Wiadomości Adwokatury 18 września 2015 r.
Ankieta wizerunkowa dla adwokatów
Komisja Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony
Prawnej przy NRA przygotowała ankietę,
która ma pomóc w przygotowywanej przez
NRA kampanii marketingowej. Link do pytań
zostanie w najbliższych dniach przesłany na
skrzynki mailowe adwokatów.
Decyzję
o
przygotowaniu
ankiety
podjęli
uczestnicy czerwcowego, otwartego spotkania
Komisji. Jej wyniki mają pomóc w odpowiedzi na
pytania, w jakim miejscu jest adwokatura, dokąd
zmierza i jaką ma pozycję na rynku prawniczym.
Odpowiedzi udzielone przez adwokatów pomogą
w
opracowaniu
kampanii
marketingowej,
przygotowywanej
przez
Komisję
Wizerunku
Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA.
Zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Izba płocka obchodzi 40-lecie istnienia
Czterdziestolecie istnienia obchodzi Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku. Z tej okazji
posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbędzie się w tym mieście.
Uroczystości, w tym przekazanie sztandaru izby, zaplanowano na 18-19 września.
Pierwszego dnia obchodów, o godz. 15.00, zostaną złożone kwiaty na grobach adw. Kazimierza
Askanasa, który podjął się organizacji izby płockiej w 1975 roku oraz adw. Tadeusza Kowalewskeigo,
pierwszego dziekana. Następnie zaproszeni goście będa mogli zwiedzić siedzibę izby, a o godz. 18.00
w katedrze sprawowana będzie msza św., w czasie której biskup płocki Piotr Libera poświęci sztandar
Okręgowej Rady Adwokackiej. Po mszy świętej odbędzie się koncert Chóru Pueri et Puellae Cantores
Plocenses .
W sobotę, 19 września, od godz. 9.30 trwać będą obrady Naczelnej Rady Adwokackiej w sali
konferencyjnej Hotelu "Petropol".
Niemal równolegle, bo od godz. 11.00, dla gości nie będących członkami NRA oraz dla członków izby
płockiej, zoragnizowano zwiedzanie Starego Miasta i Muzeum Mazowieckego w Płocku oraz rejs po
Wiśle.
Na godz. 17.00 zaplanowano uroczystości rocznicowe w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego
Szaniawskeigo. W programie m.in. wprowadzenie sztandaru, wystąpienie rocznicowe prof. dr. hab.
adw. Tomasza Siemiątkowskeigo a także wręczenie odznaczeń "Adwokatura Zasłużonym".
Izba płocka wyodrębniła się po podziale administracyjnym kraju w 1975 roku i swoim zasięgiem
miała obejmować województwo płockie i ciechanowskie. 15 listopada 1975 r. odbyło się pierwsze
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zgromadzenie delegatów zespołów adwokackich z Płocka, Kutna, Łęczycy, Sierpca, Płońska,
Ciechanowa, Mławy, Pułtuska oraz Działdowa. Wybrali oni dziekana – adw. Tadeusza Kowalewskiego i
pozostałych członków Okręgowej Rady Adwokackiej. Rada rozpoczęła działalność w lokalu przy ul.
Kolegialnej 34 w Płocku. Na początku działalności w skład izby adwokackiej w Płocku wchodziło 76
adwokatów, z tego 12 wykonywało zawód w ograniczonym zakresie. Adwokaci ci uprzednio należeli
do różnych izb: warszawskiej, łódzkiej, olsztyńskiej. W roku 1988 r siedziba przeniesiona została do
kamienicy przy ul. Sienkiewicza 31, gdzie mieści się do dziś.
Obecnie izba płocka liczy 199 adwokatów wykonujących zawód, 49 niewykonujących i 39 aplikantów
adwokackich.

(zobacz program obchodów 40-lecia izby płockiej)

W październiku kolejny Przegląd Kina Prawniczego
Już po raz czwarty Naczelna Rada Adwokacka organizuje Przegląd Kina Prawniczego
„Adwokat w roli głównej”.
Przegląd tradycyjnie odbędzie się w warszawskim kinie Muranów. Otworzy go 16 października pokaz
zamknięty filmu "Złota Dama" w reżyserii Simona Curtisa.
A już dla wszystkich chętnych 17 i 18 października bezpłatne pokazy klasyki kina prawniczego.
17 października:
godz. 12.00 "Kto sieje wiatr", reż. Stanley Kramar
godz. 14.15 "...I sprawiedliwość dla wszystkich", reż. Norman Jewison
godz. 16.30 "Druga Prawda", reż. Barbet Shroeder
18 października:
godz. 12.00 "Filadelfia",reż. Jonathan Demme
godz. 14.15 "Ludzie Honoru", reż. Rob Reiner
godz. 16.40 "Sędzia", reż. David Dobkin
Pomysłodawcą i organizatorem Przeglądu jest adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA.
Zaproszenia na otwarcie gali będzie można zdobyć śledząc funpage na facebooku Naczelnej Rady
Adwokackiej i Adwokata w roli głównej.

