Wiadomości Adwokatury 16 lutego 2018
Debata Porozumienia środowisk prawniczych
wokół reformy procedury cywilnej
Obrady plenarne Porozumienia samorządów
zawodowych i stowarzyszeń prawniczych,
które odbyły się 13 lutego, koncentrowały
się wokół reformy procedury cywilnej. W
spotkaniu
wziął
udział
przedstawiciel
Ministerstwa Sprawiedliwości.
Obrady, które odbyły się w siedzibie Naczelnej
Rady Adwokackiej, otworzył, a następnie im
przewodniczył
adwokat
Przemysław
Rosati,
sekretarz Porozumienia i członek NRA.
W posiedzeniu udział wziął sędzia Paweł
Mroczkowski
–
naczelnik
Wydziału
ds.
Usprawnienia
Sądów
Powszechnych
w
Departamencie
Nadzoru
Administracyjnego
Ministerstwa Sprawiedliwości.
Przedmiotem obrad była dyskusja nad projektem
ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (reforma
procedury cywilnej). Omówiono najistotniejsze
zagadnienia związane z nowelizacją, a postulaty
Naczelnej Rady Adwokackiej przedstawił adwokat
Przemysław Rosati. Najważniejsze z nich to:
1. Obowiązkowe zastępstwo stron przez
profesjonalnych
pełnomocników
procesowych – w nowoprojektowanej
procedurze
gospodarczej
oraz
w
postępowaniu przed sądami apelacyjnymi.
2. Eliminacja z kręgu podmiotów mogących
być pełnomocnikiem procesowym osób
sprawujących
zarząd
majątkiem
lub
interesami strony oraz osób pozostających
w
stałym
stosunku
zlecenia,
współuczestników sporu oraz pracowników
osób prawnych.
3. Wydłużenie terminu na sporządzenie
apelacji.
4. Zwolnienie adwokatów i radców prawnych
z obowiązku przedstawiania zaświadczeń
od lekarza sądowego w przypadku
usprawiedliwienia nieobecności z powodu
choroby.
Trzy ostatnie postulaty spotkały się ze wstępną
akceptacją
przedstawiciela
Ministra
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Sprawiedliwości
i
zostaną
przekazane
kierownictwu Ministerstwa Sprawiedliwości do
dalszych prac nad projektem reformy procedury
cywilnej.
W toku dyskusji Andrzej Sobótka, przewodniczący
Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia
Asystentów
Sędziów, zwrócił uwagę, że w projekcie brakuje
poszerzenia kompetencji asystentów sędziów.
Sędzia Paweł Mroczkowski powiedział, że postulat
ten zostanie rozważony na etapie dalszych prac.
Adw. Przemysław Rosati z kolei zwrócił uwagę
przedstawiciela
Ministra
Sprawiedliwości
na
konieczności wprowadzenia w procedurze cywilnej
możliwości dostępu do całości akt w formie
elektronicznej. Propozycja ta spotkała się z
uznaniem,
ale
jak
poinformował
sędzia
Mroczkowski, jej realizacja jest zależna od
pozyskania środków finansowych.
Porozumienie
Samorządów
Zawodowych
i
Stowarzyszeń Prawniczych zostało zawarte 24
września 2015 r. w Warszawie. Celem jest ich
stała współpraca, wspólne zabieranie głosu w
sprawach dotyczących sądownictwa i zawodów
prawniczych. Porozumienie skupia przedstawicieli
środowisk adwokatów, asystentów sędziów,
doradców podatkowych, komorników sądowych,
kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów,
radców
prawnych,
referendarzy
sądowych,
sędziów, urzędników i pracowników administracji
sądowej oraz przedstawicieli innych zawodów i
środowisk
prawniczych.
Przewodniczącym
Porozumienia jest adwokat Jacek Trela, prezes
Naczelnej
Rady
Adwokackiej,
sekretarzem
Porozumienia jest adwokat Przemysław Rosati,
członek Naczelnej Rady Adwokackiej.
(czytaj relację w dokumencie pdf)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
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Przestępstwem - 19-25 lutego
Kolejna edycja Tygodnia Pomocy Ofiarom
Pokrzywdzonym
Przestępstwem
zainicjowanego
przez
Ministerstwo
Sprawiedliwości - odbędzie się od 19 do 25
lutego. 22 lutego obchodzony jest Dzień
Ofiar Przestępstw.
Obchody mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar
przestępstw
oraz
przynieść
potrzebującym
skuteczną pomoc - bezpłatne porady prawne
udzielane w sądach, prokuraturach, komendach
policji, siedzibach prawniczych samorządów
zawodowych oraz organizacji pozarządowych.
Osoby pokrzywdzone mogą też uzyskać pomoc
materialną i niematerialną sfinansowaną z
Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Lista organizacji świadczących tę pomoc znajduje
się pod adresem www.FunduszSprawiedlisci.org.pl
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).
Po informacje dla adwokatów zainteresowanych
udziałem w Tygodniu, należy zgłaszać się do
właściwych okręgowych rad adwokackich.

