Wiadomości Adwokatury 11 sierpnia 2017
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego dziękuje
Adwokaturze za wsparcie
W imieniu własnym oraz sędziów Sądu Najwyższego, prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy
Prezes SN, podziękowała Adwokaturze Polskiej za wsparcie w zmaganiach o zachowanie
niezależności polskiego sądownictwa. List został przesłany na ręce adw. Jacka Treli,
prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.
Prof. Gersdorf podkreśla godną i niezłomną postawę, jaką publicznie prezentował adw. Jacek Trela w
imieniu wszystkich adwokatów.
"Właśnie wspólnota myśli i przekonań jest tym, czego potrzebują przede wszystkim nie sami
prawnicy, lecz także bardzo dzisiaj podzielone, polskie społeczeństwo" - czytamy w piśmie.
"Nadszedł czas, aby każdy z nas poświęcił własne sprawy na rzecz dobra wspólnego. Fakt, że
zarówno sędziowie, jak i adwokaci mają tego świadomość, pozwala mieć nadzieję, że wspólny głos w
obronie zagrożonej praworządności i ładu konstytucyjnego Rzeczypospolitej nie raz jeszcze zabrzmi
równie donośnie, jak w ostatnich miesiącach."
(czytaj list Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego)

Węgierska Adwokatura zaniepokojona kierunkiem
reform sądownictwa w Polsce
Adwokatura węgierska skierowała do prezydenta Andrzeja Dudy oraz premier Beaty
Szydło pismo, wyrażając w nim swoje zaniepokojenie kierunkiem reform polskiego
sądownictwa. Naczelna Rada Adwokacka otrzymała ten list do wiadomości.
Węgierscy awokaci doceniają fakt, że prezydent Duda nie podpisał ustaw o Sądzie Najwyższym oraz
Krajowej Radzie Sądwonictwa, zastrzegają jednak, że mają świadomość, że to nie zakończy reformy.
Dlatego czują się zobligowani do wyrażenia i zakomunikowania swojego zatroskania i zaniepokojenia
kierunkiem reformy sądownictwa w Polsce.
(czytaj list)

Adw. Andrzej Malicki o wymiarze sprawiedliwości
Adw. Andrzej Malicki, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, udzielił wywiadu
miesięcznikowi "Odra". W obszernej rozmowie poruszono m.in. tematy reformy
sądownictwa, etyki w wymiarze sprawiedliwości oraz obecnej postawy sędziów i
polityków.
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- Istnieją okoliczności i motywy, które uzasadniają wporawdzenie reformy. Nie można jednak
wylewać dziecka z kąpielą i niszczyć podstawowej zasady wymiaru sprawiedliwości, jaką jest
sędziowska niezawisłość oraz niezalezność sądów. - tłumaczy adw. Andrzej Malicki.
W rozmowie z red. Stanisławem Lejdą mec. Malicki odnosi się również do ekshumacji smoleńskich,
śmierci na wrocławskim komisariacie oraz do prezydenckiego prawa łaski.
czytaj wywiad

Upamiętnienie adwokatów-ofiar Katynia, Miednoje
i katastrofy w Smoleńsku
W tym roku mija 77. rocznica mordu
katyńskiego, a także 7. rocznica katastrofy
prezydenckiego
Tu-154M,
w
którym
tragiczną śmierć ponieśli również adwokaci.
Adwokatura o nich pamięta.
W katastrofie pod Smoleńskiem zginęli: ś.p.
Joanna Agacka-Indecka – prezes NRA, ś.p.
Stanisław Mikke, redaktor naczelny Palestry i
wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa, autor książki Śpij, mężny... w
Katyniu, Charkowie i Miednoje, ś.p. Jolanta
Szymanek-Deresz, posłanka na Sejm RP, w latach
2000-2005 szefowa Kancelarii Prezydenta RP, ś.p.
Stanisław Zając, senator RP.
Wśród ponad 4,4 tys. polskich oficerów
zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje
było 110 adwokatów. Pełna listę ich nazwisk
opublikowała Palestra 3-4/2003 (czytaj listę)
W czerwcu br. Bożena Grohman, wdowa po adw.
Marianie Grohmanie i zarazem matka adw.
Bartosza Grohmana, członka Naczelnej Rady
Adwokackiej, na prośbę syna podczas swojej
prywatnej wizyty w Katyniu i Miednoje upamiętniła
groby pomordowanych oficerów plakietkami
Adwokatura Polska Pamięta i zapaliła znicze na
dołach śmierci.
Zapaliła także znicze i zatknęła chorągiewki od
Adwokatury
Polskiej
w
miejscu
katastrofy
samolotu prezydenckiego w Smoleńsku.
Następnie w lipcu br. w Miednoje adw. Bartosz
Grohman, podczas swojej wizyty na Polskim
Cmentarzu Wojennym również zapalił znicze i
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umieścił chorągiewki
Polska Pamięta”.

