Wiadomości Adwokatury 10 listopada 2017 r.
Honorowe odznaki RPO dla adw. BoguckiejSkowrońskiej i adw. Taylora
Honorowe
odznaki
Rzecznika
Praw
Obywatelskich „Za zasługi dla ochrony praw
człowieka” otrzymali 6 listopada adw. Anna
Bogucka-Skowrońska i adw. Jacek Taylor.
W uroczystości uczestniczył m.in. adw. Jacek
Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
Dr Adam Bodnar podkreślał, że społeczeństwo
potrzebuje wzorów postępowania i wskazał na
Laureatów jako tych, którzy są drogowskazami
postępowania w trudnych czasach. - Adwokaci
mają w swą misję wpisane to, że muszą łączyć
profesjonalizm z odwagą. Dziś nie chodzi więc
tylko o to, by wspominać czasy, kiedy odwaga
kosztowała, ale by zastanowię się, ile ta odwaga
kosztuje dziś – powiedział RPO.
Laudację dla adw. Anny Boguckiej-Skowrońskiej
wygłosiła
adw.
Urszula
Podhalańska,
przewodnicząca Sekcji Prawa i Postępowania
Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w
Warszawie, zaś dla adw. Jacka Taylora - adw. Artur
Pietryka,
wiceprzewodniczący
Komisji
Praw
Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Odznaki honorowe Rzecznika Praw Obywatelskich
za
zasługi
dla
ochrony
praw
człowieka
przyznawane są od 2009 r., kiedy prezydent Lech
Kaczyński ustanowił je na wniosek rzecznika praw
obywatelskich
V
kadencji
Janusza
Kochanowskiego.
Adw. Anna Bogucka-Skowrońska jest absolwentką
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 1964-1967 odbywała aplikację sądową,
w 1971 roku rozpoczęła wykonywanie zawodu
adwokata w Słupsku. Na początku lat 70-tych
należała do Stronnictwa Demokratycznego. W
1980 włączyła się w działalność opozycyjną. Była
głównym doradcą MKZ, „S” ZR Słupskiego,
redaktorem tygodnika „Solidarność Słupska”,
wspierała KSS „KOR” i Wolne Związki Zawodowe.
W 1981 roku włączyła się w działalność
Niezależnego
Stowarzyszenia
Adwokatów
i
Aplikantów Adwokackich.
Po ogłoszeniu stanu wojennego została, jako
jedyna kobieta w regionie, internowana, zwolniono
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ją dopiero rok później. Brała udział w
kilkudziesięciu procesach działaczy „Solidarności”
m.in. Lecha Wałęsy, Zbigniewa Romaszewskiego,
Anny Walentynowicz, Bogdana Lisa. Wielokrotnie
przeprowadzano z nią rozmowy ostrzegawcze,
grożono
represjami,
kilkakrotnie
była
zatrzymywana na 48 godzin.
W 1982 r. była sądzona przez kolegium ds.
wykroczeń. Była również zaangażowana w pracę
Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Tygodni Kultury
Chrześcijańskiej, Klubu Inteligencji Katolickiej,
Biskupiego
Komitetu
Pomocy
Osobom
Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. W latach
1983-1989 była członkiem Komitetu Helsińskiego.
Po roku 1989 zaangażowała się w działalność
polityczną. W wyborach do Senatu 4 czerwca
1989
kandydowała
z
ramienia
Komitetu
Obywatelskiego, otrzymała 106575 głosów czyli
68,12% oddanych ważnych głosów. W kolejnych
kadencjach była senatorem z ramienia Unii
Demokratycznej i Unii Wolności. W latach
1993-1997 oraz 2007-2015 pełniła funkcję
sędziego Trybunału Stanu. W latach 2002-2006
oraz 2010-2014 była radną Miasta Słupsk, w tym
przewodniczącą Rady Miasta. Od 2015 roku jest
Honorowym Obywatelem Miasta Słupska.
Zajmowała szereg stanowisk w krajowych
władzach adwokatury, była wielokrotnie delegatką
izby koszalińskiej na Krajowe Zjazdy Adwokatury,
pełniła też funkcję sędzi Wyższego Sądu
Dyscyplinarnego.
Odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia
Polski,
Medalem
XXV-lecia
„Solidarności” oraz Wielką Odznaką Adwokatura
Zasłużonym (2013).
