zawodów zaufania publicznego.
Omówiono także kwestię, która została zasygnalizowana przez samorząd biegłych rewidentów.
Chodzi o projektowane zmiany legislacyjne, które dotyczą ich zawodu i samorządu. Prezes Krajowej
Izby Biegłych Rewidentów - Krzysztof Burnos - przedstawił projekt apelu – stanowiska związanego z
proponowanymi zmianami przepisów. Treść projektu została przekazana wcześniej do NRA. Po
dyskusji i niewielkich zmianach redakcyjnych, przyjęto ten dokument, nazywając go ostatecznie
„Stanowiskiem”. Dokument ten ma zostać przekazany do Kancelarii Prezydenta RP, a odpis do
premier i marszałek Sejmu.
Pod dyskusję poddano także kwestię regulaminu Konwentu prezesów samorządów zawodów zaufania
publicznego. Projekt tego dokumentu został opracowany przez mec. Zbigniewa Pawlaka, wiceprezesa
Krajowej Rady Radców Prawnych.
Następny termin posiedzenia przedstawicieli samorządów został wyznaczony na dzień 6 października
br., ponownie w siedzibie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Spotkanie Porozumienia Samorządów Zawodów
Prawniczych
Kolejne spotkanie robocze Porozumienia
Samorządów Zawodów Prawniczych odbyło
się 9 września w Gmachu Collegium
Iuridicum Uniwersytetu Warszawskiego. W
imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, która
od
początku
aktywnie
uczestniczy
w
tworzeniu Porozumienia, w spotkaniu udział
wzięli adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz
adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza
NRA.
Na spotkaniu omawiano treść wspólnej deklaracji
wraz z projektem pisemnego porozumienia oraz
zakres
zagadnień,
jakimi
Porozumienie
Samorządów Zawodów Prawniczych zamierza się
zająć w pierwszej kolejności. Dyskutowano na
temat procedury powoływania sędziów Trybunału
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Konstytucyjnego
oraz
przygotowywanej
w
pośpiechu nowelizacji ustawy o policji, która w
sposób do tej pory niespotykany umożliwia
organom dochodzeniowym prowadzenie inwigilacji
m.in. adwokatów, sędziów czy lekarzy.
Na 24 września br. planowane jest uroczyste
podpisanie tekstu deklaracji oraz porozumienia jak
też
ogłoszenie
stanowiska
Porozumienia
Samorządów Zawodów Prawniczych w zakresie
najpilniejszych zagadnień.

Adwokatki i aplikantki adwokackie na VII
Kongresie Kobiet
Adwokatki
i
aplikantki
adwokackie
reprezentują Adwokaturę Polską na VII
Kongresie Kobiet w Warszawie. Kongres w
tym roku poświęcony jest głównie kwestii
alimentów.
Z inicjatywą oficjalnej, zorganizowanej obecności
adwokatek i aplikantek adwokackich na Kongresie
wystąpiła
adw.
Katarzyna
GajowniczekPruszyńska, przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. - Cieszymy
się, że jesteśmy tutaj po to, by udzielać pomocy
prawnej kobietom z zakresu różnych spraw a w
szczególności spraw alimentacyjnych, które są
tematem przewodnim Kongresu - powiedziała
adw.
Gajowniczek-Pruszyńska.
Na
stoliku
Naczelnej
Rady
Adwokackiej
dostępne
są
broszury, m.in. na temat "Alimenty: fakty, mity". Wydaje mi się, że na takim święcie kobiet, na
którym mamy reprezentantki policji, wojska,
straży granicznej czy pożarnej, nie mogło
zabraknąć adwokatek i aplikantek adwokackich dodaje pani mecenas.
Z porad adwokackich będzie można skorzystać
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przez dwa dni trwania Kongresu: 11 i 12 września.
- Jednocześnie będziemy propagować pozytywny
wizerunek Adwokatury Polskiej - podkreśla adw.
Gajowniczek-Pruszyńska.
Na uroczystym otwarciu Kongresu Kobiet pojawiły
się premier Ewa Kopacz, wicemarszałek Sejmu
Wanda Nowicka, prof. Małgorzata Omilanowska,
minister kultury i dziedzictwa narodowego, Lena
Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa
wyższego, Małgorzata Fuszara, pełnomocnik rządu
ds.
równego
traktowania,
Anna
Komorowska, Henryka Bochniarz i Magdalena
Środa.
W programie oprócz prelekcji, jest szereg
warsztatów tematycznych. Dotyczą one m.in.
edukacji, finansów, przedsiębiorczości kobiet w
obszarach wiejskich, macierzyństwa, czy porad
prawnych w przypadku dyskryminacji. Głównym
tematem Kongresu są sprawy alimentacyjne,
obradujące panie wypracują też stanowisko wobec
kwestii uchodźców.
(zobacz stronę VII Kongresu Kobiet)
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NRA partnerem Europejskiego Kongresu Małych i
Średnich Przedsiebiorstw
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Naczelna Rada Adwokacka będzie Bisnesowym Partnerem Głównej Sesji V Europejskiego
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 12-14
października 2015 r.
NRA będzie organizatorem sesji zatytułowanej "Spory gospodarcze - sposób na sukces", która
rozpocznie się 13 października o godzinie 9.00.
Kongres jest okazją do dyskusji pomiędzy przedstawicielami świata nauki, polityki, gospodarki i
prawa na temat możliwości rozwoju i wyzwań jakie stoją przed małymi i średnimi
przedsiębiorstwami.
W tym roku uczestnicy kongresu dowiedzą się jak prowadzić firmę w sposób innowacyjny, z
wykorzystaniem nowych technologii. Porozmawiają o sposobach zabezpieczenia firmy przez
niewypłacalnością kontrahenta, a także o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów. Będą
również panele dotyczące przywództwa i dialogu, firm rodzinnych, osób niepełnosprawnych na rynku
pracy oraz, głównie z myślą o młodych przedsiębiorcach, zaplanowano tematy dotyczące startu w
biznesie, a także akademii marketingu i sprzedaży.
Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Osobu zainteresowane mogą rejestrować się na stronie
kongresu: zarejestruj się
czytaj program
czytaj pismo od przewodniczącego komisji wizerunku i ochrony prawnej przy NRA

