Wiadomości Adwokatury 27 lutego 2015 r.
Kiedy Polska wycofa się z zastrzeżeń do Konwencji
o prawach osób niepełnosprawnych?
Polska powinna wycofać się z zastrzeżeń do Konwencji o prawach osób
niepełnosprawnych – uważa Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Swoje stanowisko wystosowała w liście do ministra pracy Władysława KosiniakaKamysza, w którego kompetencji jest złożenie wniosku o wycofanie zastrzeżeń
dotyczących m.in. ubezwłasnowolnienia osób z niepełnosprawnościami i zawierania przez
nich małżeństw.
List jest pokłosiem konferencji „Pełnoprawna niepełnosprawność”, zorganizowanej we współpracy z
Biurem Rady Europy w Polsce oraz Wydziałem Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, która odbyła
się 27 września 2014 r. w Poznaniu. Zaprezentowane zostało wówczas stanowisko Pełnomocnika
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie konieczności wycofania się Polski z zastrzeżeń do
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
Jak wynika z zaprezentowanego stanowiska, Ministerstwo Sprawiedliwości i działająca przy Ministrze
Sprawiedliwości Komisja Kodyfikująca prowadzi prace zmierzające do zmian prawnych, w wyniku
których możliwe będzie wycofanie złożonych przez Polskę zastrzeżeń, w tym oświadczenia
interpretacyjnego.
Komisja Praw Człowieka przypomina, że zastrzeżenia i oświadczenia interpretacyjne o charakterze
zastrzeżeń stanowią barierę dla pełnej realizacji praw osób z niepełnosprawnościami,
gwarantowanych Konwencją. Za negocjacje Konwencji oraz przygotowanie wniosku o jej ratyfikację
odpowiadał Minister Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z art. 46 ust. 2 Konwencji, złożone do niej
zastrzeżenia mogą zostać wycofane w każdym czasie.
W liście do Ministra Pracy podniesiono również problem niepodpisania i nieratyfikowania przez Polskę
Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Ratyfikując Protokół,
państwo – strona uznaje właściwość Komitetu do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych do
przyjmowania i rozważania skarg na naruszenie Konwencji przez państwo – stronę Protokołu.
Ratyfikacja Protokołu Fakultatywnego, a tym samym poddanie pod właściwość Komitetu do spraw
Praw Osób Niepełnosprawnych wszystkich spraw, w których mogło dojść do naruszenia praw osób z
niepełnosprawnościami, może mieć znaczący wpływ na zmniejszenie liczby przypadków naruszeń w
Polsce i poprawę efektywności systemu ochrony osób z niepełnosprawnościami - czytamy w liście
Komisji Praw Człowieka przy NRA.
(czytaj list)

Straszne prawa równości
Co dziś wiemy o Karcie Praw Podstawowych, czy są w niej zapisy, których należy się lękać
- zastanawia się adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w
comiesięcznym felietonie na łamach Dziennika Gazety Prawnej.
W 2007 roku w Polsce trwała ostra debata wokół Karty Praw Podstawowych i tego czy Polska
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powinna ją podpisać. Argumentami przeciw były obawy przed zapisami, ktore miałyby ułatwić
dokonywanie aborcji, zalegalizować związki jednopłciowe czy zezwolić na eutanację i eksperymenty
medyczne. Po ośmiu latach, przy ostrej debacie wokół Konwencji przeciwko przemocy domowej,
nasze lęki natury obyczajowej odżyły. Metodą na ich przezwyciężanie wydaje się być merytoryczna
debata i propagowanie wiedzy o unijnych dokumentach. Dlatego prezes Zwara zaprasza na
konferencję naukową o Karcie Praw Podstawowych, organizowaną przez Komisję Praw Człowieka
przy NRA - 14 marca w Warszawie.
Zachęcamy do lektury.
(przeczytaj felieton)
(link do felietonu)