Mimo kłopotów ze zdrowiem, brała w 2017 roku
czynny udział w protestach ulicznych w Słupsku w
obronie niezależnego sądownictwa, co skutkowało
wezwaniem na przesłuchanie przez Policję. Pani
Mecenas stawiła się na przesłuchanie. Prezydium
Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło uchwałę, w
której wyraziło zaniepokojenie przesłuchiwaniem
mecenas Boguckiej-Skowrońskiej i przypomniało
zasługi Pani Mecenas dla Polski.
Adw. Jacek Taylor praktykę zawodową rozpoczął w
1968 r. w Gdańsku. W 1978 r. rozpoczął
współpracę z opozycją. W sierpniu 1980 r.
wspierał strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.
Po 13 grudnia 1981 r. przez kilka miesięcy
ukrywał się, następnie wrócił do wykonywania
zawodu adwokata, udzielając się jako obrońca w
procesach politycznych. Bronił opozycjonistów i
robotników, np. Andrzeja Gwiazdę czy Edmunda
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Krasowskiego. Był obrońcą w tzw. procesie
gdańskim, w którym oskarżeni byli Bogdan Lis,
Adam Michnik i Władysław Frasyniuk oraz w
procesie KOR-u w 1984 r.
Współpracował z Biurem Interwencyjnym KOR,
którego celem było gromadzenie i przekazywanie
opinii publicznej wiedzy na temat łamania prawa
w Polsce przez władze państwowe oraz niesienie
ofiarom represji pomocy prawnej, finansowej i
lekarskiej.
W 1989 r. uczestniczył w obradach Okrągłego
Stołu, w podzespole ds. reformy prawa i sądów. W
latach 1991–1997 był posłem na Sejm I i II
kadencji z listy Unii Demokratycznej. W rządzie
Jerzego Buzka z rekomendacji Unii Wolności objął
stanowisko
kierownika
Urzędu
do
spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, które
pełnił do 2001. Następnie pracował jako
prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku. W
2004 przeszedł w stan spoczynku.
W lutym 2008 r. został przedstawicielem Ministra
Skarbu Państwa w radzie Fundacji "PolskoNiemieckie Pojednanie". W kwietniu 2009 r.
zasiadł w radzie nadzorczej Stowarzyszenia
Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa imienia
Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Był wieloletnim
współpracownikiem i bliskim przyjacielem Jana
Nowaka-Jeziorańskiego (jest wykonawcą jego
testamentu). Jest członkiem Rady Społecznej przy
Rzeczniku Praw Obywatelskich.
W 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski
odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski. Adwokatura uhonorowała go w
1993
roku
odznaczeniem
„Adwokatura
Zasłużonym”.
(czytaj relację z uroczystości na stronie RPO)
zdjęcia: biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
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Bydgoszcz: szkolenie z prawa autorskiego
Szkolenie z prawa autorskiego odbędzie się
14 listopada w Bydgoszczy, w ramach XIII
Forum Prawniczego pt. "X Muza a Temida".
Forum stanowi wydarzenie towarzyszące
Międzynarodowego Festiwalu Camerimage
2017.
Współorganizatorem Forum jest Okręgowa Rada
Adwokacka w Bydgoszczy, za udział w spotkaniu
przyznawane będą punkty szkoleniowe (6
punktów).
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w
Forum prosimy o dokonywanie zgłoszeń za
pośrednictwem Sekretariatu ORA Bydgoszcz, tel.
(52)
37
301
44,
e-mail:
sekretariat@ora.bydgoszcz.pl do dnia 10 listopada
2017 r.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
PROGRAM:
Moderatorzy Forum: adwokat Justyna Mazur,
adwokat Ewa Czerska - Bydgoska Izba Adwokacka
“Film i media społecznościowe - nowe wyzwania
prawa autorskiego.” - Michał Trowski, radca
prawny, Kancelaria radców prawnych i adwokatów
Trowski Lazer i Wspólnicy.
Więcej informacji i więcej kanałów dystrybucji.
Powielanie raz przekazanej informacji staje się
standardem.
Proces
ten
uwypuklają
i
przyspieszają media społecznościowe. Jak się
zachować ? W jaki sposób postępować ? Czy
istnieją regulacje ? Odpowiedź na te i inne pytania
zdefiniują prawo autorskie na następne dekady.
“Umowy z zakresu prawa autorskiego i praw
pokrewnych w produkcji filmowej - jak uniknąć
błędów?” - Łukasz Niedziela, adwokat, Kancelaria
Adwokacka United Professionals
Film to jeden z najbardziej złożonych utworów.
