Wiadomości Adwokatury 5 stycznia 2018 r.
NRA podpisała porozumienie ws praktyk
aplikanckich w 2018 r.
Naczelna Rada Adwokacka podpisała porozumienie z Ministerstwem Sprawiedliwości w
sprawie odbywania przez aplikantów adwokackich w roku 2018 szkolenia z zakresu
działania sądownictwa powszechnego i prokuratury.
Porozumienie podpisali 27 grudnia 2017 r. adw. Jacek Trela, prezes NRA i Zbigniew Ziobro, minister
sprawiedliwości.
Szkolenia obejmować będą zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Prowadzić je będą
sędziowie oraz prokuratorzy. Aplikanci będą musieli zaliczyć 18 godzin lekcyjnych (45 minut) teorii
(przy czym 12 godzin jest przeznaczonych na działanie sądownictwa powszechnego, a 6 godzin - na
działania prokuratury) i pół roku zajęć praktycznych - pięć miesięcy w sądach i jeden miesiąc w
prokuraturze. Zajęcia te obejmują do 50 dni roboczych w wymiarze od 6 do 8 godzin zegarowych
dziennie.
(czytaj porozumienie)

Adw. prof. Gutowski i adw. prof. Kardas: Nie
mieszajmy umów depozytu z tajemnicą adwokacką
Nie mieszajmy umów depozytu z tajemnicą adwokacką - stwierdzają adw. prof. Maciej
Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas we wspólnym artykule opublikowanym 4 stycznia na
łamach Dziennika Gazety Prawnej.
Autorzy
odnoszą
się
do
wniosku
prokuratora
generalnego
do
Trybunału
Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności Regulaminu wykonywania zawodu adwokata – w części
dotyczącej depozytu adwokackiego – z konstytucją. Ich zdaniem, TK nie może oceniać zgodności
postanowień regulaminu z konstytucją i PoA. Zgodnie z art. 188 konstytucji kontrola sprawowana
przez TK dotyczy wyłącznie: zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją, ustaw
z umowami międzynarodowymi ratyfikowanymi za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie oraz
zgodności przepisów prawa wydanych przez centralne organy państwowe z konstytucją,
ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami. Katalog określony w przywołanym
przepisie jest zamknięty, nie ma w nim uchwał NRA.
(czytaj cały tekst)

Inicjatywy pomocowe białostockiej izby
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adwokackiej
Izba Adwokacka w Białymstoku poprowadzi nieodpłatne szkolenia skierowane do grupy
zawodowej rolników z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego pod nazwą ADWOKAT
POMAGA #adwokatpomaga.
Uroczyste podpisanie porozumienia w tej sprawie miało miejsce 20 grudnia 2017 r. w Urzędzie
Gminy w Bielsku Podlaskim.
Szkolenia będą organizowane we współpracy z 23 gminami z południowej części województwa
podlaskiego. W spotkaniu 20 grudnia wzięli udział przedstawiciele Izby Adwokackiej w Białymstoku
oraz wójtowie i burmistrzowie gmin: Miasto Bielsk Podlaski, Miasto Hajnówka, Miasto Siemiatycze,
Brańsk, Kleszczele, Orla, Białowieża, Grodzisk, Nurzec Stacja, Narewka, Dubicze Cerkiewne, Czyże,
Milejczyce, Perlejewo, Czeremcha, Rudka, Wyszki, Gmina Siemiatycze, Narew, Boćki
Akcja edukacyjna polegać ma na przeprowadzeniu cyklu spotkań, podczas których adwokaci będą
wskazywać rolnikom ich podstawowe prawa z zakresu prawa rodzinnego (tematyka alimentów,
rozwodu, opieki nad dziećmi), odszkodowań za szkody powstałe w ramach prowadzenia działalności
rolniczej oraz prawa spadkowego. Spotkania będą się odbywały w każdej z w/w gmin, aby dotrzeć do
jak największej liczby osób.
Każde z takich spotkań będzie trwać około godziny, prowadzący szkolenie będą też odpowiadać na
pytania uczestników. Szkolenia celowo organizowane będą w miesiącach zimowych, kiedy prace
polowe nie obciążają tak rolników i ich rodzin.
(relacja telewizyjna)
(relacja radiowa)
Ponadto, adwokaci z izby białostockiej zebrali podczas spotkania wigilijnego 9 grudnia 3149 zł na
rzecz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA.
