Wiadomości Adwokatury 17 marca 2017 r.
Prof. Adam Strzembosz Prawnikiem Roku 2016
"Rzeczpospolita" ogłosiła wyniki konkursu Prawnik Roku 2016. Kapituła wskazała prof.
Adama Strzembosza. Wyróżnieni zostali też nominowani w pięciu kategoriach: prawnik
spraw precedensowych, prawnik edukator, prawnik niezłomny, najlepszy bloger oraz
najlepszy autor.
Prawnikiem roku 2016 został prof. Adam Strzembosz. Kapituła wyróżniła byłego prezesa Sądu
Najwyższego za zabieranie głosu "w sprawach najbardziej fundamentalnych dla Państwa,
dotyczących podstawowych zasad porządku konstytucyjnego, w tym rządów prawa, separacji władz,
niezależności sądów i niezawisłości sędziów".
W poszczególnych kategoriach wyróżnieni zostali:
Prawnik spraw precedensowych - adw. Paulina Kieszkowska-Knapik
Prawnik edukator - dr hab. Ryszard Piotrowski
Prawnik niezłomny - prokurator Robert Rolka
Najlepszy bloger - sędzia Grzegorz Chmiel (sub iudice)
Najlepszy autor - prof. Piotr Hofmański i prof. Stanisław Waltoś

W kapitule konkursu zasiadają przedstawiciele różnych środowisk i zawodów prawniczych. Sędziów
reprezentuje m.in. Katarzyna Gonera, prokuratorów Robert Hernand, adwokatów adw. Jacek Trela,
prezes NRA, notariuszy Mariusz Białecki, a komorników Rafał Fronczek. Przedstawicielem resortu
sprawiedliwości jest wiceminister Łukasz Piebiak a organizacji pozarządowych Bartosz Pilitowski,
prezes Court Watch.

Nominowani do konkusu PRAWNIK ROKU 2016 byli:
-

Adam Bodnar
Małgorzata Gerdsorf
Brunon Hołyst
Jarosław Kaczyński
Ewa Łętowska
Barbara Piwnik
Mikołaj Pietrzak
Robert Rolka
Andrzej Rzepliński
Adam Strzembosz

PRAWNIK SPRAW PRECEDENSOWYCH
- Iwo Gabrysiak
- Paulina Kieszkowska - Knapik
- Marcin Szymański
PRAWNIK EDUKATOR
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-

Genowefa Grabowska
Sylwia Gregorczyk
Ryszard Piotrowski
Waldemar Żurek

PRAWNIK NIEZŁOMNY
- Ewa Łętowska
- Robert Rolka
- Małgorzata Wassermann
NAJLEPSZY BLOGER
- Grzegorz Chmiel (sub-iudice.blogspot.com)
- Agnieszka Damasiewicz (sedziowie-czy-herkulesi.blogspot.com)
- Joanna Parafinowicz (pokojadwokacki.pl)
NAJLEPSZY AUTOR
- Przemysław Drapała ("Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy", 2016, wydawnictwo
CH Beck)
- Piotr Hofmański, Stanisław Waltoś ("Proces Karny. Zarys Systemu. Wydanie 13", wydawnictwo
Wolters Kluwer)
- Franciszek Longchamps de Berier ("O wolności słowa i religii. Praktyka i teoria", wyd. Sejmowe
2016 oraz artykuł "Prawo a moralność i polityka - na przykładzie zagadnień bioetycznych", Forum
Prawnicze 32/2016)

Konstytucja nie jest od kurzenia się na półce wywiad
Konstytucja nie jest od kurzenia się na półce. To najwyższe prawo i należy je stosować podkreślają adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas w rozmowie z red. Anną
Krzyżanowską. Wywiad ukazał się 14 marca w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Trybunał Konstytucyjny ocenia zgodność przepisów z ustawą zasadniczą w sposób abstrakcyjny, sąd
natomiast interpretuje przepis z uwzględnieniem okoliczności faktycznych, co do których ma wydać
orzeczenie - czytamy w wywiadzie. Zdaniem rozmówców red. Krzyżanowskiej, rozproszona kontrola
konstytucyjności jest lepszą konstrukcją prawną.
(czytaj wywiad)