Stosowanie Karty Praw Podstawowych w Polsce konferencja
„Karta Praw Podstawowych w polskim
porządku prawnym” to tytuł konferencji
naukowej, jaka odbędzie się 14 marca w
Warszawie. Organizuje ją Komisja Praw
Człowieka
przy
Naczelnej
Radzie
Adwokackiej.
Karta Praw Podstawowych to katalog praw
zawartych w Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka, ONZ-owskich Paktach Praw Człowieka,
Europejskiej Karcie Społecznej i praw wpisanych w
konstytucje państw członkowskich. Podzielona jest
na 7 rozdziałów: Godność człowieka (art. 1–5);
Wolności (art. 6–19); Równość (art. 20–26);
Solidarność (art. 27–38); Prawa obywatelskie (art.
39–46); Wymiar sprawiedliwości (art. 47–50);
Postanowienia ogólne (art. 51–54).
W 2007 roku w Polsce trwała gorąca debata wokół
Karty, politycy wyrażali swoje obawy przed
narzuceniem za jej pośrednictwem przepisów o
eutanazji, małżeństwach osób homoseksualnych
czy aborcji. W efekcie, rząd Polski przystąpił do
protokołu
brytyjskiego,
który
ograniczał
stosowanie Karty Wielkiej Brytanii i w naszym
kraju.
Konferencja naukowa ma przedstawić stan
stosowania Karty Praw Podstawowych w polskim
porządku prawnym dziś. Debata podzielona
została na trzy panele, podczas których prelegenci
mówić będą o stosowaniu KPP w polskim
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sądownictwie oraz w praktyce brytyjskiej, o
pozycji prawnej Karty w Unii Europejskiej a także o
ochronie, jaką Karta zapewnia obywatelom UE.
Wśród prelegentów konferencji znaleźli się m.in.
prof. UŚ dr hab. Maciej Szpunar, rzecznik
generalny w Trybunale Sprawiedliwości Unii
Europejskiej, prof. Andrzej Wróbel, sędzia TK, dr
Adam Bodnar, wiceprezes Zarządu Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka, adw. dr Jacek Skrzydło,
członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej
Radzie Adwokackiej, r.pr. Mirosław Wróblewski,
członek Zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii
Europejskiej,
dyrektor
Zespołu
Prawa
Konstytucyjnego,
Międzynarodowego
i
Europejskiego
z
biura
Rzecznika
Praw
Obywatelskich i Robert Hernand, zastępca
prokuratora generalnego.
Konferencja odbędzie się 14 marca 2015 roku w
Sali Kolumnowej Pałacu Prymasowskiego przy ul.
Senatorskiej 13/15 w Warszawie. Prosimy o
potwierdzenie udziału w konferencji do 9 marca
2015r.,
wyłącznie
e-mailem
na
adres
dzial.osobowy@nra.pl
wraz
z
adresem
korespondencyjnym,
celem
kolportażu
dokumentów potwierdzających uczestnictwo w
konferencji. Zaznaczamy, iż nie ma innej
możliwości rejestracji w tym wydarzeniu.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie
prawo do zamknięcia list zgłoszeń przed upływem
podanego terminu ze względu na zbyt duża liczbę
zgłoszeń (09.03.2015r.).
(zobacz program)

