Wiadomości Adwokatury 26 sierpnia 2016 r.
Konkurs na temat prawa transportowego
Organizatorzy II Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku
zapraszają aplikantów adwokackich, studentów, doktorantów oraz absolwentów prawa,
którzy nie ukończyli 35 lat, do udziału w konkursie na najlepsze wystąpienie
konferencyjne dotyczące zagadnień prawa transportowego.
Zadaniem konkursowym jest napisanie abstraktu wystąpienia konferencyjnego na temat prawa
transportowego. Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni do udziału i wystąpienia w charakterze
prelegenta podczas jednego z paneli konferencji „Prawo transportowe: Morze, Ląd, Powietrze”, która
odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2016 r. w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E.
Kwiatkowskiego w Gdyni. Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej
Rady Adwokackiej adw. Andrzeja Zwary.
Abstrakt wystąpienia należy nadesłać
konferencjapia@gmail.com w formacie PDF.
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Do abstraktu wystąpienia należy dołączyć kartę zgłoszeniową.
Pobierz regulamin i kartę zgłoszeniową

Upamiętnienie zwycięskiej Bitwy białostockiej
Przedstawiciele białostockiej adwokatury
wzięli udział w uroczystościach związanych z
upamiętnieniem
96.
rocznicy
Bitwy
białostockiej.
Przed pomnikiem ofiar bolszewickiego mordu
1920 roku 21 sierpnia br. odprawiona została
msza święta w intencji żołnierzy uczestniczących
w bitwie z 22 sierpnia 1920 roku. Delegacji
białostockiej palestry przewodniczył adw. Tadeusz
Kołodko,
wicedziekan
Okręgowej
Rady
Adwokackiej w Białymstoku. W uroczystości wzięła
udział także przedstawicielka prezydium Rady
adw. Agnieszka Krakówka–Górska. Nie zabrakło
również pocztu sztandarowego Izby Adwokackiej
w Białymstoku.
Wcześniej
białostoczanie
mogli
obejrzeć
rekonstrukcję bitwy. W przedsięwzięciu wzięli
udział piechurzy, konnica, wóz pancerny oraz
oryginalny, dwupłatowy samolot z epoki.
Bitwa białostocka odbyła się 22 sierpnia 1920
roku. Była to jedna z najważniejszych bitew w
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trakcie wojny polsko–bolszewickiej i największa
bitwa stoczona w Białymstoku. Mimo znacznej
przewagi liczebnej wojsko radzieckie zostało
rozbite przez polskich żołnierzy. Cios zadany
sowietom w Białymstoku przyczynił się do
ostatecznej
klęski
wojsk
radzieckich
i
zahamowania bolszewickiej ofensywy na Europę.

Adw. Marcin Fidura
Izba Adwokacka w Białymstoku
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Raport RPO nt. działalności Krajowego
Mechanizmu Prewencji
Konferencja poświęcona omówieniu raportu Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności
w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w 2015 roku odbędzie się 25 sierpnia 2016 r.
o godzinie 11.00 w siedzibie RPO przy ulicy Długiej 23/25 w Warszawie.
Celem spotkania będzie przedstawienie najważniejszych wniosków w zakresie przestrzegania praw
człowieka, wynikających z przeprowadzonych przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji
wizytacji miejsc zatrzymań.
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłoszenie udziału do 22 sierpnia na adres:
p.kazimierski@brpo.gov.pl

TK jako współtwórca polskiej kultury prawnej –
konferencja
Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje 12 września br.
debatę zatytułowaną „Trybunał Konstytucyjny jako współtwórca polskiej kultury
prawnej”.
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W programie przewidziano prezentację księgi „Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa
TK” oraz dyskusje na temat stanu polskiej kultury prawnej z perspektywy TK, która moderować
będzie dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ, sędzia TK oraz czy Trybunał Konstytucyjny może sprostać
wyzwaniom stojącym przed współczesnym sądownictwem konstytucyjnym, której moderatorem
będzie dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ, sędzia SN. Swoje referaty przedstawią prof. Marek
Safjan, były prezes TK i sędzia TSUE oraz prof. Leszek Garlicki, były sędzia ETPCz, sędzia TK w stanie
spoczynku.
Spotkanie rozpocznie się 12 września o godz. 11.15 w nowym budynku WPiA UJ przy ul. Krupniczej
33a w Krakowie.
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie rejestracji przez formularz dostępny na
stornie www.law.uj.edu.pl/konstytucyjne
czytaj program