(zobacz więcej)
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Pomorska izba wydała Przewodnik Aplikanta
Adwokackiego I roku
Komisja Szkolenia Aplikantów Adwokackich
Pomorskiej Izby Adwokackiej przygotowała
dla aplikantów adwokackich Przewodnik
Aplikanta Adwokackiego I roku (2018),
zawierający najważniejsze informacje o
izbie,
o
wydarzeniach
izbowych
oraz
prawach i obowiązkach aplikanta.
Przewodnik, oprócz słowa wstępu dziekana adw.
Dariusza Strzeleckiego, który m.in. podkreśla, że
tegoroczni aplikanci rozpoczynają szkolenie w
roku 100-lecia Adwokatury, zawiera również
wprowadzenie adw. Marcina Derlacza, Kierownika
Szkolenia Aplikantów Adwokackich Pomorskiej
Izby Adwokackiej.
Komisja Szkolenia już po raz drugi przygotowała
Przewodnik
Aplikanta
Adwokackiego.
Po
pozytywnym
przyjęciu
zeszłorocznej
edycji
przewodnika, Komisja przyjęła sobie za cel co roku
pokazywać
najmłodszym
członkom
Palestry
szeroko pojętą działalność samorządową oraz
formy integracji zawodowej, licząc że już na
początkowym etapie zainteresują się pracą na
rzecz Adwokatury.
(zobacz przewodnik)

Warszawa: otwarta konferencja z zakresu prawa
pracy
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Sekcja Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Okęgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
zaprasza na konferencję poświęconą praktycznym zagadnieniom prawno-pracowniczym.
Odbędzie się ona 2 lutego.
Konferencja podzielona została na 4 panele i zaplanowana na godz. 9.30 do 15.45. Poruszane będą
tematy: "Rodo - co oznacza dla pracodawców i pracowników", "Ochorna poufnych informacji
pracodawców przed konkurencją", "Po roku obowiązywania płacy minimalnej dla zleceniobiorców",
"odpowiedzialność Mobbera - case study z perspektywy prawa pracy, prawa cywilnego i prawa
karnego".
Udział w konferencji jest bezpłatny i będzie uprawniał do uzyskania punktów szkoleniowych.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres sekcja.ppus@ora-warszawa.com.pl
Konferencja odbędzie sie w Auli A2 przy ul. Lipowej 4, w budynku BUW Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
(czytaj szczegółowy program)

Opole: konferencja "Kary jako podstawowe sankcje
w prawie karnym”
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kary jako podstawowe sankcje w prawie
karnym” odbędzie się 22 lutego w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego.
Organizowana jest wspólnie z Okręgową Radą Adwokacką i Sądem Okręgowym w Opolu i
wpisuje się w kalendarz imprez okolicznościowych w związku z 65. rocznicą powstania
opolskiej izby adwokackiej.
Konferencja została wpisana w terminarz szkoleń zawodowych dla adwokatów Izby Adwokackiej w
Opolu - uczestnicy otrzymają 6 punków. Do udziału zaproszone są środowiska akademickie z całej
Polski, adwokaci z Izby Adwokackiej w Opolu oraz sędziowie z okręgu Sądu Okręgowego w Opolu
oraz prokuratorzy z okręgu Prokuratury Okręgowej w Opolu. Ze względów organizacyjnych z uwagi
m. in. na liczbę prelegentów, na każde z wystąpień przewidziane jest ok. 15min.
Prelegentami na konferencji będą: adw. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Uniwersytetu
Jagiellońskiego, dr hab. Teresa Gardocka, prof. SWPS Uniwersytet Humanistyczny, prof. zw. dr hab.
Lech Gardocki, SWPS Uniwersytet Humanistyczny, adw. prof. zw. dr hab. Jacek Giezek, Uniwersytet
Wrocławski, mgr Tomasz Huminiak, sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, prof. zw. dr hab. Stanisław
Hoc, Uniwersytet Opolski, mgr Marian Jagielski, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, r.pr.
dr Dariusz Jagiełło, adiunkt ,SWPS Uniwersytet Humanistyczny, dr hab. Zbigniew Kwiatkowski, prof.
Uniwersytetu Opolskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Opolu, prof. zw. dr hab. Ryszard A. Stefański,
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, adw. dr hab. Jerzy Lachowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, adw. prof. zw. dr hab. Stefan Lelental, Uniwersytet Łódzki, adw. dr Dariusz
Mucha, adiunkt Uniwersytet Opolski, dr hab. Leszek Wieczorek, prof. Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach.