z

napisem

„Adwokatura
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ORA w Szczecinie wsparła Biennale Plakatu
Ekologicznego
Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie
wraz z Prezydentem Miasta Szczecina,
Filharmonią
Szczecińską
i
Akademią
Sztuki włączyła się do organizacji I Biennale
Plakatu Ekologicznego w Szczecinie pt.
„Ochrona ssaków morskich”.
Współsponsorowanie wystawy zrealizowano w
ramach kampanii wizerunkowej, organizowanej
zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Izby.
Wernisaż odbył się 3 sierpnia br. o godzinie 18.00
na IV piętrze Filharmonii im. M. Karłowicza i
zgromadził liczną publiczność. Wystawa jest
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otwarta w Szczecinie do 26 sierpnia 2017r.,
można na niej obejrzeć 60 plakatów, następnie
ekspozycja zostanie pokazana w Koszalinie,
Kołobrzegu,
Świnoujściu
i
Wrocławiu,
a
prawdopodobnie także w Rostocku.
Wystawie
towarzyszy
katalog,
w
którym
umieszczono logo Szczecińskiej Izby Adwokackiej,
na sali stoi także baner izby. Poza uczestnictwem
w Komisji Konkursowej i udziałem Izby w
przygotowaniu folderu programowego, Okręgowa
Rada Adwokacka ufundowała I nagrodę w
kategorii „Plakat Studenta”, którą jury przyznało
za tryptyk Aleksandrze Zaborskiej z Białegostoku.
Komisja Wizerunkowa ORA przewiduje dalsze
inicjatywy, przede wszystkim związane ze
współpracą z Filharmonią im. Mieczysława
Karłowicza w Szczecinie.
Dziekan ORA
Adw. Włodzimierz Łyczywek
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Zawody prawnicze na Ultramaratonie Kaszubska
Poniewierka
Organizatorzy
Ultramaratonu
Kaszubska
Poniewierka
zapraszają
wszystkich
notariuszy, asesorów notarialnych oraz
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aplikantów do spróbowania swoich sił w
biegu na dystansie 30 km w kategorii dla
przedstawicieli zawodów prawniczych. Bieg
odbędzie się 16 września.
Zawody będą miały miejsce na terenie Kaszub
(start i meta u podnóży Wieżycy).
Ultramator Kaszubska Poniewierka obejmuje kilka
tras: bieg na dystansie 30, 100 i 130 km.
Organizatorzy - Stowarzyszenie Aktywni w
Trójmieście - utworzyli odrębną kategorię na
dystansie 30 km - zawody prawnicze. Celem przy
organizacji tej kategorii jest integracja środowisk
zawodów prawniczych i promocja aktywnego
trybu życia. Patronat nad biegiem w tej kategorii
objęły Okręgowa Izba Radców Prawnych w
Gdańsku oraz Pomorska Izba Adwokacka w
Gdańsku.
Szczegóły, zapisy oraz mapy tras znajdują się na
stronie www.kaszubskaponiewierka.pl
Organizator:
Trójmieście,

Stowarzyszenie

Aktywni

w

kontakt: zapisy@kaszubskaponiewierka.pl

XVIII TOGAGOLF 2017 już 16-17 września
Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie
zaprasza
adwokatów
i
aplikantów
adwokackich
z
przyjaciółmi
na
golfa.
TOGAGOLF to impreza dla tych, którzy
dopiero chcą spróbować golfa jak i dla osób,
które uprawiają tę dyscyplinę. Jest imprezą
przeznaczoną dla adwokatów, ale od lat
prowadzona jest też klasyfikacja open.
Na polu golfowym Mazury Golf & Country Club w
Naterkach k/Olsztyna spotykamy się już po raz
osiemnasty. Jak co roku honorowy patronat nad
turniejem objął przewodniczący Komisji Integracji
Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA
adw. Stanisław Estreich i dziekan ORA w Olsztynie
adw. Stefan Salamon.
W sobotę 16 września zostanie rozegrany XVIII

7 / 15

TOGAGOLF 2017, a w niedzielę 17 września turniej
TOGAGOLF REWANŻ. Format turnieju: stableford
netto, strokeplay brutto. Adwokaci rywalizować
będą w VI Mistrzostwach Izb Adwokackich w
Golfie. Dla osób nie uczestniczących w turnieju
organizujemy Akademię Golfa (pod okiem
instruktora) i konkursy. Uczestnicy imprezy będą
mogli spróbować swych sił na 6 dołkowym polu.
Wieczorem tradycyjna wspólna kolacja przy
muzyce.
(zobacz informacje dla uczestników)
(zobacz szczegółowy program)
adw. Jerzy Dobrzański
organizator
tel: 895236116 lub tel.604273653;
mail: j.dobrzanski@adwokaci.olsztyn.pl

