Wiadomości Adwokatury 5 maja 2017
Kongres Prawników Polskich 20 maja w
Katowicach
Kongres Prawników Polskich odbędzie się 20
maja
w
Katowicach.
Organizują
go:
Stowarzyszenie
Sędziów
Polskich
Iustitia, Naczelna Rada Adwokacka oraz
Krajowa Rada Radców Prawnych. Adwokaci i
aplikanci adwokaccy zaproszeni są do
udziału w Kongresie. Rejestracji można
dokonać na stronie kongresprawnikow.info.
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty w
terminie określonym w mailu potwierdzającym
rejestrację.
Wszystkie
dane
potrzebne
do
dokonania tej wpłaty zawarte są w mailu z
potwierdzeniem.
(link do rejestracji)
Publikujemy komunikat prasowy:
„Prawnicy polscy o stanie praworządności w
Rzeczypospolitej Polskiej”
W Polsce jak najbardziej potrzebna jest reforma
wymiaru sprawiedliwości. Wymaga ona jednak
przemyślanych
decyzji,
wypracowanych
i
konsultowanych z praktykami, jakimi są m.in.
adwokaci, radcy prawni i sędziowie. Tak uważają
przedstawiciele środowisk prawniczych, którzy
zachęcają do wzięcia udziału w Kongresie
Prawników Polskich 20 maja, który będzie okazją
do wymiany poglądów i debaty na temat kształtu
reformy.
Wydarzenie
organizuje
Naczelna
Rada
Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. Chociaż
Kongres
organizowany
jest
przez
adwokatów, radców prawnych i sędziów, to
zapraszamy przedstawicieli wszystkich zawodów
prawniczych oraz organizacji pozarządowych –
mówią organizatorzy.
Środowiska adwokackie, radcowskie i sędziowskie
podkreślają
również,
że
reforma
wymiaru
sprawiedliwości musi kierować się zasadami
demokratycznego państwa prawa, a szczególnie
zasadą
zachowania
niezależności
sądów,
niezawisłości sędziów oraz autonomiczności
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samorządów prawniczych. Zmiany te wymagają
przemyślanych
decyzji,
wypracowanych
i
konsultowanych z praktykami. Prawnicy wskazują
również na konieczność ułatwienia dostępu do
pomocy
prawnej
zarówno
na
etapie
przedsądowym, jak i sądowym. Łączy się z tym
zagwarantowanie na każdym etapie sprawy
profesjonalnej pomocy adwokata lub radcy
prawnego.
- Wspólnota zawodów prawniczych opiera się na
szacunku dla człowieka oraz prawa mądrego i
sprawiedliwego. Takiego prawa chce każdy
prawnik i takiego prawa poszukujemy na salach
sądowych. Sędzia jest niezawisły właśnie po to,
aby mógł usuwać bezduszność z prawa
stanowionego i interpretować je tak, by każdemu
przyznać to, co słuszne i sprawiedliwe. Kongres
Prawników będzie okazją do dyskusji o tym, jak
sprawić, by prawo nie było opresyjne. Sądy są dla
obywateli. Wierzę, że wszyscy mamy tego coraz
większą świadomość. – mówi SSO Krystian
Markiewicz,
przewodniczący
Stowarzyszenia
Sędziów Polskich Iustitia.
- Kongres Prawników Polskich zwoływany jest w
trudnych czasach, w których politycy w mediach
nadają
ton
dyskusji
dotyczącej
wymiaru
sprawiedliwości. Chciałbym, by ten rodzaj
politycznej, opartej na emocjach, gry został
zastąpiony rzeczową, silną w argumenty dyskusją
nad przyszłością wymiaru sprawiedliwości oraz
zawodów
prawniczych.
Będziemy
podczas
Kongresu debatowali o dostępie do wymiaru
sprawiedliwości o tym, co z siebie dajemy
obywatelom i o tym, jak ważna jest niezależność
radców prawnych i adwokatów. Chciałbym,
żebyśmy pamiętali, że dostęp do wymiaru
sprawiedliwości to dostęp do niezależnego i
niezawisłego
sądu.
Serdecznie
wszystkich
zapraszam na to wielkie wydarzenie.– podkreśla
r.pr. Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady
Radców Prawnych.
- Kongresowi Prawników Polskich wielu będzie
chciało przypisać wyłącznie wymiar polityczny.
Chcę jednak podkreślić, że spotykamy się, żeby
wymienić się między sobą spostrzeżeniami
dotyczącymi reformy wymiaru sprawiedliwości.
Będziemy chcieli wypracować propozycje jak
usprawnić dostęp obywatela do niego. Adwokaci
jako praktycy prawa, dla których sala sądowa jest
codziennym miejscem pracy, bardzo dobrze
wiedzą, które mechanizmy się sprawdzają, a które
wymagają ulepszenia, na co najbardziej narzekają
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nasi klienci i tym doświadczeniem podzielimy się z
pozostałymi uczestnikami Kongresu. – mówi z
kolei adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej.
Zachęcamy do udziału w Kongresie.
Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony
Kongresu (zobacz link rejestracji)
Należy wpisać swoje dane oraz wybrać wariant
udziału: udział w sesjach naukowych (opłata 125
zł) lub udział w sesjach naukowych z lunchem
(185 zł). Planowany czas Kongresu: od godz.
10.00 (rejestracja od 8.30) do godz. 17.00.
Szczegóły dotyczące miejsca Kongresu,
zakwaterowania, programu znajdują się na
stronie: kongresprawnikow.info