Relacje pomiędzy producentem a współtwórcami
filmu regulować powinna przemyślana umowa,
gwarantująca
wszystkim
zainteresowanym
niezakłóconą
produkcję,
dystrybucję
i

4 / 12

eksploatację
dzieła
audiowizualnego.
Na
praktycznych przykładach podpowiemy, jaką
umowę zawrzeć, o czym pamiętać i jak unikać
typowych błędów podczas zawierania umów
dotyczących praw autorskich i pokrewnych.
„Kult pamięci osoby zmarłej jako dobro osobiste
naruszone w filmie” - Lucyna Sas-Swadźba, radca
prawny
Jak daleko sięga wolność twórców filmowych? Czy
granicę stanowią dobra osobiste rodziny postaci
filmowych
wzorowanych
na
ich
zmarłych
krewnych a jeśli tak to jak wyznaczyć tę granicę?
Czy film „Amok” narusza prawa rodziny ofiary
Krystiana Bali?

III Śląska Konferencja Medyczno-Prawna 17
listopada
Choroby
zakaźne
oraz
obowiązkowe
szczepienia ochronne to tematy, które
zostaną
omówione
z
perspektywy
prawników i lekarzy podczas III Śląskiej
Konferencji
Medyczno-Prawnej
w
Katowicach. Na wydarzenie zaplanowane na
17 listopada zapraszają Uniwersytet Śląski Wydział
Prawa
i
Administracji,
Śląski
Uniwersytet Medyczny, Okręgowa
Rada
Adwokacka w Katowicach oraz Śląska Izba
Lekarska.
Tegoroczna Śląska Konferencja Medyczno-Prawna
– poświęcona chorobom zakaźnym i szczepieniom
ochronnych – stanowi kontynuację poprzednich
dwóch edycji, których głównym celem było
zbliżenie dwóch środowisk: medycznego i
prawniczego.
Intencją
organizatorów
jest
zachęcenie do zabierania głosu w sprawach
ważnych dla zdrowia publicznego oraz do
podejmowania czynnych działań na jego rzecz, a
także popularyzowanie społecznie istotnych
zagadnień. Zadaniem konferencji jest poszerzenie
i aktualizacja informacji, wiedzy i świadomości
dotyczącej istnienia i przenoszenia chorób
zakaźnych groźnych we współczesnym świecie
oraz niezbędności obowiązkowych szczepień
ochronnych – zważywszy na ożywienie, jakie
zapanowało w tej dziedzinie w ostatnim czasie.
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Rodzi się również pytanie, czy i jak prawo i
technologia nadążają za zmieniającymi się
warunkami
walki
z
zagrożeniami
epidemiologicznymi
–
choćby
wzrastającą
gęstością zaludnienia. Kolejnym aspektem jest
samo promowanie odpowiedniej profilaktyki wraz
z niezbędną wiedzą związaną bezpośrednio z
prawem.
Wysoki poziom merytoryczny wydarzenia został
zagwarantowany dzięki zainteresowaniu nim
uznanych w skali krajowej i międzynarodowej
autorytetów z dziedziny nauk medycznych,
prawnych i humanistycznych. Swój czynny udział
w konferencji potwierdzili już między innymi:
Prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska,
kierownik Katedry Prawa Karnego i
Kryminologii UŚ,
Prof. dr hab. n. med. Violetta SkrzypulecPlinta, kierownik Katedry Zdrowia Kobiety
oraz Zakładu Seksuologii SUM,
Prof. dr hab. Stanisława Kalus, uznany
autorytet z zakresu prawa rodzinnego,
członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Rodzinnego,
wieloletni
sędzia
Sądu
Apelacyjnego w Katowicach,
Prof. dr hab. n. med. Anna BorońKaczmarska,
kierownik
Oddziału
Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii
Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu,
Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb,
kierownik
Katedry
i
Kliniki
Gastroenterologii i Hepatologii SUM,
Dr hab. Maria Boratyńska, adiunkt z
Pracowni
Prawa
Medycznego
i
Biotechnologii Instytutu Prawa Cywilnego
Uniwersytetu
Warszawskiego,
członek
Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk,
Dr Joanna Różyńska, adiunkt w Zakładzie
Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu
Warszawskiego, członek Centrum Bioetyki
i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego,
sekretarz – członek Prezydium Komitetu
Bioetyki Polskiej Akademii Nauk.
Dr Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor
Sanitarny.
