Wiadomości Adwokatury 2 października 2015 r.
Adwokaci i aplikanci adwokaccy będą ubiegać się o
miejsca w parlamencie
Aż 80 adwokatów i aplikantów adwokackich będzie walczyć o mandat posła lub senatora
w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r.
Najwięcej przedstawicieli palestry startuje z list Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości
(dwudziestu jeden) oraz Komitetu Wyborczego Nowoczesna Ryszarda Petru (dziewiętnestu).
Dzięwięciu adwokatów jest na liście KW Kukiz "15, ośmiu znalazło się na listach KW Platformy
Obywatelskiej i Zjednoczonej Lewicy, a siedmiu na liście komitetu wyborczego Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Trzech kandydatów z adwokatury wystawił KW KORWiN, dwóch KW Wyborcy Zjednoczeni
dla Śląska, z kolei Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni, Obywatelski Komitet Wyborczy
Wyborców Romana Giertycha i Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże" ma
po jednym adwokacie na liście.
Większość kandydujących członków palestry, bo aż 69, chce zasiąść w izbie niższej parlamentu, a
tylko jedenastu będzie ubiegać się o miejsce w Senacie.
Nazwiska ośmiu adwokatów znalazły się na pierwszym miejscu na listach komitetów, w tym pięć
„jedynek” dostali adwokaci z listy Prawa i Sprawiedliwości.
Największą grupę adwokacką reprezentuje Kraków i Warszawa - z dziesięcioma adwokatami na liście
oraz Łódź, gdzie startuje dziewięciu adwokatów. Silne przedstawicielstwo stanowią adwokaci z
mniejszych miast. W Rzeszowie, Legnicy i Nowym Sączu można wybierać posłów spośród czterech
adwokatów.
W najbliższych dniach wyślemy pytania do kandydatów ze środowiska adwokackiego, które pozwolą
bliżej zapoznać się z ich programem i pomysłami na ulepszenie wymiaru sprawiedliwości. Wszystkie
nadesłane odpowiedzi opublikujemy na adwokatura.pl
Paniom i Panom Mecenasom życzymy powodzenia w wyborach.
Zobacz listę adwokatów i aplikantów adwokackich kandydujących w wyborach parlamentarnych
2015 r.

Kalendarium działań NRA z ostatnich miesięcy
Poniżej publikujemy kalendarium działań Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie kilku
ważnych ustaw oraz z wydarzeń w okresie lipiec-wrzesień 2015 r.
1. Kalendarium działań wobec ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
(zobacz dokument) (zobac załącznik)
2. Kalendarium działań w sprawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej
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(zobacz dokument) (zobacz załącznik)
3. Kalendarium działań w sprawie nowelizacji rozporządzenia MS w sprawie opłat za czynności
adwokackie i ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawej z urzędu
(zobacz dokument) (zobacz załącznik)
4. Kalendarium działań w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji i innych
ustaw
(zobacz dokument) (zobacz załącznik)
5. Kalendarium poszczególnych wydarzeń z ostatniego okresu sprawozdawczego (lipiec-wrzesień
2015 r.).
(zobacz dokument) (zobacz załącznik)

Opinia NRA ws udzielania i dokumentowania
nieodpłatnej pomocy prawnej
Naczelna Rada Adwokacka opracowała opinię do projektu rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy
prawnej.
Pod dokumentem podpisali się adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Rafał Dębowski,
sekretarz NRA.
(czytaj opinię NRA)