XVI Spływ Kajakowy Brdą im. adw. Romana Latosa
już za nami
W niedzielę, 6 sierpnia
zakończył się
Ogólnopolski Spływ Kajakowy Brdą im. adw.
Romana Latosa. Imprezę po raz szesnasty
zorganizowała bydgoska izba adwokacka.
Na zaproszenie gospodarzy imprezy, adw. Justyny
Mazur, dziekana izby bydgoskiej, adw. Michała
Bukowińskiego, komandora spływu, adw. Ewy
Czerskiej i adw. Beaty Lorkowskiej, członkiń
komitetu organizacyjnego, odpowiedzieli adwokaci
i aplikanci izb: krakowskiej, częstochowskiej,
katowickiej, łódzkiej, wałbrzyskiej i warszawskiej
oraz liczni przyjaciele adwokatury.
Trasa spływu odbywającego się w dniach 2-6
sierpnia tradycyjnie wiodła od zapory w Mylofie do
przystani w Świcie. W Mylofie uczestników spływu
powitał opiekun izby bydgoskiej, adw. Jerzy
Glanc.
Poranki i popołudnia uczestnicy spływu spędzali
na wodach Brdy, podziwiając uroki Tucholskiego
Parku
Krajobrazowego.
Wieczory
natomiast
upłynęły na długich rozmowach i śpiewach przy
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ogniskach. Ponadto w trakcie spływu rozegrany
został turniej siatkówki, a w czwartkowy wieczór
na pole namiotowe w Brdzie, gdzie w tym roku
stacjonowali uczestnicy, zawitał z koncertem
zespół Little Wing.
Tradycyjnie
ostatniego
wieczoru
nastąpiło
uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów
oraz medali, które uczestnicy odbierali z rąk adw.
Justyny Mazur.
Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas
i już teraz zapraszamy na kolejną, XVII edycję
spływu!
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Biblioteka Palestry: Sztuka wymowy sądowej
Sztuka wymowy sądowej autorstwa Romana
Łyczywka i Olgierda Missuny to kolejna
pozycja wydawnicza Biblioteki Palestry, serii
zainicjowanej
przez
Ośrodek
Badawczy
Adwokatury.
Książka trafi do księgarń we wrześniu br.
Warto zadać pytanie, czy dziś, po 40 latach od
pierwszego wydania Sztuki wymowy sądowej, to
nadal praca ważna i lektura godna uwagi
prawników i studentów prawa. W przekonaniu
piszących te słowa odpowiedź na tak postawione
pytanie jest jednoznaczna – tak, zdecydowanie
tak! Wiele rad i zaleceń zawartych w niniejszej
książce ma bowiem charakter uniwersalny i
ponadczasowy. Przepisy, stany faktyczne, szerzej
– życie społeczne, polityczne i gospodarcze –
zmieniły się bardzo; a jednak m.in. dzięki
konstrukcji pracy i poziomowi uogólnienia
większość tez i rad praktycznych Autorów
prezentowanej tu pracy jest nadal aktualna.
Książka ta zachowuje po tylu latach wymiar
niezwykle praktyczny, bowiem oprócz wykładu
retoryki klasycznej w zastosowaniach sądowych
znajdujemy w niej wiele porad użytecznych,
dotyczących
choćby
takich
kwestii,
jak
przygotowywać
przemówienie
sądowe,
jak
sporządzać notatki, jak konstruować replikę, a
nawet jak uniknąć zaskoczenia podczas rozprawy.
Niekiedy rozważania wychodzą poza samą tylko
refleksję na temat sztuki wymowy, a dotyczą
innych jeszcze aspektów całkiem złożonych
sytuacji zawodowych prawników.
prof. Jolanta Jabłońska-Bonca
prof. Kamil Zeidler
(z Wprowadzenia)
Biblioteka Palestry, Sopot 2017
(format 145x220 mm, objętość 208 str., oprawa
twarda)
„Sztukę wymowy sądowej” można zamawiać u
wydawcy książki - Wydawnictwa ARCHE,
zamówienie należy przesłać na adres mailowy:
archesc@op.pl.
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Współwydawcami książki są – wydawnictwo Arche,
Ośrodek Badawczy Adwokatury oraz Naczelna
Rada Adwokacka.