Celem
uzyskania
szczegółowych
informacji
zapraszamy
na
stronę
konferencji: lekarzeprawnicy.sum.edu.pl
Liczba
miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji jest
bezpłatny.
Tegoroczne wydarzenie składać się będzie z
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dwóch bloków poświęconych chorobom zakaźnym
oraz obowiązkowym szczepieniom ochronnym, a
zagadnienia te zostaną ujęte i opracowane z
perspektywy prawników i lekarzy. Pojedyncze
zagadnienia w blokach omawiane będą w postaci
konkretnych dynamicznych treściowo prelekcji o
rozpiętości czasowej między 15 a 25 minut.
Wydarzenie zostanie zainicjowane wykładem
inauguracyjnym „Choroby tropikalne, epidemie,
pandemie - panorama wyzwań etycznych i
prawnych”, wygłoszonym przez dr Joannę
Różyńską z Polskiej Akademii Nauk.
W pierwszej części pierwszego bloku, dotyczącej
chorób zakaźnych takich jak gruźlica, wirusowe
zapalenie wątroby czy borelioza, głos zabiorą
m.in. prof. dr hab. n. med. Władysław
Pierzchała (pulmonolog), prof. dr hab. n. med.
Marek Hartleb (hepatolog) oraz prof. dr hab. n.
med Anna Boroń-Kaczmarska (lekarz chorób
zakaźnych). Druga część poświęcona będzie
chorobom wenerycznym, w tym również AIDS, a
jej koordynatorem będzie prof. dr hab. n. med.
Violetta
Skrzypulec-Plinta,
ginekolog-położnik,
endokrynolog i seksuolog. I wreszcie w trzeciej
części zostanie zaprezentowane spojrzenie na
prawne problemy związane z zapobieganiem
chorobom zakaźnym i leczeniem ich; przewidziano
w niej wystąpienia prof. dr hab. Teresy DukietNagórskiej (specjalista prawa karnego i prawa
karnego medycznego), prof. dr hab. Kingi Flagi i dr
Aleksandry Klich oraz innych prelegentówpraktów: adw. dr hab. Sławomira Tkacza, dr
Agnieszki Bielskiej-Brodziak, adw. Katarzyny
Legień.
Drugi blok, dotyczący szczepień ochronnych,
podzielono na dwie części: medyczną i prawną. W
pierwszej głos zabiorą między innymi Główny
Inspektor
Sanitarny,
dr
Marek
Posobkiewicz oraz dr Paweł Grzesiowski (pediatra,
immunolog
i
popularyzator
wiedzy
o
szczepieniach). W części prawnej wystąpią: prof.
dr hab. Stanisława Kalus(specjalista w zakresie
prawa
rodzinnego),
dr
hab.
Maria
Boratyńska (specjalista prawa cywilnego i
medycznego) oraz doktoranci mgr Jakub ZawiłaNiedźwiecki i mgr Jakub Hanc.
Konferencja odbędzie się 17 listopada 2017 r. na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego (ul. Bankowa 11B, Katowice).
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Konferencja o sytuacji prawnej zwierząt 25
listopada
Zespół ds. Kobiet przy NRA organizuje konferencję naukową, pt.: „Różne zwierzęta –
różna ochrona? O sytuacji prawnej zwierząt”, która odbędzie się 25 listopada w siedzibie
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Celem konferencji jest dyskusja o sytuacji
prawnej różnych grup zwierząt, z uwzględnieniem grup nieoczywistych, takich jak ryby,
ptaki, tzw. zwierzęta wolnożyjące, zwierzęta bezdomne, hodowlane i doświadczalne.
Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej postanowił podjąć temat prawnej ochrony
zwierząt, ponieważ problematyka ta, oprócz oczywistej zawartości odnoszącej się do zwierząt, ma
również charakter uniwersalny.
Motywem przewodnim będzie analiza tego, w jaki sposób prawo chroni istoty słabsze, w tym
przypadku zwierzęta. Jednocześnie temat konferencji „Różne zwierzęta – różna ochrona. O sytuacji
prawnej zwierząt” ma na celu pokazanie, że jest pewna tendencja do traktowania jednych grup
zwierząt z większą wrażliwością, również na poziomie stosowania prawa, innych zaś – dużo bardziej
użytkowo, z pomięciem aspektu humanitaryzmu.