Adwokatura odda hołd ofiarom katastrofy
smoleńskiej - zaproszenie na wyjazd
W piątą rocznicę katastrofy smoleńskiej
adwokaci i aplikanci adwokaccy oddadzą
hołd jej ofiarom. Prezydium Naczelnej Rady
Adwokackiej organizuje wyjazd do
Smoleńska i Katynia 10-12 kwietnia br. W
tym czasie przypada też bowiem 75.
rocznica mordu na polskich oficerach w lesie
katyńskim.
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Podróż obliczona jest na trzy dni – 10-12 kwietnia
br. - klimatyzowanym autokarem. Program
wyjazdu opracowało Biuro Turystyki „Bezkresy”.
Koszt podróży to 895 zł od osoby, dla aplikantów
adwokackich 850 zł. Zgłoszeń należy dokonać na
30 dni przed wyjazdem, ze względu na
konieczność wyrobienia dla uczestników wiz na
Białoruś i do Rosji. Wymagany jest także paszport
ważny przez co najmniej pół roku (licząc od 10
kwietnia br.).
Chętni proszeni są o zgłaszanie uczestnictwa
bezpośrednio do BT Bezkresy: Biuro Turystyczne
"Bezkresy", ul. Rynek Starego Miasta 25 lok.2,
00-272 Warszawa, tel. +48 22 826 05 90, fax.
+48 22 826 52 68, e-mail: bezkresy@bezkresy.pl,
z informacją „Wyjazd Adwokatów Smoleńsk
2015”.
W katastrofie 10 kwietnia 2010 roku zginęło 96
osób, na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim
i jego małżonką. Celem podróży był Katyń, gdzie
delegacja miała oddać hołd polskim oficerom
zamordowanym w 1940 roku. Wśród ofiar byli
adw. Joanna Agacka-Indecka, ówczesna prezes
NRA, adw. Stanisław Mikke, wieloletni redaktor
naczelny „Palestry”, adw. Jolanta SzymanekDeresz oraz adw. Stanisław Zając.
(Zobacz szczegółowy program i zasady wyjazdu)

Adwokackie szkolenia z zakresu znowelizowanego
Kpk
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy NRA przygotowała szkolenia z zakresu udziału
obrońcy i pełnomocnika w nowym modelu postępowania karnego, który zacznie
obowiązywać od lipca 2015 r. Zajęcia będą przeprowadzone we wszystkich izbach
adwokackich.
Szkolenia poprowadzą dwa zespoły składające się z sędziów SN i prokuratorów z prokuratury
generalnej. Jeden zespół będzie szkolił w północnej części kraju, drugi w południowej. Spotkania będą
prowadzone w każdej izbie oddzielnie i będą trwały dziewięć godzin lekcyjnych. Komisja rozważa też
przeprowadzenie drugiej tury szkoleń po sześciu miesiącach od wejścia w życie ustawy. Te zajęcia
miałyby być oparte na dotychczasowych doświadczeniach adwokatów.
Dotychczas zaplanowano zajęcia w następujących izbach:
7 marca w Toruniu
14 marca w Lublinie
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21 marca w Poznaniu
28 marca w Gdańsku i Opolu
11 kwietnia w Szczecinie i Wrocławiu
18 kwietnia w Bielsku-Białej
25 kwietnia w Katowicach
9 maja w Płocku i Kielcach
16 maja w Krakowie i Siedlcach
23 maja w Wałbrzychu
26 czerwca w Zielonej Górze
we wrześniu w Bydgoszczy
Szczegółowe informacje na temat szkoleń można uzyskać w okręgowych radach adwokackich.

Rola biegłego sądowego w zmienionej procedurze
karnej – zaproszenie
„Proces kontradyktoryjny a kompetencje biegłych sadowych” – to temat konferencji
współorganizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką 24 marca w Warszawie.
Konferencja ma na celu znalezienie rozwiązań, które wspomogą przedstawicieli stron procesowych w
doborze biegłych sądowych do prowadzonych postepowań oraz prezesów sądów w tworzeniu list
biegłych sądowych.
Na konferencji m.in. przedstawione zostaną wyniki badań oczekiwań środowisk prawniczych
odnośnie kompetencji biegłych sądowych. Swoimi doświadczeniami podzielą się też eksperci z
Holandii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, gdzie proces kontradyktoryjny funkcjonuje od wielu lat.
Organizatorzy przewidują opracować publikację pokonferencyjną wraz z raportem z badań o
oczekiwaniach środowisk prawniczych odnośnie kompetencji biegłych sądowych.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji
http://www.forensicwatch.pl/konferencja.html

powinny

zarejestrować

się

na

stronie:

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 marca. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń i/lub specyfika wykonywanego zawodu.
Organizatorami konferencji są Komisja ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy NRA, Fundacja
Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych oraz Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu
Warszawskiego.