Adw. Franciszek Barss (18 lutego 1760-1812)
Adwokat warszawski, za swoje zasługi został
przez Sejm w 1790 roku nobilitowany –
przyznano mu szlachectwo.
W okresie Sejmu Czteroletniego (1788-1792)
wykazał się wielką aktywnością, przygotował
razem z ks. Hugo Kołłątajem i prezydentem Starej
Warszawy Janem Dekertem memoriał dla Sejmu w
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sprawie statutu miast. Wraz z
opracował
projekt
ustawy
o
sądownictwa.

Kołłątajem
organizacji

Był żarliwym zwolennikiem Konstytucji 3 Maja,
nosił szarfę z napisem „Albo Konstytucja, albo
szyja”. Przyjaźnił się z Tadeuszem Kościuszką,
dlatego zabiegał o poparcie francuskie dla
powstania kościuszkowskiego, prosząc o wsparcie
samego Maksymiliana Robespierra. Po upadku
Powstania mec. Barss skupił się na akcjach
charytatywnych pomocy emigrantom z Polski.
Wziął udział w wyprawie Napoleona na Moskwę i
już z niej nie powrócił. Miejsce i dokładny czas
jego śmierci nie są znane.

Warszawa: wykład dr. Konrada Czecha nt.
aspektów postępowania dowodowego
Kolejne
spotkanie
w
ramach
cyklu
arbitrażowego,
organizowanego
przez
Sekcję Arbitrażu i Mediacji, odbyło się 1
lutego w siedzibie ORA w Warszawie. Tym
razem omówione zostały wybrane aspekty
postępowania
dowodowego.
Prelekcję
poprowadził dr Konrad Czech.
Prelegent rozpoczął wykład od wstępnego
porównania
odrębności
w
przeprowadzaniu
dowodów
w
arbitrażu
krajowym
i
międzynarodowym, z uwzględnieniem wpływu na
kształt
postępowania
dowodowego
obsługi
prawnej stron oraz składu zespołu orzekającego.
Wspomniał o jednej z tendencji, iż w arbitrażu
krajowym pełnomocnicy dużo bardziej przywiązują
wagę do modelu wypracowanego w postępowaniu
przed sądami powszechnymi, myśląc o arbitrażu
kategoriami procesowymi, inaczej niż to ma
miejsce w arbitrażu międzynarodowym. Tam
zwłaszcza znajduje odzwierciedlenie zasada, iż w
postępowaniu arbitrażowym nie obowiązują żadne
zasady. Wskazuje się jedynie na katalog ogólnych
zasad postępowania, kształtujących postępowanie
dowodowe w arbitrażu, a wśród nich zasada
autonomii woli stron, zasada równego traktowania
stron i prawa do wysłuchania czy zasadę
(dyrektywę) szybkości i efektywności.
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Wśród uczestników najwięcej emocji wzbudziły
omawiane instytucje dowodowe wpływające na
odrębność arbitrażu, w tym procedura ujawniania
dokumentów (document production, disclosure),
pisemne zeznania (oświadczenia) świadków
(witness statements), krzyżowy ogień pytań
wynikający z hybrydowego modelu składania
zeznań świadków i opinii biegłych (crossexamination),
konfrontowanie
w
różnych
konfiguracjach świadków i biegłych (hot tubbing,
witness conferencing), przygotowanie świadków i
biegłych
(coaching)
poparte
licznymi
przykładami z praktyki zawodowej prelegenta oraz
uczestników spotkania. Szczególnie, w zakresie
ostatniej instytucji rozgorzała niezwykle ciekawa
dyskusja dotycząca istotnej roli pełnomocnika w
aspekcie przygotowania pisemnych zeznań i
oświadczeń dla świadków postępowania oraz
zakres ich przygotowania do ustnych zeznań
(coaching). Pojawiły się również pytania o etyczne
granice pracy profesjonalnych pełnomocników
przy przygotowywaniu świadków do ustnych i
pisemnych zeznań oraz na ile instytucje takie jak
discovery "przyjęły się" w krajowym arbitrażu.
Nie mniej atrakcyjna była część wykładu
poświęcona rozprawie arbitrażowej. Podkreślano
fakultatywność
ustnej
części
postępowania
dowodowego w świetle wiodących regulaminów
arbitrażowych, a wręcz odejście od takiej formy
arbitrażu przy niektórych kategoriach spraw (np.
wg regulaminu ICC, dochodzenie roszczeń do 2
mln euro odbywają się wyłącznie w oparciu o
dowody z dokumentów).
Spotkanie sekcyjne zostało zarejestrowane za
pomocą obrazu i dźwięku, a relacja z wykładu jak i
dyskusji
pomiędzy
uczestnikami
spotkania
zostanie niebawem dostępna w systemie IDEA.
Dr Czech jest on autorem monografii pt. „Dowody
i postępowanie dowodowe w międzynarodowym
arbitrażu
handlowym
oraz
inwestycyjnym.
Zagadnienia
wybrane”,
absolwentem studiów LL.M. naNew YorkUniversity
oraz National University of Singapore. Ukończył
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego
oraz
Szkołę
Prawa
Amerykańskiego na UW. Posiada doświadczenie w
arbitrażu handlowym i inwestycyjnym zdobyte w
międzynarodowej grupie arbitrażowej jednej z
renomowanych kancelarii prawniczych oraz butiku
arbitrażowym z listy GAR 100/Legal 500.
adw. Małgorzata Sander, wiceprzewodnicząca
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Sekcji Arbitrażu i Mediacji ORA Warszawa