Spotkanie zawodów zaufania publicznego w ORA w
Białymstoku
Spotkanie przedstawicieli zawodów zaufania
publicznego z województwa podlaskiego
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odbyło się 9 marca w siedzibie Okręgowej
Rady Adwokackiej w Białymstoku.
Rozmawiano o inicjatywie izby adwokackiej w
Białymstoku
powołania
Podlaskiego
Forum
Zawodów Zaufania Publicznego. Idea spotkała się
z aprobatą zebranych. Wskazali na konieczność
podejmowania
wspólnych
inicjatyw,
w
szczególności w zakresie tworzenia właściwych
warunków do wykonywania zawodu oraz wymiany
doświadczeń
i
podnoszenia
kwalifikacji
zawodowych członków samorządów.
Obecni przyjęli harmonogram prac, mających na
celu powołanie Forum.
W spotkaniu udział wzięli:
- Agnieszka Zemke-Górecka- dziekan Okręgowej
Rady Adwokackiej w Białymstoku
- Mieczysław Fronczek - członek Krajowej Rady i
Dziekan
Okręgu
Podlaskiego
Polskiej
Izby
Rzeczników Patentowych
- Agnieszka Iwaniuk - członek Krajowej Rady
Rzeczników Patentowych Polskiej Izby Rzeczników
Patentowych
- Ewa Dubaniewicz - przewodnicząca Rady Izby
Komorniczej w Białymstoku
- Andrzej Kaliński - dziekan Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Białymstoku
- Jarosław Adam Mateuszuk - prezes Okręgowej
Rady Aptekarskiej w Białymstoku
- Maria Siewko - członek Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych
- Artur Kamieniecki - przewodniczący Podlaskiego
Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Izabella
Trochimczuk
zastępca
przewodniczącego Podlaskiego Oddziału Krajowej
Izby Doradców Podatkowych
- Andrzej Falkowski - zastępca przewodniczącego
Rady Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
- Tomasz Rogala- skarbnik Podlaskiej Okręgowej
Izby Architektów
-

Jerzy

Kruszyński

–

prezes

Izby

Notarialnej
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Białymstoku
Wojciech
Anczurowski
przewodniczący
Polskiego
Towarzystwa
Psychologicznego
w
Białymstoku

adw. Joanna Kuczyńska- Leszczyńska

ORA w Opolu: o agresji nieletnich w świetle prawa
Sekcja Prawa Rodzinnego i Edukacji Prawnej
Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
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zainaugurowała swoją działalność 7 marca.
Spotkanie dotyczyło agresji nieletnich w
świetle prawa.
W pierwszym spotkaniu, otwierającym cykliczne
debaty dotyczące problemów z zakresu prawa
rodzinnego,
udział
wzięli
sędziowie
Sądu
Rejonowego w Opolu i Sądu Rejonowego w
Kluczborku,
dyrektorzy
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących
w
Opolu,
wykładowcy
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Opolskiego oraz adwokaci Izby Adwokackiej w
Opolu.
Spotkanie otworzył adw. Marian Jagielski, dziekan
ORA w Opolu, który zaakcentował potrzebę
integracji oraz konieczność wymiany doświadczeń
i wiedzy pomiędzy grupami zawodowymi, które
zajmują się sprawami nieletnich.
W
trakcie
spotkania
panowała
serdeczna
atmosfera, która sprzyjała wymianie poglądów i
doświadczeń.
Ponadto zaproszeni goście – uczestnicy debaty bardzo entuzjastycznie podjęli propozycję dążenia
do zmiany ustawy o nieletnich i wspólnej pracy
nad propozycjami grup zawodowych, które brały
udział w spotkaniu.
Organizatorki spotkania z ramienia Sekcji Prawa
Rodzinnego i Edukacji Prawnej były adw. Ewa
Łukomska – Boroń i adw. Maria Mehl.

Czy artyście wolno więcej? - debata w Sosnowcu
Pierwsze spotkanie w ramach cyklu dyskusji
i warsztatów „Teatr jest spotkaniem” miało
miejsce 13 marca w Teatrze Zagłębia w
Sosnowcu. Była to debata z udziałem
teoretyków, publicystów oraz praktyków
teatru, w spotkaniu brał również udział adw.
Łukasz
Chmielniak.
Przyczynkiem
do
dyskusji była głośna już interpretacja
„Klątwy”
wystawianej
w
Teatrze
Powszechnym w Warszawie.
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Rozmawiano o wolności w sztuce, o granicach
artystycznej wypowiedzi, o tym czy takowe
istnieją, a jeżeli tak, to kto winien je ustalać i kto
rozstrzygać, czy zostały one przekroczone. Czy
artyście wolno więcej? Czy artyście wolno
prowokować,
posługiwać
się
skandalem,
znieważać? Czy takie działania mieszczą się w
granicach prawa?
Sztuka od zawsze była niepokorna, intrygowała,
zmuszała do refleksji. Swoboda artystycznej
wypowiedzi jest jedną z podstawowych wolności
obywatelskich,
elementem
demokratycznego
państwa prawa. Czy jednak status ten decyduje o
nietykalności jej twórców? Co się dzieje w
przypadku
kolizji
z
innymi
wolnościami
obywatelskimi, na przykład wolnością wyznawania
religii? Której z tych wolności należy dać
pierwszeństwo? Czy w ogóle można o tym
rozstrzygać a priori? Na te i wiele innych pytań
próbowano odpowiedzieć podczas rozmowy.
adw. Roman Kusz
zdjęcia: Maciej Stobierski