Egzamin na aplikację adwokacką - z pozytywnym
wynikiem 37,5 proc.
W tym roku na aplikację adwokacką zdało 37,5 proc. magistrów prawa, którzy podeszli do
egzaminu.
Do egzaminu na aplikację adwokacką podeszło 2945 magistrów prawa. Z pozytywnym wynikiem
ukończyło go 1105 osób, czyli 37,5 proc.
To spory spadek, biorąc pod uwagę, że w 2014 roku egzamin z pozytywnym wynikiem zdało 53,55
proc. kandydatów. (czytaj wyniki z 2014 roku)
Najlepiej poradzili sobie magistrowie prawa w Łodzi - 51 proc. pozytywnych ocen, Krakowa - 51 proc.
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oraz Białegostoku - 50,09 proc. Najmniej osób - procentowo - zdało w izbach w Zielonej Górze - 14
proc., w Siedlcach - 16 proc. i w Częstochowie 19 proc.
W Warszawie do egzaminu przystąpiło 1094 magistrów prawa, pozytywny wynik uzyskało 387, czyli
35,4 proc.
Po 40 i więcej procent uzyskali zdający w izbach katowickiej, poznańskiej, szczecińskiej i
wrocławskiej.
Kandydaci rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, składający się ze 150 pytań. Warunkiem
dostania się na aplikację była prawidłowa odpowiedź na minimum 100 pytań.
Obecnie na aplikacji adwokackiej było ponad 6,5 tys. aplikantów. Najwięcej, bo aż ponad dwa tysiące
odbywa aplikację w izbie warszawskiej.
Od roku 2009 kandydaci na aplikantów adwokackich i radcowskich rozwiązują taki sam test. Test dla
kandydatów na aplikantów notarialnych oraz test dla kandydatów na aplikantów komorniczych są
odmienne i uwzględniają specyfikę danego zawodu (testy te nie obejmują prawa karnego, zawierają
zaś zagadnienia m.in. z zakresu prawa finansowego).
(zobacz całościowe wyniki)

Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu
polubownych metod rozwiązywania sporów
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wspieraniu polubownych metod
rozwiązywania sporów. Przy jej powstaniu pracował Zespół Ministra Gospodarki, w skład
którego wchodzili adwokaci, sędziowie, radcy prawni, mediatorzy oraz przedstawiciele
środowisk akademickich.
Ustawa mówi o najważniejszej zasadzie mediacji: dobrowolności i poufności. Wprowadzony przez
ustawę system uprawnień proceduralnych i organizacyjnych ma zachęcać strony postępowania do
podejmowania prób polubownego rozwiązywania sporu, zamiast kierowania sprawy do
rozstrzygnięcia przez sąd.
Nowe przepisy pozwalają m.in na zaliczenie kosztów mediacji, prowadzonej na skutek skierowania
przez sąd, do wydatków sądowych. Zmianie ulegną także niektóre opłaty sądowe związane z
prowadzeniem postępowania mediacyjnego. Możliwe będzie także dokonywanie zwrotu całości bądź
części wniesionej opłaty sądowej, w przypadku gdy na wczesnym etapie postępowania sądowego
strony, w wyniku mediacji, zawrą ugodę.
Wprowadzone zostaną również regulacje dotyczące kwalifikacji mediatorów stałych, co ma zapewnić
wysoki standard usług mediacyjnych. Wymogi, jakie mają być stawiane osobom ubiegającym się o
wpis na listę stałych mediatorów, były przedmiotem uzgodnień ze środowiskiem mediatorów i
sędziów.
Po podpisaniu ustawy przez prezydenta, Mariusz Haładyj, wiceminister gospodarki, przesłał do
członków Zespołu - wśród których było dziewięciu adwokatów, m.in. adw. Andrzej Zwara, prezes
NRA, adw. dr Małgorzata Kożuch, członek NRA oraz adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes
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Centrum Mediacyjnego przy NRA - list z podziękowaniami.
Wyraził nadzieję, że czują oni satysfakcję z ostatecznego rezultatu prac. "Teraz czas wdrożenia
przepisów, który stanowi nie mniejsze wyzwanie niż samo ich przygotowanie. Myślę też, że ważną
rolę może odegrać Państwa głos w upowszechnianiu tych rozwiązań oraz ich wyjaśnianiu, np.
podczas publicznych bądź zamkniętych dyskusji i debat. Zachęcam Państwa również do publikacji w
tym zakresie, ponieważ warunkiem zaistnienia mediacji na szerszą skalę jest także wzrost
świadomości społecznej. Ustawa ta bowiem to swego rodzaju oprzyrządowanie, z którego właściwie
korzystać mogą strony świadome w jaki sposób go używać."
Zespół do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów
gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej pracował od jesieni 2013
roku.