"Palestra Świętokrzyska" od 10 lat na rynku
wydawniczym
"Palestra Świętokrzyska" w 2017 r. ma swój
jubileusz, od 10 lat jest nieprzerwanie na
rynku wydawniczym. Nowy numer jest już
dostępny.
W słowie wstępu redaktor naczelny, adw. Jerzy
Zięba, zwraca uwagę, że tego lata ma miejsce
wiele wydarzeń, mających ogromne znaczenie dla
adwokackiego środowiska i przyszłości polskiego
wymiaru sprawiedliwości.
Przypomina o Kongresie Prawników Polskich, który
odbył się 20 maja 2017 roku w Katowicach.
"Jest to wydarzenie bez precedensu w najnowszej
historii Polski. Ostatnie takie spotkanie środowisk
prawniczych miało miejsce w dość odległej
przeszłości w roku 1936. Udział w Kongresie blisko
1500 przedstawicieli środowisk prawniczych, dla
których dobro wymiaru sprawiedliwości jest
wartością nadrzędną, świadczy o doniosłości
dyskusji wokół kształtu zapowiadanych reform.
Nie po raz pierwszy środowiska prawnicze tak
mocno
wyraziły
głębokie
przekonanie,
że
niezawisłe sądownictwo, wolna i niezależna
adwokatura są gwarantem praw i wolności
obywatelskich.
Oby
nie
sprawdziły
się
wypowiedziane na Kongresie, z troską o dobro
publiczne, słowa Prezesa NRA adwokata Jacka
Treli:
Niszczenie
autorytetu
sądownictwa
doprowadzi – a przynajmniej rodzi taką obawę –
do
anarchizacji
życia
publicznego
w
Polsce. Znamienne były również słowa Jerzego
Stuchra
reprezentującego
na
Kongresie
środowiska artystyczne: Są ludzie, którym wolność
jest do życia bezwzględnie potrzebna, a innym nie
jest. Jestem dumny, że jestem wśród ludzi, którym
wolność
jest
do
życia
bezwzględnie
potrzebna. Jesteśmy razem z aktorem dumni, że
możemy upominać się o nieograniczanie obszarów
naszej wolności, która jak uczy historia nie jest
dana raz na zawsze. Adwokatura, adwokaci muszą
czuć się wolnymi by skutecznie występować w
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obronie wolności." - napisał adw. Zięba.
Redaktor naczelny przypomina też, że "Palestra
Świętokrzyska" w roku bieżącym ma swój
jubileusz, od 10 lat jest nieprzerwanie na rynku
wydawniczym. - To dobra okazja, aby wyrazić
wdzięczność
znamienitym
autorom,
którzy
bezinteresownie publikowali na łamach naszego
kwartalnika swoje znakomite teksty - podkreślił.
Numery "Palestry Świętokrzyskiej są dostępne za
pośrednictwem strony ORA w Kielcach (zobacz
najnowszy numer)

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
8 sierpnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. omówiono m.in. projekt zmian w „Regulaminie w
sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów” oraz kwestie dotyczące zasad
etyki.
Adw. Jacek Trela, prezes NRA, poinformował, że w związku z zawetowaniem przez Prezydenta RP
ustaw o KRS i SN, wystosował pismo do Prezydenta z propozycją zorganizowania okrągłego stołu dla
reformy wymiaru sprawiedliwości. Prezes NRA zadeklarował również pełne zaangażowanie i
merytoryczny wkład Adwokatury Polskiej w te prace. (czytaj więcej)
Adw. Mirosława Pietkiewicz, członek NRA i przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów
wyraziła konieczność wprowadzenia zmian do „Regulaminu w sprawie zakresu działania oraz zasad
wynagradzania wizytatorów”. Zdaniem Pani Mecenas w regulaminie powinny znaleźć się przepisy
dotyczące zasad wizytacji filii kancelarii adwokackich i oddziałów spółek, których główna siedziba
mieści się w innej izbie adwokackiej.
W posiedzeniu Prezydium NRA uczestniczył prof. Jacek Giezek, członek NRA i przewodniczący Komisji
Etyki przy NRA. Omówiono prace Komisji nad zmianami w Kodeksie Etyki. W tym dyskutowano na
temat zasad łączenia zawodu adwokackiego z innymi funkcjami i działalnością pozaadwokacką i
przestrzegania standardów etycznych w tego typu przypadkach. Odbyła się dyskusja nad kwestią
pociągania do odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów niewykonujących zawodu a pełniących
funkcje publiczne, w tym parlamentarne. Rozpatrywano przypadek, gdy głosują oni za ustawami,
które w ocenie części prawników są sprzeczne z konstytucją.
Ponadto Prezydium NRA powołało do Zespołu ds. Kobiet przy NRA adw. Zuzannę Warso.
Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała
protokoły okręgowych rad adwokackich, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA,
przedstawiła sprawy osobowe. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawił
adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.
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Praca biura NRA - 14 sierpnia biuro nieczynne
Uprzejmie informujemy, że 14 sierpnia biuro Naczelnej Rady Adwokackiej będzie
nieczynne.
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