Wiadomości Adwokatury 18 sierpnia 2017
Kondolencje prezesa NRA po zamachach w
Hiszpanii
W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jacek Trela, prezes NRA, przesłał
kondolencje z powodu tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce 17 i 18 sierpnia br. w
stolicy Katalonii, Barcelonie oraz w mieście Cambrils. Pisma zostały wysłane do
Ambasadora Hiszpanii - Agustína Nuñeza Martineza oraz do prezes Rady Adwokackiej w
Barcelonie - Marii Eugènii Gay.
Dramatyczne wydarzenia, w których śmierć ponoszą niewinne ofiary, budzą ból i silny sprzeciw
- napisał prezes Trela. Nie osłabiają jednak, a przeciwnie, wzmacniają naszą determinację do obrony
demokratycznych wartości i praw człowieka. Zapewniam, że adwokaci, dla których prawa człowieka
są fundamentalną wartością, będą nieustannie wspierać działania rządów w walce o ich
poszanowanie.
Środowisko Adwokatury Polskiej solidaryzuje się z rodzinami Ofiar, dzieląc z nimi ból, głęboki żal i
żałobę.
Adw. Jacek Trela,
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
(czytaj list do Amabsadora)
(czytaj list do prezes Rady Adwokackiej w Barcelonie)

Konkurs na logotyp 100-lecia Adwokatury w Polsce
Naczelna Rada Adwokacka - Komisja Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy
NRA ogłasza konkurs na jubileuszowy logotyp 100-lecia Adwokatury w Polsce. Termin
nadsyłania prac mija 15 października br.

(Czytaj Regulamin Konkursu)
(Pobierz Oświadczenie Autora - załącznik nr 1)
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ORA w Bydgoszczy apeluje o pomoc dla
zniszczonego nawałnicą Rytla
Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy apeluje o pomoc dla zniszczonego nawałnicą
Rytla w województwie pomorskim. Pismo w tej sprawie wystosowała adw. Justyna Mazur,
dziekan bydgoskiej izby.
Droga z Mylofu przez Rytel to trasa Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego Brdą im. adwokata Romana
Latosa. Jego uczestnicy obozowali kilka kilometrów od Suszka na tydzień przed nawałnicą, która
zniszczyła obóz harcerski. Adw. Mazur apeluje o wsparcie dla mieszkańców, którzy przez wiele lat
wykazywali sie gościnnością dla turystów. Wielu straciło dach nad głową, a połamane drzewa tamują
przepływ Brdy. "Nadszedł czas, abyśmy to my okazali im dzisiaj serce" - podkresla dziekna ORA w
Bydgoszczy.
Zwraca się z prośbą o przekazywanie środków na konto SOLIDARNI Z RYTLEM
30 8147 0002 0008 1953 2000 0010
z dopiskiem „Nawałnica”.
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(czytaj pismo Dziekan ORA w Bydgoszczy)

"Prawo medyczne w obliczu zmian" – 8 września
Konferencja naukowa "Prawo medyczne w obliczu zmian" odbędzie się 8 września
na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Współorganizatorami
są: Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz Naczelna Izba
Lekarska.
Program wydarzenia
10.00-10.15 Wystąpienie Ministra Zdrowia
dr Konstanty Radziwiłł
10.15-11.00 Dwugłos o klauzuli sumienia
ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL, dr hab. Teresa Gardocka, prof. SWPS
11.00-11.20 Wyrok TK z 7-10-2015 – propozycja zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza
dentysty i w Kodeksie Etyki Lekarskiej
dr hab. Michał Królikowski, prof. UW
11.20-11.40 Samorządy zawodów zaufania publicznego – art. 17 Konstytucji RP – perspektywy
prof. dr hab. Marek Chmaj SWPS
11.40-12.00 Tajemnica lekarska – nowa odsłona
prof. dr hab. Jacek Sobczak SWPS
12.00-12.20 Ograniczenie dodatkowego zatrudnienia w zawodzie lekarza
dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska SWPS
12.20-12.40 Jak lekarze i lekarze dentyści oceniają warunki swojej pracy
dr hab. Romuald Krajewski, prof. UR
Dyskusja i przerwa
14.00-14.20 O odmowie i zaniechaniu leczenia
dr hab. Monika Urbaniak UMP
14.20-14.35 Bezpieczeństwo prawne lekarzy – postulaty Kongresu Prawników Wielkopolski
dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. UAM
14.35-15.00 Pozbawienie prawa wykonywania zawodu lekarza przez sądy karne i sądy lekarskie oraz
w oparciu o orzeczenia wydane za granicą
dr Paweł Kowalski SWPS
15.00-15.15 Odpowiedzialność przedstawiciela ustawowego za niewykonanie szczepienia
obowiązkowego
dr Agnieszka Fiutak SWPS

3/6

15.15-15.30 Nadużycia seksualne i ich kwalifikacja w praktyce sądów lekarskich
mgr Paulina Tomaszewska NIL
15.30-16.00 Dyskusja
16:00 Podsumowanie konferencji
dr hab. Teresa Gardocka, prof. SWPS, dr Maciej Hamankiewicz, lek. Grzegorz Wrona
Wydarzenie ma charakter zamknięty. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Adres: przy ul. Chodakowskej
19/31 w Warszawie.