Wysoki wynik egzaminów adwokackich 2017
Wysokim wynikiem zakończył się tegoroczny adwokacki egzamin zawodowy. Według
niepełnych danych egzamin z pozytywnym wynikiem ukończyło niemal 83 proc.
zdających. W roku ubiegłym było to 71 proc.
Według informacji z 32 komisji, do egzaminu adwokackiego przystąpiło 2069 osób, egzamin zdało
1712 osób, co stanowi około 82,7%. W przyszłym tygodniu znane będą dane z komisji
egzaminacyjnych z Poznania i Torunia.
- KE w Białymstoku - 41 spośród 47 zdających, tj. około 87%,
- KE nr 2 w Białymstoku - 40 spośród 48 zdających, tj. około 83%,
- KE nr 1 w Gdańsku - 53 z 59 zdających, tj. 89,8 %
- KE nr 2 w Gdańsku - 56 z 62 zdających, tj. 90,3 %
- KE w Katowicach - 65 spośród 72 zdających, tj. około 90%,
- KE nr 2 w Katowicach - 67 spośród 75 zdających, tj. około 89%,
- KE nr 3 w Katowicach - 64 spośród 73 zdających, tj. około 88%,
- KE nr 4 w Katowicach - 69 spośród 75 zdających, tj. 92%,
- KE w Kielcach - 52 spośród 60 zdających, tj. około 87%,
- KE w Krakowie - 56 spośród 60 zdających, tj. około 93%,
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- KE nr 2 w Krakowie - 50 spośród 61 zdających, tj. 82%,
- KE nr 3 w Krakowie - 53 spośród 61 zdających, tj. około 87%,
- KE w Lublinie - 82 spośród 89 zdających, tj. około 92%,
- KE w Łodzi - 42 spośród 50 zdających, tj. 84%,
- KE nr 2 w Łodzi - 39 spośród 46 zdających, tj. około 85%,
- KE w Rzeszowie - 66 spośród 74 zdających, tj. około 89%,
- KE nr 2 w Rzeszowie - 74 spośród 77 zdających, tj. około 96%,
- KE w Szczecinie - 43 spośród 55 zdających, tj. około 78%,
- KE nr 2 w Warszawie - 51 spośród 69 zdających, tj. około 74%,
- KE nr 3 w Warszawie - 44 spośród 68 zdających, tj. około 65%,
- KE nr 4 w Warszawie - 56 spośród 66 zdających, tj. około 85%,
- KE nr 5 w Warszawie - 57 spośród 65 zdających, tj. około 88%,
- KE nr 6 w Warszawie - 47 spośród 65 zdających, tj. około 72%,
- KE nr 8 w Warszawie - 52 spośród 67 zdających, tj. około 78%,
- KE nr 10 w Warszawie - 50 spośród 67 zdających, tj. około 75%,
- KE nr 11 w Warszawie - 57 spośród 68 zdających, tj. około 84%,
- KE nr 13 w Warszawie - 52 spośród 67 zdających, tj. około 78%,
- KE nr 14 w Warszawie - 45 spośród 66 zdających, tj. około 68%,
- KE nr 15 w Warszawie - 55 spośród 67 zdających, tj. około 82%,
- KE we Wrocławiu - 47 spośród 64 zdających, tj. około 73%,
- KE nr 2 we Wrocławiu - 42 spośród 64 zdających, tj. około 66%,
- KE nr 3 we Wrocławiu - 45 spośród 62 zdających, tj. około 73%.