Ankieta IBA: dlaczego kobiety odchodzą z zawodu
prawnika
Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (IBA) przygotowało ankietę dotyczącą
przyczyn, dla których kobiety rezygnują z wykonywania zawodu prawnika i odchodzą z
kancelarii, a w niektórych przypadkach także z adwokatury.
Ankietę można wypełnić on-line: www.ibanet.org/Business-Lawyer-Survey.aspx do dnia 30 kwietnia
2017 r.
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Jej wyniki prezentowane będą na Corocznej Konferencji IBA, która w tym roku odbędzie się w
październiku w Sydney.
Członkostwo w IBA (International Bar Association) - Międzynarodowym Stowarzyszeniu Prawników daje możliwość współpracy z ponad 80 tysiącami międzynarodowych prawników, możliwość rozwoju
swojej kancelarii w biznes międzynarodowy, a także możliwość obniżenia skłądek przy uczestnictwie
w konferencjach organizowanych przez IBA. Ponadto członkostwo w IBA daje dostęp do publikacji i
pozycji bibliotecznych opracowanych przez specjalistów tego Stowarzyszenia.

Prawo w wielkim sporcie – wykład mec. P.
Goodmana
"Prawo w wielkim sporcie. Reprezentowanie
kierowców i teamów Formuły 1 – osobiste
przemyślenia" to temat wykładu mec. Petera
Goodmana z Anglii, na który zapraszają adw.
Mikołaj
Pietrzak,
dziekan
ORA
w
Warszawie wraz z Komisją ds. Współpracy z
Zagranicą przy ORA w Warszawie, Sekcją
Prawa Amerykańskiego i Brytyjskiego oraz
British Law Centre.
Wykład pod angielskim tytułem „Law in big sports.
How to represent Formula 1 drivers and teams –
personal reflections” odbędzie się 27 marca 2017
roku o godz. 18:30 w Collegium Iuridicum II na
WPiA (Lipowa 4), sala A.3. Po wykładzie
organizatorzy zapraszają na przekąski prosto z
restauracji AïOLI.
Za udział w wykładzie zostaną przyznane 2 punkty
szkoleniowe doskonalenia zawodowego.
Zapisy na wydarzenie przyjmowane są do 26
marca br. pod adresem:
international@ora-warszawa.com.pl
Temat wiadomości: Law in big sports.
W mailu należy podać imię i nazwisko. Liczba
miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

CoWorking dla adwokatów i aplikantów adw. -

7 / 12

debata 30 marca
O
coworkingu,
najmie,
wspólnocie
i
cyberbezpieczeństwie
porozmawiają
adwokaci i aplikanci na spotkaniu w
siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie 30 marca.
Celem konferencji jest przybliżenie idei i zalet
korzystania
z
coworkingu
w
środowisku
prawniczym.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.00.
Uczestników
przywita
adw.
Mikołaj
Pietrzak, dziekan izby adwokackiej w Warszawie.
Moderatorami debaty będą: adw. Anna Atanasow,
adw. Jakub Bartosiak.
Tematem panelu będzie "Coworking a etyka i
tajemnica adwokacka". Jako paneliści wystąpią
adw. Anna Atanasow, przewodnicząca Komisji
Praktyki Adwokackiej ORA w Warszawie oraz adw.
Maciej Ślusarek, przewodniczący Komisji ds. Etyki
i Tajemnicy Adwokackiej ORA w Warszawie.
Patronat medialny: Pokój Adwokacki, Czasopismo
Aplikantów Adwokackich Młoda Palestra
Wstęp bezpłatny.
(zobacz wydarzenie na Facebooku)
czytaj program