Nowy kodeks cywilny a wyzwania współczesności
„Nowy kodeks cywilny odpowiedzią na wyzwania współczesności" to hasło, pod którym
odbędzie się konferencja naukowa, 10 kwietnia w Warszawie. Uczestnicy dyskutować
będą nad projektowanymi przepisami, formułować propozycje nowych rozwiązań oraz
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zastanawiać się czy powinien zostać uchwalony nowy kodeks cywilny, czy też należy
pracować nad poprawieniem i unowocześnieniem obowiązującego kodeksu?
Konferencję organizuje Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Komisją
Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości oraz pracownikami naukowymi
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wychodząc naprzeciw gospodarczym i społecznym zmianom zachodzącym w Polsce, a także
próbując zapobiec postępującej dekompozycji obowiązującego kodeksu cywilnego, planowana
konferencja zostanie poświęcona projektowanym przepisom nowego kodeksu cywilnego,
przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego. Przedmiotem obrad będą
proponowane przepisy z zakresu takich instytucji, jak: czynności prawne, przedstawicielstwo i
przedawnienie, skutki nienależytego wykonania zobowiązań, w tym regulacji kary umownej i
odstąpienia od umowy, a także przepisy dotyczące spadków i europejskiego poświadczenia
spadkowego związanego z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 650/2012 z dnia
4 lipca 2012 roku.
Tematy te będą dyskutowane w trzech panelach, pod kierunkiem: prof. dr hab. Maksymiliana
Pazdana, prof. dr hab. Fryderyka Zolla oraz prof. dr hab. Piotra Machnikowskiego. Wykład
inaugurujący wygłosi prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, zastępca przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Cywilnego.
Przed twórcami nowego kodeksu cywilnego stoi wyzwanie: nie zepsuć tego, co dobre w
obowiązującym kodeksie i sprawić, aby nowy kodeks cywilny był nowoczesny, odpowiadał na
wyzwania współczesności, w tym na zmieniające się stosunki gospodarcze i społeczne, na które
coraz większy wpływ wywierają dynamicznie rozwijające się nowe technologie.
Organizatorzy zapewniają, że w trakcie obrad odbędzie się szeroka dyskusja nad projektowanymi
przepisami, która ma mieć realny wpływ na brzmienie nowych przepisów, uczestnicy sformułują
także propozycje nowych rozwiązań. Dyskusja pozwoli także odpowiedzieć na pytanie, czy powinien
zostać uchwalony nowy kodeks cywilny, tak jak to się stało na Węgrzech, w Czechach, na Litwie czy
w Rumunii, czy też należy pracować nad poprawieniem i unowocześnieniem obowiązującego
kodeksu?
Opłata konferencyjna za udział w konferencji jednej osoby wynosi 295,20 zł (w tym 23% VAT).
W dniu poprzedzającym konferencję, 9 kwietnia 2015 roku o godz. 19.00, organizatorzy zapraszają
na przedstawienie w Teatrze Roma (ul. Nowogrodzka 49) pt. „Mamma Mia", bilety można nabyć w
cenie 100,00 zł (w tym 8% VAT) za osobę.
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem płatności do biura Stowarzyszenia faxem na nr 22 827 01 94
lub 22 827 13 45, lub mailem na adres snrp@rejent.com.pl
Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy: Bank BPH SA nr rachunku 76 1060 0076 0000
3200 0131 9119 Termin nadsyłania zgłoszeń udziału w konferencji upływa dnia 15 marca 2015 roku,
natomiast rezerwacji noclegów dnia 25 lutego 2015 roku. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc
obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji można uzyskać w biurze Stowarzyszenia pod nr tel.
22 827 13 45 lub 22 827 01 94
(Zobacz ramowy program konferencji)
(Formularz zgłoszeniowy)
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Rola orzecznictwa w systemie prawnym konferencja
"Rola orzecznictwa w systemie prawnym" to
tytuł konferencji, na którą zaprasza dziekan
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego prof. UW dr hab. Krzysztof
Rączka. Całodniowa debata odbędzie się 6
marca.
Konferencja została podzielona na cztery sesje,
każda z nich zakończona dyskusją. Omawiane
będzie orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego,
Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Konferencja
odbędzie
się
w
godzinach
10:00-18:30 w Auli A3 Collegium Iuridicum II, przy
ul. Lipowej 4.
Termin rejestracji upływa 04 marca o godz. 16.00
(Zobacz program)
(Rejestracja)