Zobacz wyniki z lat ubiegłych
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Przeszłość i przyszłość kpc oczami praktyków zaproszenie na konferencję
"Przeszłość i przyszłość kodeksu postępowania cywilnego oczami praktyków" to temat
konferencji, na którą zaprasza Katedra Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego w
Warszawie. Wydarzenie wpisuje się w obchody XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji.
Konferencja zaplanowana jest na 30 maja, początek godz. 10.00 w auli 130 Uczelni Łazarskiego.
Organizatorzy podkreślają, że celem jest nie tylko przybliżenie wprowadzanych w kpc zmian i
wskazanie ich praktycznego wymiaru, ale również pogłębiona refleksja czy, a jeśli tak, to w jakim
kierunku powinny zmierzać zmiany w w polskim procesie cywilnym, czy przepisy proceduralne
przyczyniają się do sprawności postępowania, czy też jego sprawność pozostaje przede wszystkim w
rękach sędziów i stron (w szczególności reprezentujących strony profesjonalnych pełnomocników).
Kreując zmiany legislacyjne w obszarze procedury nie można abstrahować od tego, że mają one
służyć praktykom. Stąd idea konferencji, która ma służyć jako swoista platforma wymiany
doświadczeń w zakresie stosowania prawa porocesowego.
Konferencja, które program merytoryczny został przygotowany pod przewodnictwem prof. dr hab.
Małgorzaty Manowskiej, będzie okazją do odpowiedzi na podstawowe pytania płynące od
przedstawicieli róznych środowisk prawniczych: czy i jakie zmiany mogą usprawnić postępowanie
sądowe, czy wprowadzone zmiany były konieczne, czy wreszcie proponowane rozwiązania zmierzają
w dobrym kierunku. Stąd wśród panelistów nie zabraknie przedstawicieli reprezentujących różne
środowiska, których zainteresowania naukowe i praktyczne związane są z wymiarem
sprawiedliwości.
Konferencja ma charakter otwarty, informacje o proponowanych tematach wystąpień organizatorzy
proszą przesyłać do 7 maja na adres: konferencja.kpc@lazarski.pl

Kraków: koncert upamiętniający ofiary katastrofy
smoleńskiej
Koncert poświęcony pamięci adwokatów: adw. Joanny Agackiej–Indeckiej, prezesa
NRA, adw. Jolanty Szymanek-Deresz, b.szefowej Kancelarii Prezydenta RP., adw.
Stanisława Mikke – redaktora naczelnego „Palestry” oraz adw. Stanisława Zająca, b.
Wicemarszałka Sejmu RP, odbędzie się 9 maja w Krakowie.
Na koncert zapraszają Naczelna Rada Adwokacka oraz Okręgowe Rady Adwokackie w: Częstochowie,
Kielcach, Poznaniu, Rzeszowie, Siedlcach, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Krakowie.
Początek koncertu o godz. 19.30 w Klubie Adwokackim w Krakowie im. adw. Janiny Ruth Buczyńskiej.
Wystąpią: Kaja Danczowska – skrzypce, Justyna Danczowska – fortepian, Paulina Maciołek – śpiew,
Bartosz Koziak – wiolonczela, Grzegorz Doniec OP – klarnet, Jerzy Trela- Narodowy Stary Teatr w
Krakowie – słowo.
W programie: Schubert, Brahms, Karłowicz, Rachmaninow oraz poezja Zbigniewa Herberta i
Tadeusza Różewicza.
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W czerwcu XXXIX Mistrzostwa Adwokatury w
tenisie ziemnym
Naczelna Rada Adwokacka oraz Okręgowa
Rada Adwokacka w Katowicach, zapraszają
do udziału w XXXIX Mistrzostwach Polski
Adwokatów w Tenisie, które odbędą się w
dniach
14-18
czerwca
2017
roku
w
Gliwicach.
Zawody
odbędą
konkurencjach:

się

w

następujących

1) Turniej dzieci rodzin adwokackich w wieku do
12 lat. W zależności od ilości zgłoszeń może
nastąpić podział na dziewczynki i chłopców.
2) Turniej rodzinny w którym uprawnionymi do
udziału są adwokaci i aplikanci adwokaccy wraz
z najbliższymi członkami rodziny.
3) Turniej Pań, który w zależności od ilości
zgłoszeń może zostać podzielony na dwie grupy
wiekowe: do lat 40 i powyżej 40 lat. Uprawnione
do udziału są Panie adwokat i aplikantki
adwokackie.
4) Turniej deblowy Pań w którym mogą brać udział
Panie adwokat i aplikantki adwokackie. Turniej
odbywać się będzie bez podziału na grupy
wiekowe.
5) Turniej mężczyzn w którym mogą brać udział
adwokaci i aplikanci adwokaccy. Turniej odbywać
się będzie z podziałem na następujące grupy
wiekowe:
a) OPEN ,
b) + 35 lat,
c) + 45 lat,
d) + 55 lat,
e) + 65 lat.
6) Turniej deblowy Panów OPEN (bez limitów
wiekowych dla uczestników)
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7) Turniej deblowy Panów, w którym mogą brać
udział adwokaci i aplikanci adwokaccy, a łączny
wiek pary deblowej nie może liczyć mniej niż 80
lat.
Mistrzostwa zostaną rozegrane na ziemnych
kortach tenisowych obiektu sportowego
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w
Gliwicach przy ulicy Kosynierów 6. Sposób
przebiegu zawodów określa regulamin Polskiego
Związku Tenisowego zamieszczony na stronie
internetowej Związku.
Sędzią głównym zawodów będzie Józef Poteralski sędzia Polskiego Związku Tenisowego.
Szczegóły dotyczące zakwaterowania, opłat i
warunków w załączniku:
1. Szczegółowe informacje dotyczące
Mistrzostw Adwokatów 2017 w tenisie
ziemnym.
2. Formularz Zgłoszeniowy.
3. Program Mistrzostw Adwokatów 2017 w
tenisie ziemnym.