Inauguracja sezonu artystycznego Klubu Adwokata
w Krakowie
Inauguracja
sezonu
artystycznego
2015/2016 w Klubie Adwokackim im. adw.
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Janiny
Ruth
Buczyńskiej
w
Krakowie
odbędzie się 22 września. Z koncertem
wystąpią uczestnicy XVII Konkursu im.
Fryderyka Chopina: Szymon Nehring i
Krzysztof Książek wraz z ich profesorem
Stefanem Wojtasem. W programie Chopin.
Na
koncert
zaprasza
Komisja
Integracji
Środowiskowej, Kultury i Sportu. Początek o godz.
20.00 w Klubie Adwokata przy ul. Sławkowskiej 1 I
p.

Poszukiwani adwokaci do projektu edukacyjnego
dla ofiar przemocy w rodzinie
Poszukiwani są adwokaci, którzy chcieliby się włączyć do współpracy przy projekcie
„Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”.
Praca na rzecz projektu jest odpłatna. Spotkania mają charakter edukacyjny dla osób
pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Odbywać się one będą w układzie 4 godziny na wykład plus
dwie godziny na indywidualne porady prawne. Spotkania będą organizowane w każdym
województwie (miasta wojewódzkie oraz powiatowe) w okresie od września do grudnia 2015 dla
20-osobowych grup (ok. 6-7 grup w każdym województwie).
Organizatorem spotkań edukacyjnych, zleconych przez ministerstwo sprawiedliwości, jest PM Group
LAAX (szkolenia-polska.pl/) Firma szuka osób, które udzielać będą pomocy prawnej oraz
przeprowadzą wykłady/treningi.
Aby udzielać porad prawnych na koniec spotkań, należy posiadać tytuł zawodowy adwokata lub
radcy prawnego i posiadać minimum 2-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe adwokata
lub radcy prawnego oraz minimum 2-letnie udokumentowane doświadczenie pracy w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Każde spotkanie kończy się indywidualnymi poradami prawnymi dla uczestników spotkania. Czas
trwania porad to 2 godziny, wynagrodzenie 150 zł za godzinę.
By zostać wykładowcą/trenerem, prowadzącym spotkania, należy posiadać ukończone studia wyższe
na jednym z kierunków: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, psychologia,
politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie lub
ukończone studia wyższe na innych kierunkach, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie
psychologii, organizacji pomocy społecznej, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji;
posiadać ukończone specjalistyczne szkolenia w wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin
dydaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadać minimum 5-letnie
udokumentowane doświadczenie pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie; posiadać
minimum 2-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu wykładów/szkoleń/lekcji.
Spotkania trwają 4 godziny lekcyjne, zaś proponowane wynagrodzenie wynosi 100 zł za godzinę.
Funkcje wykładowcy i osoby udzielającej porad prawnych można łączyć. Proponowana jest umowa
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zlecenia.
W programie uwzględnione będą tematy:
- pokrzywdzony w procedurze Niebieskie Karty (uprawnienia i obowiązki)
- art. 11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – sytuacje, kiedy można złożyć wniosek,
opłaty od wniosku
- główne informacje o możliwościach zaskarżenia decyzji procesowych i orzeczeń w postępowaniu
karnym (wyczulenie na obowiązek zawiadamiania organów o zmianie adresu zamieszkania, na
zachowanie terminów do wnoszenia środków zaskarżenia
- pokrzywdzony jako strona w postępowaniu karnym – dlaczego warto być stroną w postępowaniu
przed sądem
- środki umożliwiające izolację sprawcy przemocy w rodzinie – do jakich organów można wsytąpić o
zastosowanie danego środka
- pomoc dzieciom: art. 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz konsekwencje jego
zastosowania przy szczególnym nacisku na praktyczne stosowanie prawa.
Zainteresowani współpracą proszeni są o kontakt z Edytą Łupińską, ekspertem ds. szkoleń, tel.
533979749

