Wiadomości Adwokatury 25 sierpnia 2017
Projekt Adwokatury zmian w regulaminie
urzędowania sądów administracyjnych
Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, przesłał do Kancelarii Prezydenta
projekt proobywatelskich zmian w rozporządzeniu-regulaminie urzędowania sądów
administracyjnych. Autorami projektu są adw. dr Karol Pachnik oraz adw. dr Magdalena
Matusiak-Frącczak. Propozycja spotkała się z dobrym przyjęciem wśród sędziów i w
Ministerstwie Sprawiedliwości.
Projekt zmian w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych ma na celu
polepszenie współpracy sądów administracyjnych z pełnomocnikami i stronami poprzez:
zamieszczanie na wezwaniu informacji, o której rozpoczyna ise sprawa i jak dugo przypuszczalnie
potrwa;
uregulowanie sytuacji , kiedy następuje opóźnienie wskutek siły wyższej czy "alarmu bombowego";
uregulowanie sytuacji, kiedy pojawia się opóźnienie związane ze zła organizacją pracy sądu - jeżeli
opóźneinie przekracza godzinę, sprawa powinna zostać odroczona, chyba że strony, które się nie
stawiły chcą, aby się odbyła.
Zmiany mają zapewnić lepsze gospodarowanie czasem zarówno w sądzie, jak i przez obywateli,
którzy z sądów korzystają. Niejednokrotnie zwalniają się oni z pracy i byłoby właściwym, gdyby mogli
oni przewidzieć czas do tego potrzebny.
(czytaj projekt)

Projekt spotkał się z pozytywną oceną wśród sedziów i w Ministerstwie Sprawiedliwości, o czym pisze
red. Marek Domagalski w "Rzeczpospolitej:
(czytaj artykuł)

Apel dziekan ORA w Bydgoszczy o przyłączenie się
do pomocy prawnej dla ofiar nawałnicy
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, adw. Justyna Mazur, apeluje do
koleżanek i kolegów adwokatów i aplikantów adwokackich o przyłączenie się do pomocy
prawnej udzielanej osobom poszkodowanym przez nawałnicę w powiatach sępoleńskim,
żnińskim, nakielskim i bydgoskim.
Izba bydgoska od pierwszych dni po nawałnicy udziela pomocy mieszkańcom gminy Czersk. Oprócz
świadczenia pomocy prawnej, przekazała również fundusze finansowe. Adw. Justyna Mazur
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odwiedziła tereny dotknięte przez kataklizm, by zebrać informacje na temat potrzeb osób
poszkodowanych. W efekcie wystosowała apel do adwokatów i aplikantów adwokackich:

Nadszedł moment, kiedy nasza pomoc tj. wiedza prawnicza mogłaby być wielkim wsparciem dla
osób poszkodowanych przez nawałnicę 12 – 13 sierpnia 2017 r.
Potrzebują jej mieszkańcy powiatów: sępoleńskiego, żnińskiego, nakielskiego i bydgoskiego.
Osoby, które chciałyby udzielić takiej pomocy na miejscu w czasie dyżurów, a później ewentualnie
drogą elektroniczną proszę o kontakt na adres e-mail: ora.bydgoszcz@adwokatura.pl