V Otwarty Turniej Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej
Izba Adwokacka w Warszawie wraz z
Komisją Integracji Środowiskowej Kultury
Sportu
i
Turystyki
Naczelnej
Rady
Adwokackiej zaprasza wszystkich członków
samorządów zawodów prawniczych na V
Otwarty Turniej Piłki Nożnej Adwokatury
Polskiej.
Honorowy
Patronat
nad
V
Otwartym
Turniejem
Piłki
Nożnej
Adwokatury Polskiej objął Dziekan Izby
Adwokackiej w Warszawie.
Turniej rozpocznie się 20 maja o godzinie 10:00.
Oficjalne otwarcie przewidziane jest na godzinę
12:00.
Turniej rozegrany będzie na trzech zadaszonych i
sąsiadujących ze sobą boiskach ze sztuczną trawą
Hali piłkarskiej przy ul. Księcia Bolesława 1/3 w
Warszawie.
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W turnieju mogą wziąć udział drużyny składające
się
wyłącznie
z
członków
samorządów
prawniczych. Każda drużyna może zgłosić
maksymalnie
10
zawodników.
Zawodnicy
zobowiązani są zabrać ze sobą legitymacje
potwierdzające przynależność do samorządu
zawodowego. Organizator zastrzega sobie prawo
weryfikacji
przynależności
zawodnika
do
samorządu zawodowego. Każda drużyna może
zgłosić maksymalnie 1 osobę nienależącą do
samorządu
prawniczego,
spokrewnioną
z
zawodnikiem
biorącym
udział
w
turnieju,
niebędącą czynnym zawodnikiem zgłoszonym do
rozgrywek w ramach PZPN, WZPN, pod warunkiem
uprzedniej
akceptacji
danej
osoby
przez
Organizatora. Liczba drużyn została ograniczona
do osiemnastu. Warunkiem wzięcia udziału w
Turnieju
jest
uiszczenie
wpisowego
oraz
akceptacja Regulaminu.
Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 13 maja 2017
roku
na
email: turniej.orawaw@gmail.com korzystając z
załączonego formularza.
(pobierz formularz)
Bieżące informacje o Turnieju dostępne pod
adresem: www.ora-warszawa.com.pl (Facebook)
Każda zgłoszona drużyna zobowiązana jest do
dnia 13 maja 2017 roku dokonać wpłaty kwoty
500 zł tytułem wpisowego na konto wskazane
przez Organizatora. Wpłata wpisowego powinna
następować po potwierdzeniu zakwalifikowania
drużyny do Turnieju. Wpisowe obejmuje także
poczęstunek w trakcie Turnieju.
Mecze
będą
rozgrywane
zgodnie
z
obowiązującymi przepisami Polskiego Związku
Piłki
Nożnej
z
uwzględnieniem
odstępstw
wskazanych w regulaminie turnieju. Czas gry
wynosić będzie 2x7 min. Dokładna formuła
Turnieju
np.
system
grupowy
zostanie
opracowana w terminie późniejszym w zależności
od liczby zgłoszonych drużyn.
Nagrody dla zwycięskich drużyn ufundowało
wydawnictwo CH Beck oraz Wolters Kluwer.
Komitet Organizacyjny:
adw. Monika Rajska – Przewodnicząca Komisji
Kultury Sportu i Turystyki Okręgowej Rady
Adwokackiej w Warszawie
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adw. Konrad Opalski –
Główny organizator,
Członek Komisji
adw. Albert Stankiewicz – Członek Komisji
adw. Jakub Szczepkowski
adw. Piotr Warchoł – Członek Komisji
Marta Wyszynska, doktorantka SGH
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