3 października jubileusz Izby Wałbrzyskiej
Izba Adwokacka w Wałbrzychu obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia. Uroczyste obchody
zaplanowano na 3 października na Zamku Książ.
W ramach jubileuszu poświęcony zostanie sztandar Izby Adwokackiej w Wałbrzychu - podczas mszy
św. w kaplicy zamkowej, o godz. 11.00. Eucharystię sprawować będzie biskup Adam Bałabuch.
O godz. 12.30 w Sali Maksymiliana odbędzie się uroczysta akademia. Swój udział zapowiedzieli
przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej z prezesem NRA adw. Andrzejem Zwarą,
przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, innych zawodów prawniczych oraz prezydenci Wałbrzycha
i Jeleniej Góry.
Na zakończenie uroczystości przewidziano koncert artystów Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej
Górze.
Po obiedzie zaplanowano zwiedzanie Zamku Książ oraz uroczystą kolację i bal.
(zobacz program jubileuszu)
Sponsorzy-Partnerzy Spotkania:
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Pielgrzymka prawników na Jasną Górę 3
października
Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników na
Jasną Górę odbędzie się 3 października br.
Zapraszają do udziału w niej bp Piotr
Sawczuk, delegat Konferencji Episkopatu
Polski ds. Duszpasterstwa Prawników oraz
ks.
dr
Tomasz
Czarnocki,
krajowy
duszpasterz prawników.
Ramowy program Pielgrzymki Prawników na Jasną
Górę:
godz. 09.30
Droga Krzyżowa na Wałach – oprawa liturgiczna
Duszpasterstwo Diecezji Tarnowskiej
godz. 11.00
Eucharystia koncelebrowana w Kaplicy Matki
Bożej Jasnogórskiej. Przewodniczy i homilię
wygłosi bp Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy
diecezji
katowickiej
–
oprawa
liturgiczna
Duszpasterstwo Diecezji Tarnowskiej.
godz. 12.30 - 12.45
Druga część spotkania: wykładowo – dyskusyjna w
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Kaplicy św. Józefa (poza murami klasztoru
jasnogórskiego)
Pierwsze wystąpienie: ks. prof. dr hab. Jan
Jaroszyński (Katolicki Uniwersytet Lubelski im.
Jana Pawła II w Lublinie) „Czy cywilizacja
zachodnia przetrwa bez katolicyzmu?” (ok. 30
min.).
Przerwa na kawę i ciastko (ok. 20 min).
Drugie wystąpienie: mec. Olgierd Pankiewicz
(Wrocław, Stowarzyszenie Ordo Iuris) – „Katolicki
prawnik w przestrzeni publicznej” (ok. 30 min.).
Po prelekcjach/wykładach przewidziana jest
dyskusja.
godz. 14.30-14.45
Zakończenie

Zjazd adwokatów z całej Europy poświęcony
zagadnieniom przestępczości gospodarczej
Zjazd Adwokatur Europejskich FBE – po raz pierwszy organizowany przez polską
adwokaturę – odbędzie się w dniach 8-11 października 2015 r. w Krakowie. Tematem
obrad będzie przestępczość gospodarcza. Organizatorami są: The European Bars
Federation (FBE), Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie oraz Naczelna Rada
Adwokacka, we współpracy z patronami wydarzenia.
Organizacja FBE zrzesza 250 okręgowych rad adwokackich i radców prawnych, reprezentując około
800 tys. europejskich prawników. W tych dniach do Krakowa przyjadą prawnicy z Hiszpanii, Włoch,
Francji, Malty, Cypru, Rumunii, Luxemburgu, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwajcarii, Ukrainy,
Czech oraz Polski.
Uczestnicy zjazdu w Krakowie rozmawiać będą o przestępczości gospodarczej (white-collar crimes).
Debata podzielona jest na cztery panele tematyczne:
I. przestępstwo „prania brudnych pieniędzy” na tle przepisów prawa bankowego i regulacji prawnych
Unii Europejskiej;
II. zagadnienia związane z materialno-prawnymi i procesowymi podstawami ścigania przestępczości
transgranicznej, w szczególności tzw. „obrotu karuzelowego”;
III. zagadnienia korupcji w obrocie gospodarczym w kontekście modeli kryminalizacji korupcji
w sferze publicznej;
IV. ubezpieczenia adwokatów wykonujących zawód w więcej niż jednym państwie unijnym.
W programie wydarzenia przewidziano także bogaty program kulturalny, m.in. zwiedzanie unikalnej
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kopalni w Wieliczce zakończone koncertem, zwiedzanie Collegium Maius UJ, bal w Pałacu Pod
Baranami.
Dyskusja z udziałem międzynarodowych prawników – praktyków odbędzie się w sześciu
symultanicznie tłumaczonych językach.
Wszystkie dodatkowe informacje
http://fbe.adwokatura.krakow.pl/