Postępowanie karne przed sądem po 1 lipca br. konferencja
"Postępowanie karne przed sądem po 1 lipca 2015 r. - pierwsze doświadczenia" to tytuł
konferencji, która odbędzie się 29 września w auli Prokuratury Generalnej. Naczelna Rada
Adwokacka objęła wydarzenie patronatem, dysponuje też zaproszeniami dla adwokatów.
Na konferencję zaprasza Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA oraz Krajowa Szkoła Sądownictwa
i Prokuratury przy współudziale Prokuratury Generalnej i Naczelnej Rady Adwokackiej. Honorowy
patronat objęła prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
Konferencja odbędzie się w auli Prokuratury Generalnej przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie.
(zobacz program konferencji)
Naczelna Rada Adwokacka dysponuje 27 zaproszeniami na konferencję, Adwokaci zainteresowani
zaproszeniem proszeni są o email na adres sekretariat@nra.pl do 18 września (decyduje kolejność
zgłoszeń).
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Raport IBA: zmiany klimatyczne a prawa człowieka
"Zapewnienie sprawiedliwości i praw człowieka na obszarach dotkniętych zmianami
klimatycznymi" to tytuł raportu, opracowany na zlecenie IBA (International Bar
Association). Dokument powstał przy współpracy z grupą prawników, sędziów i uczonych
z całego świata.
"Ten przełomowy raport koncentruje się na słabościach, wynikających z obowiązujących praw:
krajowego i międzynarodowego. Wskazuje też jakie reformy mogłyby przeprowadzić rządy, organy
ONZ, WTO, Trybunał Praw Człowieka, korporacje i osoby prywatne, w celu zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych i zapewnienia sprawiedliwości dla osób najbardziej dotkniętych zmianami
klimatycznymi" - ocenia Michael B Gerrard, dyrektor Sabin Center for Climate Change Law, Columbia
Law School New York.
Raport dostępny jest w języku angielskim na stronie: (zobacz stronę z raportem)

Prawnicy "Pod górę" - zaproszenie
Piąty Bieg Prawników „Pod górę“ o puchar Dziekana ORA w Gdańsku odbędzie się 3
października w Sopocie na Łysej Górze. Do udziału zaprasza Komisja Kultury Sportu i
Turystyki gdańskiej izby.
Organizatorzy zachęcają nie tylko do sportowej rywalizacji, ale także do kibicowania. Tegoroczny
bieg będzie szczególny, ponieważ adw. Dariusz Strzelecki, dziekan, z okazji obchodów 70-lecia
Pomorskiej Izby Adwokackiej zaprosił do udziału sędziów i prokuratorów.
Dystans do pokonania dla dorosłych wynosi około 3 km, dla dzieci 1 km. Trasa prowadzi w
malowniczej okolicy Łysej Góry.
Po zawodach zaplanowany jest posiłek w lokalu Sabat.
Zgłoszenia zawodników przyjmuje Agnieszka Kanawka tel. 501 774 062, e-mail:
akanawka@icloud.com oraz Krzysztof Woliński tel. 503 158 258 , e-mail: wolinski@sprawy-karne.pl
Początek spotkania o godz. 12.00

Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
2 września, adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA, wzięła udział w spotkaniu w Kancelarii
Prezydenta RP w Warszawie. Celem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy Kancelarią
Prezydenta, Naczelną Radą Adwokacką i Krajową Radą Radców Prawnych w zakresie wolontariatu
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aplikantów, adwokatów, radców prawnych w Biurze Interwencyjnej Pomocy Prawnej.
8 września, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono przede wszystkim kwestie bieżących
spraw Adwokatury.
Gośćmi posiedzenia Plenarnego byli pani Maria Kuligowska i pan Grzegorz Indulski z firmy High
Profile, którzy przedstawili propozycje działań wizerunkowych na najbliższe miesiące.
Gościem Prezydium była adw. Anisa Gnacikowska, która zrelacjonowała spotkanie w Kancelarii
Prezydenta dotyczące włączenia się NRA w pomoc prawną w biurze interwencji prawnej. NRA
podpisze z kancelarią porozumienie zawierające szczegóły współpracy. Poinformowała, że na
listopadowym posiedzeniu plenarnym NRA przedstawi dziekanom propozycję dla izb, dotyczącą
edukacji prawnej w szkołach. W kwestii edukacji prawnej Prezydium NRA postanowiło, że w związku z
sytuacją związaną z podręcznikiem do prawa, wydanym przez ministerstwo sprawiedliwości i
znajdującą się w nim definicją zawodu adwokata, Prezydium NRA postanowiło zaprzestać współpracy
z MS na tym polu. (czytaj: NRA nie godzi się na opis adwokata w podręczniku MS)
Ponadto Pani Mecenas Gnacikowska przedstawiła propozycję scenariusza na film o adw. Stanisławie
Mikke.
Prezydium NRA podjęło uchwałę delegującą adw. Anisę Gnacikowską jako przedstawiciela NRA do
składu Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej przy MS. (czytaj uchwałę nr
93/2015)
Prezydium omówiło bieżące wydarzenia w kraju i postanowiło zająć stanowisko wobec problemu
uchodźców z Bliskiego Wschodu. Postanowiono, że Adwokatura powinna wyrazić deklarację pomocy
prawnej uchodźcom. (czytaj: Adwokatura deklaruje pomoc prawną uchodźcom).
Prezydium omówiło również sprawę kibica klubu sportowego Legia, który od prawie czterech lat jest
przetrzymywany w areszcie. Prezydium NRA podjęło uchwałę, w której odnosi się do problemu
przedłużających się tymczasowych aresztowań. (czytaj: NRA interweniuje w sprawie Macieja
Dobrowolskiego)
Prezydium omówiło też kwestię ataków hakerskich na kancelarie prawnicze, do
ostatnich dniach. Prezydium postanowiło zwrócić się do adw. Tomasza
przewodniczącego komisji ds. informatyzacji – Centrum Technologiczne
przygotowanie dla adwokatów kodeksu dobrych praktyk antyhakerskich. Prezydium
uchwałę w tej sprawie. (Czyta: Prezydium apeluje o ściganie hakerów).

jakich doszło w
Korczyńskiego,
Adwokatury, o
przyjęło również

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, omówił stan wdrożenia systemu SOA.
Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, omówiła projekt regulaminu działania rzeczników
dyscyplinarnych. Projekt ten zostanie przedstawiony członkom NRA podczas posiedzenia plenarnego.
Adw. Jerzy Zięba, członek NRA, poinformował, że finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego
odbędzie się 28 listopada w Warszawie.
Na wniosek adw. prof. Piotra Kruszyńskiego, dyrektora Ośrodka Badawczego Adwokatury, Prezydium
NRA odwołało ze składu Rady Naukowej OBA adwokatów: adw. Ryszarda Bochnię, adw. dra hab.
Sławomira Cieślaka, adw. dr Dagmarę Gruszecką. W skład Rady powołano natomiast adw. Andrzeja
Malickiego.
Prezydium NRA przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA, które odbędzie się 19
września br. w Płocku. Posiedzenie połączone będzie z obchodami jubileuszowymi izby płockiej.
Prezydium omówiło i rozstrzygnęło również sprawy osobowe, które przedstawił adw. Rafał Dębowski.
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Sekretarz NRA zreferował także najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad
adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium
przedyskutowało także kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik
NRA.
8 września odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego w
siedzibie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Wśród kilkunastu samorządów, znaleźli się też
reprezentanci Naczelnej Rady Adwokackiej: adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji
Rewizyjnej oraz adw. Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan izby łódzkiej. (czytaj więcej)
9 września, odbyło się kolejne spotkanie robocze Porozumienia Samorządów Zawodów Prawniczych
w Gmachu Collegium Iuridicum Uniwersytetu Warszawskiego. W imieniu Naczelnej Rady
Adwokackiej, która od początku aktywnie uczestniczy w tworzeniu Porozumienia, w spotkaniu udział
wzięli adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA. (czytaj
więcej)
10 września adw. Andrzej Zwara, prezes NRA wziął udział w posiedzeniu Kapituły Konkursu „Rising
stars. Prawnicy-liderzy jutra 2015”.
10 września, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w konferencji „Elektroniczne Biuro
Podawcze”, która odbyła się w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Konferencja
miała na celu rozpropagowanie wśród przedstawicieli nauki i praktyki nowego rozwiązania,
zapewniającego obywatelom dwukierunkową, elektroniczną komunikację z sądami.
10 września, adw. dr hab. Adam Redzik, zastępca redaktora naczelnego „Palestry” wziął udział w
obchodach 5-lecia działalności Instytutu Allerhanda w Krakowie.
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