Dziekan ORA Bydgoszcz
adw. Justyna Mazur

ORA w Bydgoszczy z pomocą dla Rytla
Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy przekazała 18 sierpnia środki w wysokości
3000 zł na pomoc w zwalczaniu skutków nawałnicy jaka dotknęła w nocy z 11 na 12
sierpnia m.in. gminę Czersk w woj. pomorskim. Natomiast, na miejscu, w Rytlu, adwokaci
cały czas wspierają poszkodowanych udzielając nieodpłatnej pomocy prawnej.
Już po pierwszych doniesieniach medialnych dotyczących skali zniszczeń spowodowanych nawałnicą,
dziekan ORA w Bydgoszczy, adw. Justyna Mazur, nawiązała kontakt z osobami poszkodowanymi i
zadeklarowała gotowość bydgoskiej izby adwokackiej do udzielenia pomocy.
Na miejscu, w Rytlu, do dyspozycji osób, które poniosły straty w wyniku żywiołu, jest adw. Tomasz
Pepliński, członek bydgoskiej izby adwokackiej. Mecenas od początku udziela ofiarom nawałnicy
nieodpłatnych porad prawnych i pomaga wypełniać wnioski o odszkodowania. Pomoc prawną niesie
także adw. Marcin Skrzypiec z izby adwokackiej w Bielsku-Białej oraz kancelaria adw. Janusza
Mazura. Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób poszkodowanych
oraz kontakty do adwokatów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czersku.
Wedle informacji przekazanych przez mecenasa Peplinskiego, na chwilę obecną nie jest konieczne
dodatkowe wsparcie prawne. Taka potrzeba może nastąpić w momencie gdy pojawią się trudności z
wyegzekwowaniem odszkodowań od ubezpieczycieli lub środki te zostaną zaniżone. Jeśli takie
okoliczności zaistnieją zostanie wystosowana odpowiednia informacja.
W poniedziałek, 21 sierpnia, adw. Justyna Mazur, dziekan ORA w Bdgoszczy, odwiedziła osobiście
Rytel, spotkała się z sołtysem oraz przedstawicielami lokalnego stowarzyszenia pomagającego
dzieciom.
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Ponadto, poza nieodpłatną pomocą prawną, ORA w Bydgoszczy udzieliła wsparcia finansowego wsi
Rytel. Przypomnijmy, że to właśnie przez Rytel wiedzie trasa, którą od kilkunastu lat adwokaci i
aplikanci adwokaccy wspólnie pokonują w ramach Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego Brdą im.
adwokata Romana Latosa. Zaledwie tydzień przed nawałnicą obozowaliśmy kilka kilometrów od
Suszka. Teraz przyszedł moment spłacenia długu wdzięczności i udzielenia pomocy ludziom, którzy
przez te wszystkie lata dbali o nas i nasze bezpieczeństwo.
Na konto „Solidarni z Rytlem” zostały przekazane dziś środki w wysokości 3000 zł z przeznaczeniem
na likwidację szkód wywołanych nawałnicą. W ocenie ORA jest to najlepszy adresat tych środków.
Sołtys Łukasz Ossowski, który w ostatnich dniach dał najlepszy przykład szybkiej, skutecznej i
racjonalnej pomocy, stanowi gwarancję właściwego wykorzystania tych środków także, jeśli zajdzie
taka konieczność, rozdzielenia ich na okoliczne wsie dotknięte tą tragedią.
Władze ORA w Bydgoszczy pozostają w stałym kontakcie z poszkodowanymi z ww. terenu i na
bieżącą reagują na informacje o potrzebach mieszkańców.

Amnesty International w Polsce zaprasza do
współpracy prawników
Stowarzyszenie Amnesty International w
Polsce zaprasza do współpracy prawników.
"Prawa i wolności obywatelskie to fundament
demokratycznego
państwa
prawa.
Brak
respektowania praw człowieka, to prosta droga do
nadużyć wobec ludzi i całych grup społecznych.
Dołącz do Amnesty International i pomóż nam
bronić praworządności w Polsce!" - czytamy w
apelu stowarzyszenia.
Adwokatura, którą stanowi ogół adwokatów i
aplikantów adwokackich, powołana jest do
udzielania pomocy prawnej, współdziałania w
ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w
kształtowaniu i stosowaniu prawa.
Amnesty
International
w
Polsce
jest
stowarzyszeniem,
czyli
masowym
i
demokratycznym ruchem współtworzonym przez
ponad 7 tysięcy członków i członkiń oraz dziesiątki
tysięcy sympatyków. 6 czerwca 1990 r. sąd w
Gdańsku zarejestrował Stowarzyszenie Amnesty
International. Ponad 25 lat temu powstanie
organizacji
wspierali
m.in.
działacze
demokratycznej opozycji, budujący w Polsce
podstawy społeczeństwa obywatelskiego.
Amnesty International na bieżąco obserwuje i
komentuje wydarzenia publiczne, wypowiedzi
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polityków, działania sił porządkowych mające
znacznie dla rządów prawa w Polsce. Ponadto
monitoruje
i
bierze
udział
w
procesie
legislacyjnym dotyczącym kluczowych rozwiązań
ustrojowych.
Komentuje
projekty
ustaw,
przygotowuje opinie lub stanowiska, uczestniczy w
obradach Parlamentu, przygotowuje raporty na
temat
konsekwencji
zmian
legislacyjnych,
wskazuje na rozwiązania, które wymagają kontroli
Trybunału Konstytucyjnego, występuje z apelami
do władz.
Amnesty International przygotowuje również
raporty i informacje o sytuacji w Polsce dla
organizacji międzynarodowych.
Amnesty International monitoruje i bierze udział w
procesie legislacyjnym dotyczącym gwarancji
niezależności
i
niezawisłości
sądownictwa.
Dokumentuje
przypadki
nacisku
na
poszczególnych sędziów ze strony władzy
wykonawczej, w postaci nieuzasadnionych decyzji
kadrowych, krytyki nieprawomocnych orzeczeń,
dyskredytacji kwalifikacji sędziów.
Stowarzyszenie wystąpiło z apelem do prawników
o przyłączenie się do jego działań. Nowi
członkowie:
otrzymują legitymację członkowską jednej
z największych na świecie organizacji
broniącej praw człowieka
stają się częścią ruchu ludzi, którzy
niesprawiedliwość na świecie traktują
osobiście
współdecydują o kierunku działań Amnesty
i wyborze priorytetów
dostają powiadomienia o akcjach i
kampaniach na rzecz praw człowieka
mają możliwość utworzenia grupy lokalnej
i realizacji projektów na rzecz praw
człowieka
uzyskują dostęp do unikalnych publikacji
oraz raportów
Uzyskać członkostwo w Amnesty International w
Polsce można za pośrednictwem strony: (zobacz
stronę)