oraz

formularz

zgłoszeniowy

można

znaleźć

na

stronie

Brytyjscy mediatorzy poprowadzą szkolenie w
Warszawie
Trzej wybitni mediatorzy brytyjscy, przy wsparciu trenera z Polski, poprowadzą szkolenie
zawodowe w Warszawie. Będzie to już czwarte szkolenie zorganizowane przez Centrum
Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Zaplanowano je na 16-18 października 2015
r. Pozostały ostatnie wolne miejsca.
Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim z zapewnieniem tłumaczenia symultanicznego na
język polski. Każdemu uczestnikowi, który będzie obecny na całym szkoleniu i pozytywnie ukończy
obie jego części, zostanie wystawiony numerowany certyfikat mediatora oraz zostanie on wpisany na
listę stałych mediatorów Centrum Mediacyjnego przy NRA.
Plan szkolenia zakłada łącznie 24 godziny zajęć stacjonarnych. Zgodnie z §17 Uchwały NRA nr
57/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. O doskonaleniu zawodowym adwokatów, udział w szkoleniu
będzie uprawniał do uzyskania 24 punktów szkoleniowych.
Szkolenie przeznaczone jest dla 45 adwokatów z całej Polski - liczba ta ustalona została stosownie do
liczby trenerów, aby zagwarantować uczestnikom aktywny udział w sesjach i zagwarantować
profesjonalny, wysoki poziom przeszkolenia. Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Okręgowej Rady
Adwokackiej w Warszawie.
Szkolenie składa się z dwóch części. Każdemu z uczestników, po dokonaniu opłaty rejestracyjnej,
zostanie przesłana na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail publikacja na temat
sposobu prowadzenia mediacji i dodatkowe pytania. Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z nią i
na jej podstawie odpowiedzieć pisemnie na podane pytania. Przesłane odpowiedzi stanowią
podstawę oceny pierwszej części szkolenia. Znajomość zawartego w publikacji materiału jest
obligatoryjna i będzie podlegała także ocenie przy końcowej kwalifikacji mediatorów w ostatnim dniu
zajęć. Jedynie osoby, które udzielą prawidłowych odpowiedzi i prześlą je w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 9 października 2015 r. na adres e-mail: centrum.mediacji@adwokatura.pl, mogą
przystąpić do drugiej części szkolenia.
Koszt szkolenia, tj. opłatę rejestracyjną oraz pozostałe koszty, w tym koszty dojazdu i
zakwaterowania, ponoszą uczestnicy szkolenia albo delegujące ich Rady. Opłata rejestracyjna wynosi
1 450 złotych brutto.
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Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Naczelnej Rady Adwokackiej: 78 1160 2202
0000 0000 6084 9149 Millenium Bank, tytułem: „Opłata za IV szkolenie zawodowe Centrum
Mediacyjnego przy NRA 16-18.10.2015 r. za (imię, nazwisko uczestnika)”. Prosimy również
uczestników o podanie danych potrzebnych do wystawienia faktury przez NRA.
Opłata rejestracyjna pokrywa udział w szkoleniu, koszty przerw na kawę i herbatę przewidzianych
programem szkolenia oraz materiały dydaktyczne. Istnieje możliwość zakupienia obiadu w
restauracji „Adler” (obok siedziby ORA), gdzie na czas szkoleń będą dostępne obiady firmowe w
kwocie ok. 25 zł za zestaw (zupa, drugie danie, napój).
Załączony poniżej formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać e-mailem na adres:
centrum.mediacji@adwokatura.pl.
(zobacz formularz)

Instytucja nakazów w polskim i europejskim
systemie prawa - konferencja
Na konferencję "Instytucja nakazów w polskim i europejskim systemie prawa”
zaprasza Ośrodek Badawczy Adwokatury wraz z Akademią im. Jana Długosza w
Częstochowie. Odbędzie się 9 października.
Konferencja podzielona została na dwa panele, wśród prelegentów są m.in. adw. dr hab. Jacek
Skrzydło, adw. prof. dr hab. Monika Zbrojewska, adw. Marcin Imiołek adw. Grzegorz Eliasz adw. prof.
Piotr Kruszyński.
(zobacz szczegółowy program)
Zaproszeni są adwokaci i aplikanci adwokaccy. Zgłoszenia za pośrednictwem formularza należy
kierować na adres mailowy Ośrodka Badawczego Adwokatury: oba@nra.pl z kopią zapasową na
maila gosia.grzesiak@tlen.pl w terminie do 7 października 2015 r. Udział w konferencji jest
bezpłatny.
(zobacz formularz zgłoszeniowy)
Organizatorzy wystawiają zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu stosownie do treści regulaminu
doskonalenia zawodowego.
Konferencja odbędzie się w auli nr 0.22
Częstochowa).