Zurych: seminarium dot. odpowiedzialności kadry
menadżerskiej
Seminarium dotyczące odpowiedzialności kadry menadżerskiej odbędzie się 7-8 kwietnia
2017 roku w Zurychu. Organizatorem jest Unia Adwokatur (UIA).
Eksperci międzynarodowi dokonają przeglądu i analizy zmian w orzecznictwie, jakie miały miejsce w
następstwie kryzysu finansowego.
Szczegóły na stronie Unii Adwokatur (zobacz stronę)
oraz w załączniku
(zobacz szczegóły)
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Syrakuzy: szkolenie nt. Prawo do obrony przed
sądami międzynarodowymi
Unia Adwokatur (UIA) zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu nt. Prawo do obrony przed
sądami międzynarodowymi, które odbędzie się w dniach 15-19 maja 2017 roku w
Syrakuzach we Włoszech.
Organizatorem szkolenia jest Międzynarodowy Instytut Sprawiedliwości Karnej i Obrony Praw
Człowieka w Syrakuzach (Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights),
organizacja non-profit założona w 1972 roku pod egidą Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa
Karnego.
Misją organizacji jest wzmocnienie systemu wymiaru sprawiedliwości oraz promowanie praw
człowieka na całym świecie. Jednym z filarów działalności Instytutu jest Program Szkolenia
Globalnego mający za zadanie poszerzenie znajomości międzynarodowego prawa karnego oraz
tworzenie nieformalnych sieci specjalistów w celu wzmocnienia międzynarodowej współpracy
dotyczącej spraw karnych.
Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się na stronie Instytutu: (zobacz stronę)
(czytaj zaproszenie)

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach
trudnych i niebezpiecznych - konferencja
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Psychologia, medycyna i prawo w zawodach
trudnych i niebezpiecznych” odbędzie się 1-2 czerwca w Katowicach. Organizatorami są:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach, Śląski
Uniwersytet Medyczny - Wydział Nauk o Zdrowiu oraz firma GPE Psychotronics.
Konferencja podtrzymuje interdyscyplinarny charakter, wzbogacony w aktualnej edycji o aspekt
prawny, skupiając problematykę współpracy lekarzy, psychologów oraz prawników w zakresie
ochrony zdrowia, profilaktyki bezpieczeństwa a także orzecznictwa w zawodach wymagających
szczególnych predyspozycji psychicznych i motorycznych. Dotyczy to tych sfer działalności
człowieka, gdzie aktualne możliwości psychofizjologiczne decydują o życiu i bezpieczeństwie innych.
Jest to znakomite forum do określenia wzajemnych zasad współpracy określonej przepisami prawa w
naszym kraju.
Proponowany zakres tematyczny konferencji:
• Specyfika wyzwań w zawodach trudnych i niebezpiecznych - aspekt medyczny, psychologiczny i
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prawny.
• Problemy diagnozowania przydatności do zawodów trudnych i niebezpiecznych - zagadnienia
współpracy orzeczniczej psychologów, lekarzy oraz prawników.
• Przejściowe oraz trwałe niedyspozycje, istotne w zawodach trudnych i niebezpiecznych - w tym
medyczne i psychologiczne ograniczenia i bariery aktywności zawodowej - krótkotrwałe i przewlekłe
konsekwencje stresu pracy.
• Podstawy prawne ochrony i bezpieczeństwa pracy.
• Zagadnienia etyczne w zawodach trudnych i niebezpiecznych.
• Współczesne narzędzia pomiaru psychologicznego i psychofizjologicznego.
Opłaty:
Osoby zainteresowane udziałem w
zgłoszeniowego. (wypełnij formularz)

konferencji

proszone

są

o

wypełnienie

formularza

Koszt konferencji (bez noclegu) wynosi 480 zł.
Opłata dla studentów oraz doktorantów USWPS i ŚUM wynosi 240 zł.
Poniżej podajemy nr Konta w Raiffeisen Bank Polska S.A., na które należy dokonać wpłaty:
• dla wpłat w PLN: 17 1750 0009 0000 0000 1095 1089
• dla wpłat w Euro: 20 1750 1019 0000 0000 2125 4223
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz tytuł konferencji: Psychologia, medycyna i
prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych.
Zgłoszenia do udziału przyjmowane będą do 15 kwietnia.
Więcej informacji nt. konferencji znajdą Państwo na stronie: (zobacz stronę)