Konferencja o prawie antymonopolowym - 6 marca
w Londynie
Międzynarodowe prawo antymonopolowe to temat konferencji, która odbędzie się 6
marca w Londynie. Konferencja zgromadzi wybitnych specjalistów, przedstawicieli
Komisji Europejskiej oraz organów władzy sądowniczej, kancelarii prawniczych i
wewnętrznych departamentów prawnych największych globalnych korporacji.
Tytuł konferencji to „Private Enforcement of Competition Law – Key Lessons from Recent
International Developments” („Prywatnoprawne egzekwowanie reguł konkurencji - czego uczą nas
ostatnie zmiany w międzynarodowym prawie antymonopolowym?”). Zainauguruje ją przemówienie
sir Petera Rotha, sędziego Wysokiego Trybunału (ang. High Court) oraz prezesa brytyjskiego
Trybunału Odwoławczego ds. Konkurencji (ang. Competition Appeal Tribunal), jednego z
najwybitniejszych znawców omawianej tematyki.
W 2014 roku dobiegł końca proces legislacyjny dotyczący nowego pakietu przepisów
zaproponowanych przez Komisję Europejską, zmierzających do ułatwienia egzekwowania przepisów
prawa antymonopolowego przez podmioty prywatne na drodze postępowań sądowych (tzw.
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prywatnoprawne egzekwowanie reguł konkurencji, ang. private enforcement).
Zasadniczym elementem pakietu jest niedawno przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/104/EU
w
sprawie
niektórych
przepisów
regulujących
dochodzenie
roszczeń
odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej.
Celem tego aktu prawnego jest wprowadzenie rozwiązań w systemach prawnych państw
członkowskich UE, które ułatwią skuteczne dochodzenie roszczeń kierowanych przeciwko podmiotom
dopuszczającym się antykonkurencyjnych praktyk. Wskazuje się, że m.in. wskutek wprowadzanych
zmian kwoty zasądzanych globalnie odszkodowań już niedługo zaczną przekraczać 10 miliardów USD
rocznie. Należy się w związku z tym spodziewać, że private enforcement będzie w 2015 roku jednym
z najgorętszych tematów w świecie prawa konkurencji.
Konferencja została zorganizowana przez Komisję Prawa Konkurencji UIA, której przewodzi kolega
r.pr. Aleksander Stawicki przy współpracy Komisji Prawa Procesowego UIA oraz wsparciu Law Society
of England and Wales, Berwin Leighton Paisner LLP and Mlex jako partnerów medialnych.
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji oraz zapisy znajdują się na stronie:
http://www.uianet.org/en/evenement/type-46990/private-enforcement-competitionlaw-%E2%80%93-key-lessons

Zakazy dowodowe a wynik kontradyktoryjnego
procesu karnego - konferencja
III edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej w ramach Wrocławskich Seminariów
Karnoprocesowych, pod tytułem „Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w
polskim procesie karnym”, odbędzie się 13 kwietnia. Patronat nad nią objęli: Naczelna
Rada Adwokacka, Minister Sprawiedliwości, a także Prokurator Generalny.
Podczas Seminarium wykłady wygłoszą prof. dr hab. Ryszard Stefański (Uczelnia Łazarskiego), prof.
dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek (Katolicki Uniwersytet Lubelski), SSN prof. dr hab. Dariusz
Świecki (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Zbigniew Kwiatkowski (Uniwersytet Opolski), dr Dagmara
Gruszecka (Uniwersytet Wrocławski) oraz prof. R. Arnold (Universität Regensburg).
W ramach Seminarium odbędzie się także otwarta dla wszystkich uczestników dyskusja dotycząca
wpływu zakazów dowodowych na przebieg i wynik kontradyktoryjnego procesu karnego ( w świetle
przepisów obowiązujących od 1 lipca 2015 r).
Nadesłane po konferencji referaty zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych. Za
udział w konferencji, zgodnie z regulaminem doskonalenia zawodowego adwokatów, przysługiwać
będą 4 punkty szkoleniowe.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału i harmonogramu Seminarium znajdują się na
stronie internetowej: http://wsk.prawo.uni.wroc.pl/
Wszystkich informacji na temat WSK 2015 udziela także sekretarz konferencji mgr Anna Drozd pod
adresem mailowym wsk@prawo.uni.wroc.pl lub telefonicznie 694-591-262.
Katedra Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza do udziału w
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Konferencji.