na Wydziale Nauk Społecznych (ul. Zbierskiego 2/4

Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych –
FinReg2015 - zaproszenie
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Już po raz czwarty odbędzie się Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych –
FinReg2015 - tym razem 14-15 października w Warszawie. To największe w Polsce,
dwudniowe forum dotyczące regulacji rynków finansowych, z udziałem wiodących
ekspertów, regulatorów, naukowców, polityków i praktyków rynków finansowych.
Naczelna Rada Adwokacka objęła Kongres patronatem honorowym.
Wśród tematów m.in.: Prawo rynków finansowych; Przyszłość model nadzoru systemu
finansowego; Złote akcje: złote czasy czy złoty cielec protekcjonizmu?; Finansowanie
przedsiębiorczości z wykorzystaniem rynku kapitałowego; Mediacja i rozwiązywanie sporów na rynku
finansowym.
W II dniu Kongresu, w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, autorzy nagrodzonych
artykułów problemowych, nadesłanych w konkursie Call for Papers, zaprezentują swoje referaty w
pięciu obszarach tematycznych.
Organizatorem Kongresu jest Instytut Allerhanda.
Szczegóły Kongresu FinReg2015 (program, rejestracja) tutaj: www.finreg.allerhand.pl
(zobacz szczegółowy program)

800 lat Magna Charta Libertatum - konferencja
"800-lecie Magna Charta Libertatum" - czyli Wielkiej Karty Swobód - to tytuł konferencji,
która odbędzie się 9 października w Warszawie. Zapraszają do udziału w niej Robin
Barnett ambasador brytyjski oraz prof. Mirosław Wyrzykowski, kierownik Zakładu Praw
Człowieka WPiA UW.
Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UW, ul. Lipowa 4. Swój udział należy
potwierdzić do 6 października na adres: a.ploszka@wpia.uw.edu.pl
Konferencja odbędzie się w języku angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.
(zobacz program)

Reaktywacja "Młodej Palestry"
Czasopismo aplikantów adwokackich "Młoda Palestra" reaktywowało się. Pierwszy numer
zapełniły teksty aplikantów z izby warszawskiej, ale do współtworzenia pisma zaproszeni
są aplikanci z całego kraju.
"Młoda Palestra" powołuje się na tradycję kwartalnika, wydawanego przez kandydatów adwokackich
małopolskich i Śląska Cieszyńskiego w czasach II RP. Był on publikowany najpierw w Krakowie,
później we Lwowie.
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Redaktor naczelną reaktywowanego pisma została apl. adw. Magdalena Robaszyńska, jej zastępcą
jest apl. adw. Piotr Babiarz.
Nowa odsłona jest na miarę współczesności: wersja podstawowa czasopisma to wersja elektroniczna.
"Młoda Palestra" będzie zamieszczana w tzw. bibliotece elektronicznej na stronie issuu.com oraz
rozprowadzana elektronicznie (mailem) początkowo do adwokatów i aplikantów izby warszawskiej,
zaś później do pozostałych izb adwokackich.
To pismo tworzone "przez nas - dla nas", a więc przez aplikantów dla aplikantów - podkreśla we
wstępniaku redaktor naczelna. - Stałe rubryki będą odpowiadały częściom naszego egzaminu
zawodowego. Jednocześnie jesteśmy otwarci nie tylko na artykuły naukowe, ale także o tematyce
powiązanej z wykonywaniem naszego zawodu, m.in. o problemach związanych z prowadzeniem
własnej działalności gospodarczej.
Teksty w czasopiśmie pogrupowane są w działy: "Karne", "Cywilne", "Gospodarcze",
"Administracyjne" oraz "Etyka i inne". W pierwszym numerze artykuły m.in.: "Model postępowania
apelacyjnego w sprawach karnych po 1 lipca 2015 r.", "O potrzebie zmian w instytucji biegłych
sądowych", "Negatywny komentarz na stronie internetowej/forum a naruszenie dóbr osobistych",
"Nowe elementy regulacji prawnej w prawie antymonopolowym", "Zapach perfum jako utwór w
rozumieniu prawa autorskiego".
(zobacz profil Młodej Palestry na Facebooku)