Wrześniowy turniej Toga Golf zakończony
Pole golfowe Mazury Golf & Country Club w
Naterkach już po raz kolejny gościło
golfistów na XVI Turnieju TOGA GOLF,
organizowanym
od
2000
roku
przez
Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie. Jak
co roku, patronat nad XVI Turniejem TOGA
GOLF
objął
adw.
Stanisław
Estreich,
przewodniczący Komisji Integracji i Sportu
Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Piotr
Grzymowicz, prezydent Miasta Olsztyna.
Turniej odbył się w dniach 5-6 września 2015 r.
Pierszego
dnia
w
turnieju
indywidualnym
wystartowało 70 golfistów. Wśród adwokatów
bezkonkurencyjny okazał się adw. Piotr Dejnowicz
z Warszawy, który zajął pierwsze miejsce. Za nim
uplasowali się: adw. Mirosław Łopatto z izby
szczecińskiej, adw. Krzysztof Łazowski z izby
łódzkiej. Kolejne punktowane miejsca zajęli adw.
Andrzeja Piotrowski (izba łódzka) adw. Grzegorz
Jaworski (izba katowicka), adw. Andrzej Mataj
(izba szczecińska), adw. Antoni Zakrzewski (izba
warszawska). adw. Stanisław Borzymowski (izba
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Pomorska) i adw. Mirosław Narolski (izba łódzka).
W klasyfikacji open triumfował w kategorii
strokeplay brutto Piotr Ostaszewski – prawnik z
Warszawy, a w kategorii stableford netto Zbigniew
Cichy z Olsztyna.
Rozegrane zostały IV Mistrzostwa Polski Izb
Adwokackich w Golfa. Po zaciętej rywalizacji
zwyciężyła izba adwokacka w Szczecinie (w
składzie adw. Mirosław Łopatto oraz adw. Andrzej
Mataj) uzyskując 45 pkt. stableford netto i
pokonując tym samym zaledwie o jeden punkt
zeszłorocznych zwycięzców, tj izbę adwokacką w
Łodzi (w składzie adw. Krzysztof Łazowski oraz
adw. Andrzej Piotrowski). Na trzecim miejscu
uplasowali się przedstawiciele izby adwokackiej w
Warszawie – adw. Artur Dejnowicz i adw. Antoni
Zakrzewski uzyskując 35 pkt. stableford netto.
Na małym, 6-dołkowym polu zmagały się
natomiast wschodzące gwiazdy golfa. Tu wśród
adwokatów zwyciężyła adw. Katarzyna Zawada,
przed adw. Bartłomiejem Wacławem i apl. adw.
Maciejem Karpińskim (wszyscy z izby adwokackiej
w Olsztynie). Dla ok. 30 osób, które wcześniej nie
miały do czynienia z tą dyscypliną sportu,
zorganizowana
została
„Akademia
Golfa”,
pozwalająca na zapoznanie się z zasadami gry.
W niedzielę, 6 września 2015 r. z udziałem 50
golfistów rozegrany został XVI Turniej TOGA
REWANŻ 2015. Podczas tego drugiego dnia w
kategorii adwokaci zwyciężył adw. Krzysztof
Łazowski, przed adw. Arturem Dejnowiczem oraz
adw. Mirosławem Łopatto. Na kolejnych miejscach
znaleźli się adw. Antoni Zakrzewski, adw. Andrzej
Piotrowski, adw. Grzegorz Jaworski oraz adw.
Andrzej
Mataj.
W
klasyfikacji
prawników
klasyfikacji stableford netto wśród prawników
najlepszy był sędzia ze Szczecina Andrzej
Olszewski. W kategorii open strokeplay brutto
wygrał Romuald Centowski. W klasyfikacji kobiet
zwyciężyła Anna Bacławska.
Uroczyste
rozdanie
pucharów
i
nagród
zwycięzcom Turnieju odbyło się w hotelu
„Przystań & SPA ” w Olsztynie, przy udziale Haliny
Zborowskiej-Boruch - wiceprezydenta Olsztyna,
adw. Stanisława Estreicha - przewodniczącego
Komisji Integracji Środowiskowej Sportu, Turystyki
i Wypoczynku NRA, Ewy Dobrzyńskiej-Murawki,
wiceprezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie, adw.
Andrzeja Kozielskiego, dziekana Okręgowej Rady
Adwokackiej
w
Olsztynie,
adw.
Mirosławy
Pietkiewicz,
skarbnik
NRA,
reprezentującej
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Naczelną Radę Adwokacką. Bankiet kończący
zawody uświetnił występ znakomitego zespołu
„Czerwony Tulipan”.
Współorganizatorem
zawodów
było
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych
„TOMASZKOWO”. Sponsorzy: Ingenium sp. z o.o.,
Hotel Krasicki, KruliQ Wine&Art, Laboratorium
Kosmetyczne Dr Irena Eris, Cursor S.A. CEDC,
Wydawnictwu C.H. Beck oraz Edmar Auto sp. j.
Jerzy Dobrzański

Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
15 września, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA wzięli
udział w roboczym spotkaniu z dyrektor Iwoną Kujawą, zastępcą dyrektora Karolem Dałkiem oraz
innymi pracownikami Departamentu zawodów prawniczych i dostępu do pomocy prawnej, w sprawie
wdrażania ustawy o nieodpłatnej przesądowej pomocy prawnej.
17 września, adw. Andrzej Siemiński, członek NRA, złożył kwiaty przed Pomnikiem Poległych i
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Pomordowanych na Wschodzie w Warszawie podczas uroczystości obchodów 76. rocznicy agresji
sowieckiej na Polskę.
18 września, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w konferencji "Adwokatura wobec zmien
w prawie karnym" w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Konferencję zorganizował samorząd aplikantów
adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej.
18 września, izba płocka rozpoczyna obchody 40-lecia istnienia. Z tej okazji posiedzenie plenarne
Naczelnej Rady Adwokackiej odbędzie się w tym mieście. (czytaj więcej)
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