AI to międzynarodowa organizacja pozarządowa,
której celem jest zapobieganie naruszeniom praw
człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje
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obywatelskie – od organizowania pisania listów do
rządów krajów łamiących te prawa, poprzez
publikowanie informacji o takich naruszeniach, po
realną
pomoc
finansową
i
prawną
poszkodowanym osobom.
Organizacja jest laureatem Pokojowej Nagrody
Nobla z 1977 roku za „wkład w umacnianie
podstaw wolności, sprawiedliwości, a tym samym
pokoju na całym świecie”.
Amnesty International finansuje swoją działalność
głównie ze składek członkowskich i darowizn od
osób indywidualnych i firm. Amnesty International
jest organizacją niezależną i bezstronną.
Amnesty International wspiera obecnie ponad 7
mln osób w 150 krajach świata.

Czy adwokaci powinni zgłaszać wynalazki polemika
Z tezą Anny Korbeli, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, która uważa, że
adwokaci i radcy prawni nie powinni zgłaszać wynalazków, polemizują adw. dr Karol
Pachnik oraz adw. Dariusz Goliński w artykule opublikowanym 22 sierpnia na łamach
Dziennika Gazety Prawnej.
W artykule pt. "Obrażanie adwokatów i jednoczesne szukanie wsparcia u władz palestry to kiepski
patent" autorzy wskazują, że sprawy z zakresu własności przemysłowej, to sprawy wąskiej
specjalizacji, jednak "Adwokatura dzięki sekcjom praktyków prawa, szkoleniu zawodowemu i
zmianom w programie aplikacji jest gotowa do przygotowania zawodowego wszystkich, którzy
chcieliby świadczyć pomoc w zakresie własności przemysłowej, zanim jeszcze projektowane przepisy
weszłyby w życie". Zapewniają także, że już teraz wielu adwokatów może zapewnić pomoc na
poziomie co najmniej wzorcowym dla wymagań stawianych rzecznikom patentowym
"Nie bez znaczenia jest, że sprawy sporne z zakresu własności przemysłowej trafiają w konsekwencji
do sądów administracyjnych, gdzie trzeba bronić racji klienta, wykorzystując wiedzę prawniczą. W
tym zdecydoanie mogą pomóc adwokaci." - podkreślają.
(czytaj artykuł na stronie DGP)
(czytaj treść artykułu)

Adw. prof. Gutowski i adw. prof. Kardas o reformie
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sądownictwa - polemika
Zabrać obywatelom i dać sędziom, czyli wizja reformy sądownictwa oczami Ministerstwa
Sprawiedliwości - to temat kolejnego felietonu autorstwa adw. prof. Macieja Gutowskiego
i adw. prof. Piotra Kardasa. Tekst ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej 21 sierpnia.
Tekst jest polemiką z treścią artykułu ministra Łukasza Piebiaka "Koniec pieniactwa w sądach" z 7
sierpnia br. Minister stwierdzil w nim, że osią reformy postępowania cywilnego ma być instytucja
nadużycia prawa procesowego, wskazując jednocześnie, że rozwiązanie to stanowić ma procesowy
odpowiednik klauzuli generalnej nadużycia materialnego.
"Sędzia ma otrzymać skuteczne narzędzie, które pozwoli tępić zachowania mające charakter
pieniaczy. Tyle, że instytucja nadużycia prawa procesowego już istnieje w polskim kodeksie
postępowania cywilnego - zwracają uwagę autorzy.
(czytaj cały artykuł)

