Wiadomości Adwokatury 24 lutego 2017 r.
Prezes NRA: nie chcemy sędziów na polityczne
zamówienie
Krajowa Rada Sądownictwa ma bardzo istotne znaczenie dla trójpodziału
władzy. Sprawuje ona kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości i jest gwarantem
niezawisłości sędziów i niezależności sądów - podkreśla adw. Jacek Trela, prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej w rozmowie z red. Jarosławem Zalesińskim dla Dziennika
Bałtyckiego.
Na 20 lutego zaplanowane zostało spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami
Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, by rozmawiać o planowanych
przez ministra sprawiedliwości zmianach w sądownictwie. Prezes Trela podkreśla, że "sądownictwo
trzeba zmieniać, ale w debacie z zainteresowanymi, a nie tak, jak się teraz proponuje, arbitralnie".
(czytaj cały wywiad)

Za nami Finał Ogólnopolskiego Konkursu
Krasomówczego
Finał
Ogólnopolskiego
Konkursu
Krasomówczego Aplikantów Adwokackich
im. Stanisława Mikke odbył się 18 lutego br.
w Krakowie. Zwyciężczynią została apl. adw.
Angelika Jędryka-Pihut z izby bydgoskiej.
W przeddzień Konkursu zaproszeni goście oraz
jego uczestnicy wysłuchali koncerctu, który odbył
się w Klubie Adwokata w Krakowie przy ul.
Sławkowskiej 1. Z recitalem wystąpił Przemysław
Barnny, aktor związanego z krakowskim Teatrem
Bagatela, któremu akompaniował na fortepianie
Konrad Mastyło, wykładowca Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego, pianista
Piwnicy pod Baranami.
Po poczęstunku aplikanci mieli możliwość
uczestniczenia
w
krótkich
warsztatach
przeprowadzonych przez Przemysława Brannego.
Konkurs
przeprowadziło
jury
w
składzie:
przewodniczący adw. Andrzej Zwara, dyrektor
OBA, adw. Paweł Gieras, dziekan ORA w Krakowie,
adw. Elżbieta Nowak, przewodnicząca komisji
kształcenia aplikantów adwokackich NRA, adw.
Justyna Mazur, dziekan ORA w Bydgoszczy, adw.
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Bartosz Tiutiunik, adw. Andrzej Malicki, delegat
OBA i Przemysław Branny, aktor krakowskiego
Teatru Bagatela.
Wśród gości wydarzenia znaleźli się adw. Jacek
Trela, prezes NRA, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes
NRA, oraz p. Bożena Mikke.
W konkursie wzięło udział 12 aplikantów,
laureatów eliminacji środowiskowych, którzy
zaprezentowali wystąpienia w roli pełnomocników
procesowych w procesie cywilnym lub w roli
obrońcy
albo
pełnomocnika
oskarżyciela
posiłkowego w procesie karnym.
Wystąpienia uczestników konkursu przygotowane
zostały
w
oparciu
o
stany
faktyczne
przedstawione w znanych im wcześniej sześciu
kazusach: czterech z prawa karnego i dwóch z
prawa cywilnego. Wybór tematu wystąpienia i roli
procesowej uczestnika Konkursu nastąpił w drodze
losowania, przeprowadzonego 14 lutego w
siedzibie ORA w Krakowie. Losował adw. Paweł
Gieras, członek jury i dziekan ORA w Krakowie.
Po wysłuchaniu wystąpień wszystkich uczestników
konkursu, jury dokonało ich oceny, biorąc pod
uwagę poprawność rozstrzygnięcia zagadnień
prawnych, styl i język przemówienia, jego formę,
poprawność
fonetyczną,
konstrukcję
przemówienia, jak też sposób przedstawienia
stanu faktycznego sprawy oraz wrażenie ogólne.