Od 23 lutego Tydzień Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem
W tym roku „Tydzień Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem” odbywa się
od 23 lutego do 28 lutego. W organizację
obchodów
aktywnie
włącza
się
także
Naczelna Rada Adwokacka.
W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości
zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy
Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie
szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób
pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana
jest z obchodzonym w dniu 22 lutego
Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W
Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar
Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego
2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar
Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).
W organizację obchodów aktywnie włączyły
się: Naczelna Rada Adwokacka, Prokuratura
Generalna,
Rzecznik
Praw
Obywatelskich,
Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji,
Krajowa Rada Kuratorów, Krajowa Rada Radców
Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa
Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży
Granicznej oraz pierwszy raz w tym roku Centrum
Mediacyjne przy NRA.
Tegoroczna formuła „Tygodnia Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest kontynuacją
przyjętej formuły. Do 2010 r. Tydzień Pomocy
Ofiarom Przestępstww Polsce był organizowany w
sądach, gdzie odbywały się dyżury, podczas
których osobom pokrzywdzonym przestępstwem
porad prawnych udzielali prawnicy reprezentujący
różne grupy zawodowe. Z uzyskanych informacji
wynika jednak, że dyżury te nie spotkały się
z oczekiwanym zainteresowaniem, poza tym po
informacje prawne zwracały się również się osoby
nie będące pokrzywdzonymi przestępstwem.
Dlatego w tym roku w dniach 23 lutego do 28
lutego zainteresowani mogą zgłaszać się po
pomoc
do
Ośrodków
Pomocy
dla
Osób
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Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w
ramach
projektu
„Wzmacnianie
pozycji
pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie
pozycji świadka” oraz podmiotów, które otrzymały
dotację
w
ramach
Funduszu
Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
W
ośrodkach
będą
pełnione
dyżury
od
poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do
18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do
13:00.
Dyżury
te
będą
miały
charakter
interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w
obchody
„Tygodnia
Pomocy
Osobom
Pokrzywdzonym
Przestępstwem”
wyżej
wymienionych podmiotów.
Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na
tym, że informacji prawnej będą udzielać nie tylko
adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i
radcowscy,
ale
także
prokuratorzy,
funkcjonariusze
Policji,
którzy
posiadają
specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania
przygotowawczego
oraz
w
zakresie
postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i
komornicy, a także adwokaci-mediatorzy Centrum
Mediacyjnego przy NRA.
Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem
będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.
Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach
Pomocy
dla
Osób
Pokrzywdzonych
Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki
współpracy
podmiotów
zaangażowanych
w
obchody
„Tygodnia
Pomocy
Osobom
Pokrzywdzonym
Przestępstwem”
zostaną
zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.
Mediatorzy Centrum Mediacyjnego przy NRA będą
udzielać porad w Krakowskim Forum Organizacji
Społecznych
KraFOS,
ul.
Bolesława
Komorowskiego 12, 30-106 Kraków:
adw. Anna Kliczewska (24.02. – godz. 14-16 i
27.02. w godz. 12-13.30),
adw. Dorota Zdebska (27.02. w godz. 10-12)
Adwokaci, chcący wziąć udział w Tygodniu,
powinni zgłaszać się do swoich izb adwokackich,
do koordynatorów tej akcji.
Kancelaria Adwokacka, ul. Mickiewicza 83/2,
15-257 Białystok, tel. 85/733-22-00:
adw. Ewa Szkiłądź (25.02. – godz. 11-16 i 27.02. –
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godz. 9-16),
adw. Ewa Filon-Żmojda (26.02. – godz. 12-16 i
27.02. – godz. 9-16).
adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska (od 25.02. do
27.02. udziela porad w zakresie mediacji pod
numerem telefonu 22 522-77-11)