Zbiór tekstów z 2016 r - Zeszyt e.Palestry
Zbiór tekstów publikowanych w 2016 r. na
portalu e.palestra.pl został właśnie wydany
drukiem. Zeszyt jest dostępny w wersji pdf i
w wersji papierowej.
W roku 2016, po ustaleniach Kolegium, redakcja
uruchomiła portal e.palestra.pl, będący zakładką
głównej strony „Palestry”. Zamieszczane są na
nim zrecenzowane pozytywnie opracowania
wymagające pilnej publikacji, lub te, które po
uzyskaniu pozytywnych recenzji i przyjęciu do
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druku, z różnych powodów, oczekują długo na
publikację.
Po
zakończeniu
każdego
roku,
całość
opublikowanych na e.palestra.pl opracowań
będzie wydawana w formie zbiorczej (papierowej
i elektronicznej), jako dodatkowy zeszyt nr 13
„Palestry” z danego roku wydawniczego.
Pierwszy taki zeszyt z 43 tekstami jest już
dostępny na stronie palestra.pl oraz e.palestra.pl,
a także w wersji papierowej, na zamówienie w
redakcji (cena 50 zł)
W słowie wstępu adw. dr hab. Adam Redzik,
zastępca redaktora naczelnego, przypomina, że
„Palestra” była pierwszym polskim czasopismem
prawniczym, które pojawiło się w Internecie –
z końcem lat dziewięćdziesiątych XX w.
W kolejnych latach staraliśmy się dostosowywać
do odbiorców. Kolejne zeszyty umieszczamy
w formacie pdf na portalu palestra.pl a także na
portalu https://issuu.com/czasopismopalestra. Od
prawie trzech lat jesteśmy też na Facebooku.
Dla „Palestry” 2017 to rok jubileuszowy z uwagi
na fakt, że „Pismo Adwokatury Polskiej”
wydawane jest nieprzerwanie od 1957 r., czyli od
60 lat.
(czytaj Zeszyt e.Palestry)

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
13 marca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. działania wizerunkowe NRA oraz
projekt preliminarza budżetowego NRA na rok 2017.
Adw. Jacek Trela, prezes NRA, zreferował prace nad organizacją Kongresu Prawników Polskich.
Organizatorem Kongresu mają być Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.
Szefowa biura prasowego oraz przedstawiciele firmy High Profile przedstawili propozycje działań
wizerunkowych na najbliższy okres. Zaproponowano działania związane m.in. z rocznicą 20-lecia
Konstytucji RP, z przyznaniem nagrody Złotej Wagi oraz ze zmianą stron internetowych
adwokatura.pl i nra.pl.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił postęp prac Komisji ds. Informatyzacji NRA
dotyczący systemu informatycznego SOA.
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Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Legislacyjnej
przy NRA: adw. dra Michała Bieniaka - wiceprzewodniczący, adw. prof. dra hab. Jacka Giezka –
wiceprzewodniczący, adw. Andrzeja Zwarę – wiceprzewodniczący. Prezydium Naczelnej Rady
Adwokackiej powołało również na funkcje wiceprzewodniczących Komisji Legislacyjnej przy NRA:
adw. Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską, adw. prof. UAM dra hab. Tomasza Sójkę, adw. dra Andrzeja
Ważnego.
Prezydium NRA powołało także do składu osobowego Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony
Prawnej przy NRA: adw. Aleksandrę Bierzgalską i adw. Marię Janik.
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił zmiany w projekcie preliminarza budżetowego NRA,
które Prezydium NRA szczegółowo omówiło. Skarbnik NRA przedstawił również sprawę budżetu
Centralnego Zespołu Wizytatorów.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy osobowe, które omówiło i
rozstrzygnęło Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawił adw.
Henryk Stabla, skarbnik NRA.
13 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, na zaproszenie Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, wziął
udział w obchodach w Warszawie 4. rocznicy wyboru kard. Jorge Mario Bergoglio na papieża
Franciszka.
14 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w konferencji "Czy mediacja może odciążyć
sądy?", która miała miejsce w Sali Kolumnowej Sejmu.
16 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w uroczystości wręczenia tytułu "Prawnik Roku
2016" prof. Adamowi Strzemboszowi. Konkurs zorganizowała redakcja "Rzeczpospolitej", adw. Trela
zasiadał w kapitule, (czytaj więcej)
17 marca, adw. Jacek Trela. prezes NRA, wziął udział w spotkaniu komisji wizerunkowych
okręgowych rad adwokackich pod hasłem "Adwokatura. Sytuacje kryzysowe", które odbyło się na
zaproszenie adw. Jarosława Zdzisława Szymańskiego, dziekana izby łódzkiej oraz Komisji
Wizerunkowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.
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