Dlatego właśnie temat pozostaje zbieżny z przedmiotem działalności Zespołu ds. Kobiet przy NRA,
bowiem porusza takie kwestie jak: prawna zasada humanitarnego traktowania, problem wykluczania
poszczególnych grup, a nawet pewne aspekty o charakterze dyskryminacyjnym.
Z doświadczeń członkiń Zespołu wynika, że zarówno organy ścigania, jak i w dużej mierze sądy coraz
poważniej traktują sprawy związane ze znęcaniem się nad zwierzętami, ale tylko w odniesieniu do
zwierząt towarzyszących, z pominięciem innych gatunków, bardziej odległych człowiekowi, ale
jednocześnie objętych regulacjami ustawy i zasługujących na ochronę, jak np. ryby.

Program konferencji:
9.30-10.00 Rejestracja gości.
10.00-10.10 Powitanie gości i otwarcie konferencji przez adw. Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską,
wicedziekan ORA w Warszawie i przewodniczącą Zespołu ds. Kobiet przy NRA.
10.10-10.20 Słów kilka o idei konferencji - adw. Karolina Kuszlewicz i adw. Zuzanna Warso,
członkinie Zespołu ds. Kobiet przy NRA.
10.20-10.40 Status prawny zwierząt – dereifikacja i co dalej?– wystąpienie wprowadzające wygłosi dr
hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.
10.40-12.20 PANEL I
Problematyka ochrony zwierząt towarzyszących i hodowlanych
Moderatorka: adw. Sylwia Gregorczyk–Abram.
1. Problem bezdomności zwierząt w Polsce (na podstawie raportu Najwyższej Izby Kontroli) –
Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli.
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2. (Nieoczywisty) status prawny kota – adw. Lidia Rajca-Skura, Koło Przyjaciół Czworonogów
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.
3. Zwierzęta „podwórkowe” – administracyjny odbiór zwierząt na podstawie ustawy o ochronie
zwierząt – adw. Gabriela Morawska-Stanecka, Koło Przyjaciół Czworonogów przy Okręgowej
Radzie Adwokackiej w Katowicach.
4. Dobrostan zwierząt hodowlanych – rozwój przepisów UE – Małgorzata Szadkowska, Prezeska
Fundacji Compassion in World Farming Polska.
5. Dyskusja.

12.20-12.50 Przerwa kawowa, przekąski.

12.50-14.05 PANEL II
Problematyka ochrony innych zwierząt nieudomowionych
Moderator: adw. Piotr Skorupski.
1. Prawna ochrona karpi – 20 lat po uchwaleniu ustawy o ochronie zwierząt – adw. Karolina
Kuszlewicz, członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA.
2. Utrzymywanie zwierząt gatunków niebezpiecznych w świetle regulacji prawnych – Agnieszka
Gruszczyńska, Stowarzyszenie Prawnicy na rzecz zwierząt.
3. Ochrona zwierząt dzikich – bariery prawne – adw. Agata Szafraniuk, Fundacja Clientearth
Prawnicy dla Ziemi.
4. Sytuacja prawna zwierząt doświadczalnych – adw. Zuzanna Warso, członkini Zespołu ds.
Kobiet przy NRA.
14:05- 14:20 o potrzebie szerokiego spojrzenia na ochronę zwierząt - wystąpienie końcowe wygłosi
prof. dr hab. Andrzej Elżanowski.
14:20-14:45 Dyskusja
14.45-15.30 Sesja plakatowa (serwis kawowy)
Sesja plakatowa to wystawa plakatów przedstawiających dodatkowe obszary ochrony zwierząt, jak
np. historia konia – dziś czynnego hipoterapeuty – uratowanego niegdyś z rzeźni, opowieść o ptakach
gniazdujących w miejskich budynkach oraz o roli pszczół w światowym ekosystemie. Plakaty
zaprezentują przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych, aktywnie angażujących
się w ochronę zwierząt. Opowiedzą o swoich ideach, wyzwaniach i konkretnych zwierzętach.
Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 22 listopada 2017 roku, wyłącznie elektronicznie
na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z podaniem adresu korespondencyjnego i wskazaniem
wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką
konferencji), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w
konferencji (świadectwa dla adwokatów i radców prawnych, zaświadczenia dla pozostałych
uczestników).
Zaznaczamy, iż nie ma innej możliwości rejestracji w tym wydarzeniu.
Udział w konferencji zapewnia adwokatom i radcom prawnym 5 punktów z zakresu doskonalenia
zawodowego.
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Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia list przed upływem podanego
terminu.