Planowane jest wydanie recenzowanej publikacji naukowej, w której zamieszczone zostaną artykuły
naukowe przygotowane przez prelegentów.
Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną do dnia 15 stycznia 2018 r.
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na adres: ora.opole@adwokatura.pl
Konferencja odbędzie się w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego (Opole, ul
Katowicka 95) 22 lutego w godz. 10-16.00
Program ramowy Konferencji:

9:15 - 10:00 rejestracja uczestników
10:00 - 10:20 uroczyste otwarcie Konferencji: przywitanie gości
10:30 - 13:00 sesja referatowa
13:00 – 13:30 dyskusja
13:30-14:00 przerwa kawowa
14:00-15:40 sesja referatowa
15:40-16:00 dyskusja, podsumowanie i zamknięcie konferencji
16:00 uroczysty obiad dla prelegentów i zaproszonych gości
Komitet Organizacyjny:
adw. Marian Jagielski,
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
adw. dr Dariusz Mucha
Wydział Prawa i Administracji
Komitet Naukowy Konferencji:
prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc, Uniwersytet Opolski
prof. zw. dr hab. Ryszard A. Stefański, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
dr Dariusz Jagiełło, SWPS Uniwersytet Humanistyczny
dr Dariusz Mucha, Uniwersytet Opolski
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Warszawa: VIII Karnawałowy Bal Aplikantów
Adwokackich – 3 lutego
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
oraz Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby
Adwokackiej w Warszawie zapraszają do
udziału
w
VIII
Karnawałowym
Balu
Aplikantów Adwokackich. Bal będzie miał
miejsce w Arkadach Kubickiego Zamku
Królewskiego w Warszawie 3 lutego 2018
roku.
Serdecznie zapraszamy do udziału aplikantów
adwokackich wszystkich izb, a także koleżanki i
kolegów adwokatów.
Arkady Kubickiego to jedna z ciekawszych
przestrzeni architektonicznych stolicy. Goście
wchodzić będą na Bal przez bramę zegarową na
Pl. Zamkowym. Początek godz. 20.00. Tradycyjnie
w programie Balu przewidziany jest Koncert
Talentów.
Cena biletu dla osób niebędących aplikantami izby
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warszawskiej wynosi 330 zł. Aplikanci adwokaccy
izby warszawskiej korzystają z dofinansowania
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, dzięki
któremu cena biletu wynosi 165 zł od osoby. W
cenę wliczony jest zimny i ciepły bufet
przygotowany przez Kręgliccy Restauracje i
Catering, open bar (napoje, wino oraz drinki na
bazie wódki), szatnia, palarnia, ochrona oraz
punkt medyczny.
Wpłat należy dokonywać na konto firmy Santorini
S.J. ul. Egipska 7, 03-977 Warszawa w Banku
Millenium nr 17 1160 2202 0000 0003 1327 6354.
W
tytule
przelewu
należy
wpisać:
apl.
_Nazwisko_Imię, nr wpisu oraz obowiązkowo adres
e-mail.
Na podany w przelewie adres e-mail zostanie
wysłane potwierdzenie. W przypadku płatności za
osobę towarzyszącą należy również wpisać imię i
nazwisko osoby towarzyszącej w treści przelewu.
Rezygnacja z zakupionych biletów nie jest
możliwa. Liczba miejsc jest ograniczona do 800
osób i decyduje kolejność zgłoszeń. Pytania
dotyczące Balu Aplikantów prosimy kierować
drogą mailową: balaplikantow2018@gmail.com
Szczegółowe informacje i aktualności znajdują się
w treści wydarzenia na Facebooku (zobacz link)
Samorząd
Aplikantów
Adwokackich
Izby
Warszawskiej zaprasza również do udziału w
Turnieju Wiedzy Aplikanta, którego finał
zostanie rozstrzygnięty podczas Balu. Eliminacje
zostały zaplanowane w dniu 30 stycznia br. w
Klubie Aplikanta przy ul. Bobrowieckiej 9, a udział
w konkursie będą mogły wziąć drużyny
dwuosobowe.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail:
TurniejWiedzyAplikanta@gmail.com do dnia 23
stycznia br.