Pierwsze miejsce zajęła apl. adw. Angelika JędrykaPihut z izby bydgoskiej, drugą lokatę uzyskała apl.
adw. Dagmara Jagodzińska z izby bielskiej, trzecią
lokatę uzyskał apl. adw. Julia Szkudlarek z izby
łódzkiej.
Jury
przyznało
wyróżnienia
aplikantom
adwokackim: Agacie Kleczkowskiej z izby w
Toruniu, Jackowi Tomaszowi Golan z izby w
Warszawie i Marii Skotnickiej z izby krakowskiej.
Dodatkowo
apl.
adw.
Agata
Kleczkowska
otrzymała nagrodę specjalną za "wyjątkowe
wystąpienie" od p. Bożeny Mikke, żony patrona
Konkursu Krasomówczego, śp. adw. Stanisława
Mikke.
Jury stwierdziło wysoki poziom przygotowania i
wystąpień wszystkich uczestników konkursu.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne, a
nadto także przydatne publikacje prawnicze
ufundowane przez wydawnictwo Wolters-Kluwer.
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Adw.
Stanisław
Kłys
obdarował
każdego
uczestnika etapu finałowego płytą wydaną przez
NRA, poświęconą pamięci adwokat Joanny
Agackiej–Indeckiej,
prezes
NRA
w
latach
2007-2010.
Dyplomy otrzymali nie tylko laureaci konkursu, ale
także pozostali uczestnicy. Uwagami na temat
wystąpień aplikantów podzielili się z laureatami
oraz zgromadzoną publicznością adw. Andrzej
Malicki oraz Przemysław Branny.
Organizatorem
tegorocznego
Konkursu
finałowego, prócz OBA oraz Komisji Kształcenia
Aplikantów Adwokackich, była Okręgowa Rada
Adwokacka
w
Krakowie.
Konkurs
został
przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie Konkursów Krasomówczych dla
aplikantów adwokackich, przyjętym uchwałą nr
27/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej dnia 16
stycznia 2015 roku.
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Apl. adw. Angelika Jędryka-Pihut zwyciężczynią
Konkursu Krasomówczego
Apl.
adw.
Angelika
Jędryka-Pihut,
reprezentująca bydgoską izbę adwokacką,
wygrała
Ogólnopolski
Finał
Konkursu
Krasomówczego Aplikantów Adwokackich,
który zakończył się 18 lutego w Krakowie.
W konkursie rywalizowało 12 aplikantów z całej
Polski, laureatów środowiskowych konkursów
krasomówczych. Przemówienia oceniało jury, w
którego skład weszli: przedstawiciele palestry:
adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego
Adwokatury, przewodniczący jury, adw. Elżbieta
Nowak, adw. Justyna Mazur, adw. Paweł Gieras,
adw. Andrzej Malicki, oraz adw. Bartosz Tiutiunik
oraz Przemysław Branny, aktor „Piwnicy pod
Baranami”.
Zwycięskie przemówienie oparte było o kazus z
prawa karnego.
Wydarzenie odbyło się Collegium Maius UJ. Wśród
gości był m.in. adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw.
Jerzy Glanc, wiceprezes NRA oraz pani Bożena
Mikke.
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zdjęcie apl. adw. Angeliki Jędryki-Pihut
autorstwa Przemysława Obarskiego (arch.)
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Promocja książki "BEHEMOT. Narodowy Socjalizm.
Ustrój i funkcjonowanie 1933 – 1944"
Promocja i dyskusja na temat książki Franza Neumanna "BEHEMOT. Narodowy Socjalizm.
Ustrój i funkcjonowanie 1933 – 1944" odbędzie się 27 lutego o godz. 18.00 w POLIN
Muzeum Żydów Polskich w Warszawie.
W dyskusji udział wezmą Konstanty Gebert i Rafał Wnuk, spotkanie poprowadzi Jerzy Giebułtowski.