Izby wytrzeźwień a policyjne pomieszczenia dla
osób zatrzymanych – zaproszenie na konferencję
Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza na konferencję dotyczącą zagadnień osadzenia w
policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub osób doprowadzanych do
wytrzeźwienia (PdOZ).
Spotkanie odbędzie się 12 września 2016 r. o godz. 10.00 w Biurze RPO przy ul. Długiej 23/25 w
Warszawie.
Celem spotkania będzie zastanowienie się jak skutecznie przeciwdziałać zgonom osób zatrzymanych
w PdOZ oraz wypracowanie niezbędnych zmian systemowych. Organizatorzy zakładają, że dyskusja
na temat osób doprowadzanych do wytrzeźwienia do PdOZ powinna przede wszystkim poruszać
kwestię możliwości przejmowania tego zadania przez samorządy terytorialne.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że placówki PdOZ nie są przygotowane do opieki nad
osobami nietrzeźwymi. Nie zatrudniają lekarzy, którzy mogliby udzielić doraźnej, profesjonalnej
pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób trzeźwiejących. Co roku dochodzi
do kilku zgonów osób doprowadzanych do wytrzeźwienia w PdOZ.
RPO widzi też potrzebę nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, w kierunku obligatoryjnego
zapisu o przekazaniu środków pieniężnych na rzecz centrów walki z alkoholizmem z zezwoleń na
sprzedaż alkoholu.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zgłoszenie udziału w Biurze RPO: tel. 22
55 17 700

Mistrzostwa Polski izb adwokackich w golfie -
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TOGAGOLF
XVII TOGAGOLF odbędzie się 3-4 września na polu golfowym w Naterkach. Ta
ogólnopolska impreza adwokacka jest organizowana przez Okręgową Radę Adwokacką w
Olsztynie nieprzerwanie od 2000 r. Poza klasyfikacjami indywidualnymi, już po raz piąty
zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski Izb Adwokackich w Golfie.
Organizatorzy zachęcają do rywalizacji drużynowej – wystarczy udział 2 osób z danej izby.
TOGAGOLF to zawody nie tylko dla grających w golfa, ale także dla tych, którzy z golfem wcześniej
się nie zetknęli. Właśnie dla takich osób organizowana jest Akademia Golfa, w której uczestnicy będą
mogli poznać reguły tej już olimpijskiej dyscypliny i spróbować swych sił. Dla nich organizowany jest
także turniej na małym, 6-dołkowym polu, gdzie nie są wymagane szczególne umiejętności.
W drugim dniu mistrzostw będzie szansa poprawienia swoich wyników w turnieju TOGAREWANŻ.
Noclegi w otwartym w tym roku nowym hotelu Mazury Golf &Country Club w Naterkach. Rezerwacja
indywidualna na hasło "togagolf" może być dokonana telefonicznie - tel. 89 5131540 lub na adres
mail: recepcja@mazurygolf.pl . Liczba miejsc ograniczona. Cena specjalna za nocleg dla uczestników
(pod warunkiem rezerwacji do dnia 20.08.2016 r).
Jak co roku patronat nad XVII Turniejem TOGAGOLF 2016 objął adw. Stanisław
Estreich, przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej
Rady Adwokackiej oraz Prezydent Miasta Olsztyna, Piotr Grzymowicz.
Więcej informacji na stronie www.togagolf.pl .
organizator turnieju - adw. Jerzy Dobrzański
kontakt: j.dobrzanski@adwokaci.olsztyn.pl lub tel. 604273653
(informacja o opłatach)
(informacja o regulaminie)
(zobacz program mistrzostw)
(informacje o regulaminie rewanżu)

(zobacz plakat)

5/5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