(zobacz zaproszenie na konferencję)

Izba warszawska zaprasza na wykłady sir Bernarda
Rix
Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj
Pietrzak wraz z Komisją ds. Współpracy z
Zagranicą przy ORA w Warszawie, British
Law Centre oraz Clifford Chance zapraszają
na dwa gościnne wykłady sir Bernarda Rix 5
i 6 grudnia.
Pierwszy wykład: "Contract interpretation in
Common and Civil law" odbędzie się 5 grudnia, od
godz. 18:30, sala A2, WPIA UW - Collegium
Iuridicum II, ul. Lipowa 4
(zobacz wydarzenie na Facebooku)
Drugi wykład: "Civil Procedure in Modern
Commercial Disputes: the good, the bad and the
ugly" - 6 grudnia 2017 roku, godz. 18:30, sala A2,
WPIA UW -Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4
(zobacz wydarzenie na Facebooku)
Sir
Bernard
Rix
jest
profesorem
międzynarodowego prawa gospodarczego na
Queen Mary University w Londynie oraz
emerytowanym sędzią Sądu Apelacyjnego w
Wielkiej Brytanii. W trakcie wieloletniej kariery
zawodowej
był
odpowiedzialny
m.in.
za
wprowadzenie reformy procedury cywilnej Woolf.
Sir
Bernard Rix jest arbitrem i zasiada w
międzynarodowym
Sądzie
Arbitrażowym
w
Hongkongu, a obecnie jest również sędzią Sądu
Apelacyjnego na Kajmanach. W trakcie pobytu w
Warszawie Sir Bernard Rix podzieli się swoim
bogatym
doświadczeniem
obu
systemów
prawnych i wygłosi wykład na temat interpretacji
klauzul umownych w prawie kontynentalnym i
common law oraz na temat procedury cywilnej w
nowoczesnym sporze gospodarczym.
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Prosimy o zapisywanie się na wydarzenia za
pośrednictwem platformy British Law Centre:
Contract interpretation in Common and Civil law 5 grudnia 2017 roku (link do zapisów)
Civil Procedure in Modern Commercial Disputes:
the good, the bad and the ugly - 6 grudnia 2017
roku
(link do zapisów)
Serdecznie zapraszamy!
adw. Ewa Weinar
(zobacz plakat)

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
6 listopada, adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, uczestniczył w uroczystości
wręczenia odznak honorowych Rzecznika Praw Obywatelskich „Za zasługi dla ochrony praw
człowieka” adw. Annie Boguckiej-Skowrońskiej i adw. Jackowi Taylorowi. (czytaj więcej)
7 listopada, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. bieżące kwestie dotyczące
pionu dyscyplinarnego, sprawę wynagrodzeń dla aplikantów adwokackich oraz ubezpieczeń OC
adwokatów.
Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, omówiła bieżące kwestie związane z
pionem dyscyplinarnym. Po raz kolejny mec. Krasowska zwróciła uwagę na brak jednolitej praktyki
rad adwokackich związanej z wpisywaniem na listę adwokatów czynnych komorników.
Poinformowała również, że 21 października odbyło się spotkanie rzeczników dyscyplinarnych,
prezesów izbowych sądów dyscyplinarnych i sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.
Prezydium omówiło kwestię zatrudniania aplikantów adwokackich.
Przedyskutowano temat zmiany wydawcy pisma „Palestra” oraz dalszego wspierania pisma „Młoda
Palestra”. Goszczący na posiedzeniu adw. Katarzyna Piotrowska i adw. Jarosław Szczepaniak, członek
NRA, przedstawili propozycję pisma, którego celem byłoby podnoszenie świadomości prawnej
Polaków.
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił aktualne kwestię ubezpieczeń OC adwokatów.
Na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym”: adw. Annie Barczyk, adw. Ewie Czarnynodze, adw.
Tadeuszowi Hassie, adw. Grzegorzowi Kopciowi, adw. Marcinowi Nowakowi, adw. Stefanowi
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Skrzypczakowi, adw. dr. Michałowi Synoradzkiemu, adw. Krystianowi Szymankowi oraz adw. dr.
Mirosławowi Wyciślakowi.
Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała
protokoły okręgowych rad adwokackich. Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które
przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.
7 listopada, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ds. legislacji,
uczestniczył w pracach Komisji Ustawodawczej w Sejmie.
8 listopada, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w benefisie prof. Jerzego Zajadło,
laureata Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2016 w kategorii nauk
humanistycznych i społecznych.
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