Behemot uznawany jest za jedno z klasycznych dzieł współczesnej politologii. Autor pokazuje
rozległą analizę faszyzmu niemieckiego. Neumann wskazuje, że myśl hitlerowska była produktem
synkretycznym, sięgającym do różnych źródeł, z marksizmem włącznie. W książce ukazano m.in. rolę
partii władzy i kult wodza, likwidację klasy średniej, kontrolę prywatności jednostki. Obszerną część
Neumann poświęcił prawu, które staje się wyłącznie środkiem technicznym do osiągania konkretnych
celów politycznych. Autor opisuje wymianę i zwolnienia sędziów, które następowały jednocześnie z
restrukturyzacją sądownictwa, tworzeniem społecznych sądów honorowych, sądów ludowych, sądów
specjalnych, a także likwidacją samorządu sędziowskiego. Ograniczona została możliwość
korzystania z pomocy adwokata, najpierw w sprawach z zakresu prawa pracy, później wyłączono
prawo wyboru obrońcy przez oskarżonego.
Dzieło Neumanna posłużyło Stanom Zjednoczonym do sformułowania ich celów politycznych wobec
powojennych Niemiec. Te cele to: denazyfikacja, demokratyzacja, demilitaryzacja i dekartelizacja.
Każdy z tych celów skierowany był przeciwko jednemu z wyodrębnionych przez Neumanna
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elementów systemu władzy. On sam był jednym z prokuratorów, przygotowujących norymberskie
procesy niemieckich zbrodniarzy wojennych.
Książka Franza Neumana dopiero w ubiegłym roku doczekała się tłumaczenia na język polski. Jej
wydawcą jest Wydawnictwo Naukowe TEXTURA we współpracy z United States Holocaust Museum.
Naczelna Rada Adwokacka wsparła finansowo jej wydanie.
Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książki.
Zapraszamy.

Wycieczka na Litwę i Łotwę
Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach zaprasza na wycieczkę na Litwę i Łotwę. Wyjazd w
dniach 31 maja – 4 czerwca br.
W programie zwiedzanie największych atrakcji Wilna, Trok, Rygi i Kowna.
Koszt wyjazdu to 1200 zł. Cena obejmuje przejazd autokarem klasy LUX, 4 noclegi, 4 śniadania, 4
obiadokolacje i 2 obiady tranzytowe, opiekę pilota na trasie i przewodników miejscowych,
ubezpieczenie NNW i KL. Na bilety wstępu należy przygotować dodatkowe 35 Euro.
Zgłoszenia przyjmuje do 10 marca biuro ORA w Kielcach. Liczba miejsc ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń.
Czytaj szczegóły

Kalendarium wydarzeń UIA na rok 2017
Przedstawiamy kalendarium wydarzeń organizowanych przez Union Internationale des
Avocats (UIA) na rok 2017.
Union Internationale des Avocats (Unia Adwokatur) jest organizacją zrzeszającą europejskich
adwokatów, założoną we Francji w 1927 r. Co roku organizuje seminaria oraz szkolenia z zakresu
różnych dziedzin prawa, dedykowane zarówno młodym, jak i doświadczonym prawnikom.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wydarzeń dostępne są na stronie organizatora:
www.uianet.org
(czytaj kalendarium)
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Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
18 lutego, adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA wzięli udział w Finale
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Krakowie (czytaj relację)
21 lutego, adw. Jacek Trela, prezes NRA, spotkał się z dr Edytą Bielak–Jomaa, Generalnym
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
21 lutego, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Andrzej Siemiński, koordynator Referatu Skarg NRA i
adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny "Palestry" wzięli udział w pogrzebie adw. Andrzeja
Warfołomiejewa (członka Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 2001-2004)
22 lutego, adw. dr Karol Pachnik i adw. dr Kamil Szmid uczestniczyliśmy w posiedzeniu komisji
sejmowej, na której omawiano zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego.
23 lutego, adw. Dariusz Goliński, pełnomocnik Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ds. legislacji,
wziął udział w posiedzeniu Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu ds. zmian w kodyfikacjach. Na
posiedzeniu trwały prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw.
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