Zgłoszenia powinny zawierać:
1. imiona i nazwiska uczestników – członków
drużyny;
2. nazwę drużyny (nieobowiązkowo – w razie
braku nazwy w zgłoszeniu zostanie ona
przydzielona
przez
przedstawicieli
Organizatora);
3. informacje dotyczące izby adwokackiej,
roku (lat) aplikacji, numeru (numerów)
grupy (grup), do której należą aplikanci
adwokaccy
tworzący
drużynę
oraz
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numerów wpisu na listę aplikantów
adwokackich;
4. kontaktowy adres e-mail i numer telefonu;
5. oświadczenie
członków
Drużyny
o
zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu.
W Wielkim Finale w Jury Konkursowym zasiądą:
adw.
Katarzyna
Gajowniczek-Pruszyńska,
wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie – przewodnicząca Jury; adw. Andrzej
Orliński,
wicedziekan
Okręgowej
Rady
Adwokackiej w Warszawie; adw. Dorota Kulińska,
kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich Izby
Warszawskiej; adw. Ada Czapla, opiekun 1 roku
aplikacji.
(regulamin Turnieju wersja ze zmianami z 22
stycznia 2018 r. )
Partnerem merytorycznym Balu Aplikantów jest
Wydawnictwo CH Beck. Patronat medialny nad
wydarzeniem objęła Młoda Palestra.
Z serdecznymi życzeniami noworocznymi,
Komitet Organizacyjny Balu
adw. Jakub Jacyna, Skarbnik Okręgowej Rady
Adwokackiej w Warszawie
adw. Monika Rajska, Przewodnicząca Komisji
Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu
adw. Michał Pomorski, Przewodniczący Koła
Młodych
adw. Dominika Tomaszewska, Członek Komisji
Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu
apl. adw. Piotr Babiarz, Przewodniczący
Samorządu Aplikantów Adwokackich, Starosta III
roku
apl. adw. Joanna Tkaczyk, Wicestarosta III roku,
Młoda Palestra
apl. adw. Michał Magdziak, Starosta II roku
apl. adw Maria Kozłowska, Starosta I roku
apl. adw Piotr Wojciechowski, Wicestarosta I roku
apl. adw. Klaudia Bejtka

W Toruniu odbyło się ślubowanie aplikantów
trzech izb
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Uroczyście i w wyjątkowym składzie, dnia 28
grudnia 2017 roku, w hotelu Mercure w
Toruniu, odbyło się ślubowanie aplikantów
izb bydgoskiej, płockiej i toruńskiej.
Trzydzieści
cztery
osoby,
które
uzyskały
pozytywny wynik państwowego egzaminu na
aplikację adwokacką z trzech izb: KujawskoPomorskiej w Bydgoszczy, Płockiej i KujawskoPomorskiej w Toruniu przyrzekały sumiennie i
gorliwie
wykonywać
swoje
obowiązki,
a
ślubowanie odbierali dziekani tych trzech Izb:
adw. Justyna Mazur, adw. Wojciech Skorupski i
adw. Wiktor Indan-Pykno. Wśród gości byli
mężowie, żony, rodzice i przyjaciele.
Dziekani, witając nowych aplikantów, podkreślali,
że model aplikacji sprowadzającej się do relacji:
mistrz-czeladnik, to forma sprawdzająca się od
stuleci. Zachęcali, by aplikanci wykorzystali
szansę jaką daje kontakt z patronem, by nie bali
się zadawać im pytań. Dziekani złożyli życzenia,
by marzenia związane z tym zawodem, mogły się
spełnić, mimo trudnych i wymagających czasów.
Kierownicy szkolenia: adw. Joanna Kaczorowska z
izby płockiej, adw. Grzegorz Hawryłkiewicz z
Bydgoszczy i adw. Jan Kwietnicki z Torunia
przedstawili adeptom plusy i minusy tego, co ich
czeka w najbliższych latach. Zaletą jest możliwość
skonfrontowania
swojej
wiedzy
z
życiem,
integracja z nowym, ciekawym środowiskiem.
Jednak nie mogą obiecać, że będzie łatwo.
Skończyły się egzaminy testowe, zaczną się
praktyczne sprawdziany i kolokwia. Już nie będzie
istotne, kto ma najlepszą pamięć, ale jak kto
rozumie poszczególne instytucje prawne.
Aplikanci otrzymali upominek od sponsorów: C.H.
BECK i Wolters Kluwer. Po złożoniu ślubowania
zebrani obejrzeli relację filmową z listopadowych
VI Dni Kultury Adwokatury w Krakowie. Na
zakończenie, przy słodkim poczęstunku, aplikanci
mieli pierwszą okazję do integracji środowiskowej.
adw. Ewa Wielińska
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