(Zobacz plakat)
(Zobacz ulotkę)

Pierwszy w 2015 roku numer "Palestry"
Pierwszy w roku 2015 numer "Palestry"
otwiera nowy rozdział w historii tego pisma.
Nowa formuła gwarantuje nie tylko stale
wysoki merytoryczny poziom, lecz także
bardziej nowoczesną szatę graficzną.
Ten numer Palestry poprzedzony jest słowem
wstępu adw. Czesława Jaworskiego, redaktora
naczelnego. Informuje on, że w rok 2015 pismo
wchodzi z nowym układem, nową stroną
internetową, z nowym składem Kolegium oraz z
"nową-starą" punktacją Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego - 6 pkt.
Zaprasza też do odwiedzania profilu "Palestry" na
Facebooku.
W numerze warte uwagi są m.in. artykuł adw.
prof. Piotra Kardasa "Podstawy i ograniczenia
przeprowadzania
oraz
wykorzystywania
w
procesie karnym tzw. dowodów prywatnych",
tekst prof. dr. hab. Teresy Gardockiej "Czy w
polskim prawie karnym potrzebny jest kontratyp
sztuki?". Z kolei dr Maciej Siwicki pisze o
"Przetwarzaniu
danych
informatycznych
w
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chmurach obliczeniowych. Wybrane aspekty
prawnokarne i procesowe". Aplikant radcowski
doktorant UJ Tomasz Bergel analizuje temat "Jaka
skargowość? Wpływ instytucji cofnięcia aktu
oskarżenia
na
zasadę
skargowości
w
znowelizowanej
procedurze
karnej",
zaś
aplikantka
adwokacka
Ewelina
Kowalska
Benasiewicz poruszyła temat "Zadośćuczynienie
za mobbing. Zbieg roszczeń"
Zachęcamy do lektury.

Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.
23 lutego, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w uroczystościach z okazji 25-lecia
Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie. W programie był m.in. wykład sędziego Trybunału
Konstytucyjnego dr. hab. Piotra Tulei.
23 lutego, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w uroczystości z okazji 96. rocznicy
powołania Najwyższej Izby Kontroli. Rozpoczęły się od Mszy św. w kościele św. Aleksandra w intencji
pracowników NIK-u. Następnie w holu przed Salą Kolumnową w Sejmie RP podpisano porozumienie
partnerstwa i współpracy pomiędzy Narodowym Urzędem Kontroli Gruzji, Trybunałem
Obrachunkowym Republiki Mołdawii, Najwyższą Izbą Kontroli RP oraz Izbą Obrachunkową Ukrainy.
Uroczystości zakończył panel pt. „Niezależny organ kontroli państwowej gwarancji demokratycznego
państwa prawnego”.
4 lutego, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA, na którym omówiono planowane działania i
budżety wszystkich komisji i jednostek działających przy NRA, a także preliminarz wydatków
Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego NRA oraz Wyższej Komisji Rewizyjnej.
Ponadto adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował, że wniosek do Trybunału
Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 4, 6 i 8 ustawy o radcach prawnych i art. 82
znowelizowanego kpk jest już przygotowany, teraz powołany zespół przygotuje projekt uchwały oraz
pełnomocnictwa. Dokumenty zostaną przekazane członkom NRA przed marcowym posiedzeniem
plenarnym NRA.
27 lutego adw. Rafał Dębowski wziął udział w konferencji pt. "15 lat funkcjonowania modelu
rządowego procesu legislacyjnego - perspektywa porównawcza", zorganizowanej przez Rządowe
Centrum Legislacyjne w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.
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