
Szanowne Koleżanki!  
Szanowni Koledzy! 
 
W imieniu Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, 
uprzejmie zapraszamy Koleżanki i Kolegów na seminarium poświęcone problematyce uchodźstwa w 
Unii Europejskiej, które odbędzie się w Instytucie Europejskim w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 262 w 
dniu 04 grudnia 2015 r. w godz. 10:00 - 17:00 oraz na uroczystość zakończenia „III Polsko-
Ukraińskiego Szkolenia Adwokatów”, która odbędzie się również w dniu 04 grudnia br. o godz. 18:00 
w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 199.  
Poza możliwością zdobycia wiedzy w przedmiocie szeroko pojętego problemu uchodźstwa w tym 
rozwiązań prawnych, mogących pomóc w jego rozwiązaniu, uczestnicy spotkania będą mogli 
nawiązać kontakty z adwokatami zza naszej wschodniej granicy, dokonać wymiany doświadczeń oraz 
wysłuchać wystąpień naszych Koleżanek i Kolegów.  
Adwokaci z Ukrainy już po raz drugi wezmą udział w organizowanym przez Naczelną Radę Adwokacką 

i Radę Adwokatów miasta Kijowa szkoleniu.  W poprzednich spotkaniach adwokaci z Ukrainy i Polski 

goszcząc u swoich Koleżanek i Kolegów z sąsiedniego kraju pogłębiali wiedzę z zakresu struktury 

wymiaru sprawiedliwości i funkcjonowania samorządu adwokackiego.  

Na zaproszenie Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej i Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w 

Łodzi, gościć będą między innymi Członkowie Rady Adwokatów miasta Kijowa na czele z Jej 

Przewodniczącą Adwokat Inną Rafalską. 

Za udział w seminarium polscy Adwokaci otrzymają 6 pkt. szkoleniowych w ramach obowiązkowego 

doskonalenia zawodowego adwokatów. 

Osoby zainteresowane omówieniem, podczas seminarium, konkretnych tematów lub udzieleniem 
odpowiedzi na konkretne pytania, uprzejmie prosimy o przesłanie pytań i/lub tematów na adres e-
mail: j.szczepaniak@dsj-legal.pl w terminie do dnia 02 grudnia br. 
Osobom chcącym wziąć udział w spotkaniu, dla których konieczna jest rezerwacja noclegu, oferujemy 
pomoc w znalezieniu miejsca noclegowego. Prośby o rezerwację miejsc noclegowych prosimy 
przesyłać na ww. adres e-mail z podaniem imienia i nazwiska, dni rezerwacji oraz nr tel. 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail z adw. Jarosławem 
Szczepaniakiem – Koordynatorem Naczelnej Rady Adwokackiej ds. Współpracy z Adwokaturą Ukrainy 
na nr tel. 602124337 lub e-mail: j.szczepaniak@dsj-legal.pl.  
 
Z poważaniem 
 

Adw. Justyna Mazur 
Adw. Jarosław Szczepaniak 
Adw. Piotr Osiewacz 
Koordynatorzy Naczelnej Rady Adwokackiej 
ds. Współpracy z Adwokaturą Ukrainy     
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