Reguły potrzebne są społeczeństwu i rządzącym artykuł
Rządzący powinni wiedzieć, że przestrzeganie reguł jest potrzebne nie tylko
społeczeństwu, lecz także im samym - podkreślają adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof.
Piotr Kardas we wspólnym artykule opublikowanym w "Polityce".
"Szanujemy fakt uzyskania w demokratycznym państwie władzy na podstawie wyboru i w granicach
określonych regułami o charakterze podstawowym – konstytucyjnym. Nawet jeśli na tę władzę nie
głosowaliśmy. (...) Rządzący uzyskują ochronę na podstawie reguł niezbędną do realnego
sprawowania mandatu. Ale uwarunkowaną działaniem w granicach tego mandatu. Nie wolno
jednocześnie naruszać reguł podstawowych, a zarazem domagać się ich przestrzegania przez
społeczeństwo. Nie można jednocześnie odwoływać się do reguł, domagać się szacunku, zarazem te
reguły kwestionując, naginając lub łamiąc dla osiągnięcia doraźnych celów politycznych. Zbyt mocno
nagięta gałąź już nigdy nie wraca do pierwotnego kształtu." - przestrzegają autorzy.
(czytaj artykuł na stronie Polityki)

Wymiar Sprawiedliwości. Ewolucja czy Rewolucja konferencja
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Themis oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zaproszają na
konferencje naukową „Wymiar Sprawiedliwości. Ewolucja czy Rewolucja?”, która
odbędzie się 4 września 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
W

konferencji

wezmą

udział

między

innymi

wybitni

naukowcy,

przedstawiciele

wymiaru
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sprawiedliwości oraz młodzi adepci nauk prawnych.
Tematem wystąpień będzie zagadnienie konsekwencji różnych sposobów zmiany modelu prawa, ze
szczególnym uwzględnieniem skutków szybkich i radykalnych rozwiązań, które widzimy w ostatnich
latach. Podczas konferencji będziemy starali się odpowiedzieć między innymi na pytania:
czy szybkie i poważne zmiany wymiaru sprawiedliwości mogą być zagrożeniem dla praw
obywatelskich?
czy gwałtowne zmiany systemu prawa wpłynęły lub mogą wpłynąć na życie obywateli w
nieprzewidziany sposób?
jakie prawo jest gwarantem sprawiedliwego procesu i czy powinno być zmieniane w sposób
rewolucyjny?

Udział w konferencji jest bezpłatny, prosimy jedynie o zgłoszenie swojej obecności pod adresem
(zobacz adres)
(zobacz zaproszenie)
(zobacz program)