Inauguracja roku akademickiego Uczelni
Łazarskiego w Warszawie
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła
się 25 września.
Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA oraz
adw. Andrzej Siemiński, doradca Prezesa NRA ds. Organizacyjnych i Skargowych. Adwokaturę
warszawską reprezentował adw. Andrzej Orliński, wicedziekan ORA w Warszawie.
Prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, rektor, opisała osiągnięcia Uczelni, przyznane jej wyróżnienia i
nagrody oraz omówiła wyniki rankingów. Wspomniała także o trudnych warunkach dla szkolnictwa
wyższego do czego m.in. przyczynia się niż demograficzny. Rektor omówiła pokrótce uczelniany
system wsparcia studentów i wysokie oceny kierunku prawo.
Następnie odczytała listy od Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów i Marszałka Sejmu RP.
Wykład inauguracyjny pt. ”Appeasement i odwaga niepodległości: dwie postawy wobec agresora”
wygłosił prof. dr hab. Andrzej Nowak, kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej, Instytut Historii
– Uniwersytet Jagielloński.
Następnie dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz, wiceminister szkolnictwa wyższego zabrała głos,
przytaczając liczne statystyki plasujące Uczelnię Łazarskiego w gronie najlepszych uczelni w Polsce.
Na ręce Pani Rektor wręczyła też list od prof. dr hab. Leny Kolarskiej-Bobińskiej - ministra nauki i
szkolnictwa wyższego.
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Po przemówieniach wręczono dyplomy doktorskie oraz liczne nagrody uczelniane i wyróżnienia.
Rok akademicki 2015/2016 na Uczelni Łazarskiego jest już otwarty.

I Otwarte Mistrzostwa Polski Adwokatury w
Siatkówce w listopadzie
I Otwarte Mistrzostwa Polski Adwokatury w Siatkówce odbędą się 26-29 listopada w
Krakowie. Impreza będzie się odbywała przy okazji organizowanych przez Naczelną Radę
Adwokacką Ogólnopolskich Dni Kultury Adwokatury w tym mieście.
Rozgrywki są otwarte dla kobiecych i męskich drużyn adwokatów i aplikantów adwokackich, a także
innych prawników profesjonalistów: sędziów, prokuratorów, radców prawnych, notariuszy i
komorników oraz aplikantów w tych zawodach. Drużyna adwokacka, która dotrze najwyżej w
rozgrywkach, zdobędzie tytuł Mistrza Polski Adwokatów w Siatkówce, zaś drużyna, która wygra cały
turniej (niezależnie od składu zawodowego), zdobędzie Puchar Prezesa NRA w Mistrzostwach Polski
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Adwokatury w Siatkówce. Nagradzane będą trzy miejsca w danej kategorii.
Koszt udziału zawodnika w Mistrzostwach wynosi 650 zł, przy czym do dnia 23 października br.
należy wpłacić zaliczkę w kwocie 315 zł, a pozostałą kwotę uregulować najpóźniej w dniu
zameldowania w hotelu. Wszelkie szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe znajdziecie
Państwo na stronie internetowej www.togavolleyball.pl oraz odpowiednim profilu na Facebooku.
Organizatorem jest adwokat Aurelia Koksztys-Łuć a koordynatorem Adwokat Bartosz Łuć.
Ewentualne pytania w sprawie Mistrzostw należy kierować za pośrednictwem formularza na stronie
internetowej.
Aby drużyna mogła reprezentować izbę adwokacką, region (np. połączone siły adwokatów z różnych
izby "Adwokaci Dolnośląscy") lub miasto (np. "Adwokaci Warszawscy") wystarczy, że w jej składzie
będzie co najmniej trzech adwokatów lub aplikantów adwokackich (oprócz pozostałego, prawniczego
składu), przy czym liczba zawodników w drużynie nie może być większa niż 8 osób.
Mistrzostwa organizuje Naczelna Rada Adwokacka przy współpracy z Krakowską Izbą
Adwokacką. Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA adw.
Stanisław Estreich zwrócił się do Polskiego Związku Piłki Siatkowej z prośbą o objęcie imprezy
patronatem honorowym PZPS i uzyskał akceptację Wiceprezesa PZPS Andrzeja Lemka.
Miejscem noclegów i rozgrywek jest Ośrodek Olimpijski i Ośrodek Sportu i Rekreacji KOLNA w
Krakowie.

Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
28 września, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w konferencji zorganizowanej przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pt. "Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej a
prowadzenie polityki przestrzennej” w siedzibie MIiR w Warszawie.
28 września, adw. Andrzej Siemiński, członek NRA oraz adw. Tadeusz Wiatrzyk, wzięli udział w
uroczystości 76. Rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W imieniu Adwokatury złożyli
kwiaty pod pomnikiem gen. Stefana Roweckiego „Grota”.
28 września, adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA, wziął udział
w konferencji "Sądy w społeczeństwie aktywnych obywateli” zorganizowanej przez Fundację Court
Watch Polska. Była to konferencja podsumowująca V cykl Obywatelskiego Monitoringu Sądów.
29 września, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. kwestie: złożenia skargi przez
ministra sprawiedliwości na uchwałę Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie, wyboru audytora
dla NRA oraz zakupu lokalu dla NRA.
Tego dnia Prezydium NRA omówiło skargę ministra sprawiedliwości do Sądu Najwyższego na uchwałę
Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie, dotyczącą zobowiązania ORA w Warszawie do
niewyznaczania adwokatów do pełnienia obowiązków wynikających ze zleconych przez sądy
czynności, jako pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych, administracyjnych i sądowo
administracyjnych przez okres 1 miesiąca. Prezydium NRA postanowiło przekazać do Sądu
Najwyższego stanowisko popierające uchwałę izby warszawskiej.
Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, poinformował o przekazaniu do ministerstwa sprawiedliwości
opinii dotyczącej udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej. Zwrócił uwagę na
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krótki czas, jaki ministerstwo wyznaczyło na sporządzenie opinii. Projekt rozporządzenia wpłynął do
biura NRA 25 września, z wyznaczeniem czasu na złożenie opinii do 28 września.
(czytaj: Opinia NRA ws udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej)
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przypomniał, że adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA,
opracował pytania do okręgowych rad adwokackich, dotyczące liczby adwokatów uprawnionych do
obron w sprawach karnych na listach „A” i „B”. Z zestawienia wynika, że w dużych ośrodkach
zainteresowanie adwokatów w prowadzeniu spraw z urzędu jest niewielkie, z kolei w mniejszych
ośrodkach jest bardzo dużo chętnych.
Adw. Rafał Dębowski przedstawił propozycję zakupu lokalu sąsiadującego z biurem NRA w budynku
przy ul. Świętojerskiej 16. Prezydium stwierdziło, że jest to dobra okazja, aby powiększyć biuro,
ponieważ obecne warunki lokalowe są niewystarczające. Prezydium zobowiązało adw. Rafała
Dębowskiego i adw. Bartosza Grohmana do koordynowania działań zmierzających do zakupu lokalu.
Prezydium NRA wybrało, spośród kilku przedstawionych ofert, firmę Audit C-Land sp. z o.o. do
przeprowadzenia tegorocznego audytu w NRA.
Prezydium NRA podjęło także decyzję o zorganizowaniu tegorocznych Dni Kultury Adwokatury w
dniach 19-21 listopada 2015 r. w Krakowie.
Prezydium omówiło i rozstrzygnęło również pięć spraw osobowych, które przedstawił adw. Rafał
Dębowski. Mecenas Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, zreferował z kolei najistotniejsze
zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały
omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało również kwestie
finansowe.
Tego dnia Prezydium uhonorowało panią Janinę Nowczyk-Kempę, która w tym roku obchodzi 40-lecie
pracy w Naczlenej Radzie Adwokackiej. Prezes NRA w imieniu Prezydium złożył gratulacje i wręczył
kwiaty.
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1 października, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w Bieszczadzkim Rajdzie „W krainie
wilka”. Rajd potrwa do 4 października, a został zorganizowany przez Okręgową Radę Adwokacką w
Rzeszowie oraz Komisję Integracji Środowiskowej, Sportu i Turystyki przy NRA.
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