Kontakt: e-mail: konferencja.medyczna@swps.edu.pl
Członkowie organów odpowiedzialności zawodowej oraz pracownicy izb lekarskich proszeni są o
kontakt z biurem NROZ: e-mail: ewa.nowosielska@hipokrates.org

Jesienne konferencje UIA (zapowiedź)
Union Internationale des Avocats (UIA)
wydarzenia we wrześniu i październiku.

zaprasza

na

organizowane

przez

siebie

7-8 września 2017 r. w Tallinie: szkolenie pt. Handel w Europie i na świecie: procedura cywilna –
kolizja norm prawnych – sprzedaż towarów,
(zobacz szczegółowe informacje)
13-14 października 2017 r. w Singapurze: 24. Światowe Forum Centrów Mediacyjnych
(zobacz szczegółowe informacje)
27-31 października 2017 r. w Toronto: 61. Kongres UIA
(zobacz szczegółowe informacje)

ORA Katowice powołała Sekcje Praktyków Prawa
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach powołała Sekcje Praktyków Prawa. Są wród
nich: sekcja Prawa i Postępowania Cywilnego, Prawa i Postępowania Karnego, Prawa
Handlowego i Gospodarczego, Prawa Rodzinnego i Spadkowego, Prawa Medycznego,
Prawa Ukraińskiego i Rosyjskiego i Prawa Własności Intelektualnej.
W tej kwestii ORA w Katowicach przyjęła uchwałę na posiedzeniu 3 sierpnia br.
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Na jej podstawie adw. Katarzyna Legień została przewodniczącą sekcji tematycznej praktyków prawa
medycznego, adw. Łukasz Chmielniak przewodniczącym sekcji tematycznej praktykow prawa i
postępowania karnego, adw. Magdalena Niewelt przewodniczącą sekcji tematycznej prawa
ukraińskiego i rosyjskiego.
W uzasadnieniu powołania sekcji tematycznych, ORA w Katowicach zwraca uwagę, że w dobie
rosnącej konkurencji na rynku usług prawnych oraz konieczności specjalizacji, zasadnym jest
podjęcie działań mających na celu zdobywanie przez adwokatów przewagi na rynku, przy
jednoczesnym zachowaniu zgodnym z Zasadami Etyki Adwokackiej i Gdności Zawodu.
Powołanie sekcji Praktyków Prawa w ORA w Katowicach poprzedziło spotkanie z adw. dr. Kamilem
Szmidem, koordynatorem ds Sekcji Tematycznych przy ORA Warszawa, 7 lipca.
(czytaj uchwałę ORA w Katowicach)

Wakacyjny numer "Młodej Palestry"
Ukazał
się
wakacyjny
numer
"Młodej
Palestry" - pierwszy w dotychczasowej
historii czasopisma, współfinansowany przez
Naczelną Radę Adwokacką. To wydanie
zapełniły teksty autorstwa adwokatów,
doktorantów oraz aplikantów adwokackich i
radcowskich z Opola, Łodzi, Warszawy,
Katowic i Poznania.
Tradycyjnie autorzy zamieścili swoje teksty w
pięciu działach, które odpowiadają strukturze
egzaminu
adwokackiego:
karne,
cywilne,
gospodarcze, administracyjne oraz etyka i
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pozostałe gałęzie prawa.
W numerze znajdziemy m.in. ciekawy tekst o
mediacji w postępowaniu cywilnym, glosę do
uchwały SN dotyczącej pełnomocnictwa do
wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia
zdrowotnego, artykuł zawierający gospodarcze
spojrzenie na związek międzygminny. Dla
zainteresowanych
tematyką
nieruchomości
polecamy tekst dotyczący opłaty adiacenckiej, zaś
specjalistów z prawa rodzinnego zachęcamy do
lektury ciekawego tekstu odnoszącego się do
klauzuli generalnej, jaką jest dobro dziecka.
Jednocześnie
informujemy,
iż
teksty
do
następnego numeru należy kierować na adres
mloda.palestra.wa@gmail.com w terminie do 28
sierpnia 2017 r.
(zobacz Młodą Palestrę w wersji pdf)
Link do biblioteki internetowej, w której
zamieszczana jest Młoda Palestra:
https://issuu.com/mloda-palestra/docs/m__odapale
stra_2017_02_inside_true
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