V Europejski Kongres Mobilności Pracy w
listopadzie w Krakowie
V Europejski Kongres Mobilności Pracy
odbędzie się 20-21 listopada w Krakowie.
To
największa
europejska
konferencja
poświęcona delegowaniu pracowników w
ramach świadczenia usług na europejskim
rynku.
Współorganizatorem
wydarzenia
będzie
Ministerstwo
Rozwoju,
a
gospodarzem Miasto Kraków.
Wydarzenie corocznie gromadzi właścicieli i
prezesów czołowych firm usługowych, prawników i
praktyków, przedstawicieli polityki i administracji
oraz europejskich decydentów mających wpływ na
tworzenie i interpretację polskiego i europejskiego
prawa
regulującego
zasady
delegowania
pracowników za granicę.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie
hasło: „Delegowanie pracowników: szansa dla
słabszych czy zagrożenie dla silniejszych?”.
Tradycyjnie pierwszy dzień Kongresu będzie miał
charakter plenarny, drugi natomiast będzie
praktyczny i dedykowany przede wszystkim
biznesowi.
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Uczestnicy V EKMP będą mieć możliwość
spotkania i skonsultowania swoich wątpliwości z
ekspertami z Komisji Europejskiej oraz Parlamentu
Europejskiego. Otrzymają konkretną wiedzę na
temat obowiązujących przepisów, ich prawidłowej
interpretacji i aktualnych wytycznych, którymi
kierują się instytucje właściwe w zakresie
egzekucji
prawa
regulującego
delegowanie
pracowników. Jest to wiedza, którą można
wykorzystywać
w
codziennej
działalności
firmy.
Szczególnie
w
drugim,
bardziej
warsztatowym
dniu
Kongresu,
uczestnicy
otrzymają odpowiedzi na pytania irozwiązania
konkretnych problemów, których nie mają szans
uzyskać nigdzie indziej.
Wśród prelegentów znajdzie się m.in. wicepremier
Mateusz Morawiecki, minister rozwoju i finansów.
Tradycyjnie pierwszy dzień Kongresu będzie miał
charakter polityczny, drugi natomiast będzie
dedykowany biznesowi.
Pierwszy dzień Kongresu jest okazją do
pogłębienia wiedzy na temat kierunku prac nad
nowelizacją prawa regulującego zasady wysyłania
pracowników za granicę, prowadzanych w
poszczególnych krajach dyskusjach o ochronie
lokalnych rynków pracy, „dumpingu socjalnym” i
rzekomo nieuczciwej konkurencji ze strony
wschodnioeuropejskich pracowników. Wystąpią
czołowi politycy i urzędnicy. W programie będzie
miejsce dla przedstawicieli pracodawców i
pracowników oraz prawników specjalizujących się
w tematyce świadczenia usług w Unii Europejskiej.
Jak co roku, organizatorzy Kongresu zaprosili
m.in. Marianne Thyssen, europejską komisarz
odpowiedzialną za projekt zmian w dyrektywie o
pracownikach delegowanych oraz rozporządzeń, w
oparciu o które ZUS poświadcza druki A1.
Drugi dzień dedykowany jest przede wszystkim
pracodawcom wysyłającym swoich pracowników
za granicę. Program obejmuje cykl praktycznych
warsztatów, które prowadzą prawnicy z praktyką
w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
w Polsce oraz państwach, do których polscy
pracodawcy najczęściej delegują pracowników
(Niemcy,
Francja,
Belgia).
Co
roku
zainteresowaniem cieszy się warsztat, który
prowadzi Anna Siwiecka, naczelnik w Centrali ZUS.
W jej kompetencjach leżą wszystkie procedury i
zasady wydawania formularzy A1 przez oddziały
ZUS w całej Polsce.
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Kongres odbędzie się w Centrum Kongresowym
ICE w Krakowie.
Rejestracji należy dokonać pod adresem: (zobacz
link)
Adwokaci, którzy są zainteresowani udziałem w
Kongresie, proszeni są o poinformowaniu biura
prasowego NRA
(biuro.prasowe@nra.pl) o tym, że zarejestrowali
się na to wydarzenie.

Letni numer "Palestry"
Numer "Palestry", datowany na lipiecsierpień, jest dostępny. W numerze m.in.
relacje z posiedzenia plenarnego Naczelnej
Rady
Adwokackiej
oraz
posiedzenia
Prezydium NRA.
Redakcja poleca tekst Patryka Gacka nt. wpływu
jednostek na rozwój prawa jednostek.
W numerze m.in. artykuł adw. prof. dr. hab. Jana
Widackiego "Opinia z badań poligraficznych w
procesie
karnym",
dr.
hab.
Radosława
Krajewskiego, prof. UKW (Bydgoszcz) "Wyłączenie
zatarcia skazania za niektóre przestępstwa
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności", czy
apl. adw. Michała Pruska, doktoranta UŚ
(Katowice) "Utajnienie zeznań świadka w procesie
karnym a realizacja konstytucyjnej zasady
proporcjonalności".
(zobacz numer 7-8 Palestryt w wersji pdf)

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej.
22 sierpnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. W związku z nawałnicą, która wyrządziła
poważne szkody w nocy z 11 na 12 sierpnia w województwie pomorskim, Prezydium zdecydowało o
przekazaniu 10 tys. zł na rzecz pomocy ofiarom.
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Adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący Komisji ds. informatyzacji, poinformował o stanie prac
dotyczących przebudowy i ujednolicenia stron internetowych adwokatury oraz omówił inne sprawy
informatyczne. Gościem posiedzenia Prezydium był adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu
Dyscyplinarnego, który przedstawił zagadnienia dotyczące kwestii zakazu reklamy, z którymi
spotykają się sędziowie sądów dyscyplinarnych. Adw. Jacek Trela, prezes NRA poinformował, że
kwestia reklamy omawiana będzie podczas następnego posiedzenie plenarnego NRA.
Prezydium omówiło i przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA, które odbędzie się 16
września.
Adw. Jacek Trela, prezes NRA, omówił stan przygotowań do jubileuszu 100-lecia Adwokatury. Adw.
Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA przedstawiła sprawy osobowe, zaś adw. Henryk Stabla,
skarbnik NRA, sprawy finansowe.
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