Wykład i koncert w krakowskim Klubie Adwokata
Klub Adwokacki w Krakowie im. adw. Janiny
Ruth Buczyńskiej zaprasza na wykład i
koncert 15 i 16 lutego.
15 lutego br. (czwartek) godz. 19:30 w Klubie
Adwokackim w Krakowie im. adw. Janiny Ruth
Buczyńskiej, odbędzie się wykład prof. dr hab.
Jana Woleńskiego- UJ pt. „Po co prawnikom (a
adwokatom zwłaszcza) potrzebna jest filozofia
prawa”.
Profesor jest powszechnie uznanym filozofem
prawa i logikiem związanym od lat z Adwokaturą a
jego wykład będzie stanowił opis rzeczywistości
prawnej w jakiej się obecnie znajdujemy,
(zobacz zaproszenie)
Natomiast 16 lutego br. (piątek) godz. 19:30
odbędzie się koncert organizowany wspólnie przez
Włoski Instytut Kultury w Krakowie i Okręgową
Radę Adwokacką w Krakowie, w którym wystąpią
włoscy artyści: Nazareno Ferrugio (fortepian) i
Mario Di Nonno (skrzypce).
(czytaj więcej o muzykach)
(zobacz plakat)

Zabawa karnawałowa dla dzieci CHOINKA 2018 w
izbie warszawskiej
Tradycyjna zabawa karnawałowa dla dzieci –
CHOINKA 2018 - odbyła się 4 lutego w
adwokackiej izbie warszawskiej. W tym roku
spotkanie przebiegało pod hasłem "Bal w
krainie baśni”.
W imprezie wzięło udział ponad 200 dzieci
podzielonych na trzy grupy wiekowe. Bal
poprowadzili wódz Apaczów Winnetou oraz piękna
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Indianka Pocahontas. W każdej grupa odbywała
się zabawa karnawałowa, pokazy sztuczek
magicznych oraz kącik malowania buziek.
Dodatkowo najmłodsze dzieci mogły obejrzeć
przedstawienie teatralne, przygotowane przez
Teatr Bombonierka. Dla starszych, w dwóch
pozostałych
kategoriach
wiekowych,
pokaz
przygotował niesamowity iluzjonista Rob, który
rozbawił do łez nie tylko dzieci ale również
dorosłych.
Tradycyjnie spotkanie każdej grupy kończyło się
pojawieniem
się
św.
Mikołaja,
z
którym
wykonywano pamiątkowe zdjęcie i oczywiście
następowało wręczenie prezentów.
Wielu uczestników przybyło w fantastycznych i
baśniowych strojach, za co rodzicom serdecznie
dziękujemy.
Podziękowania należą się również aplikantom,
którzy pomimo zmęczenia po sobotnim Balu
Aplikantów przyszli, aby wspomóc organizatorów i
bawić się razem z dziećmi.
Pyszny poczęstunek, który smakował nie tylko
dzieciom, ale też licznie przybyłym opiekunom,
został przygotowany przez Catering Smak Serwis.
Organizatorem balu była Komisja Integracji
Środowiskowej Kultury i Sportu Okręgowej Rady
Adwokackiej w Warszawie.
W skład Komitetu Organizacyjnego Koncertu
weszły: adw. Monika Rajska, adw. Katarzyna MajerGębska, adw. Jakub Szczepkowski, apl. adw.
Hanna Alina Malanchyn a także nieocenione
pracownice Biura ORA Grażyna Zakrzewska i Alicja
Konopczyńska.

Adw. Monika Rajska, przewodnicząca Komisji
Adw. Katarzyna Majer-Gębska, członek Komisji

foto. www.michalborowski.com.pl
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Odbyły się zawody w biegach narciarskich w Siwej
Dolinie
Zawody adwokatów i ich przyjaciół
w
biegach narciarskich odbyły się 11 lutego
w Siwej Dolinie.
Rywalizowano na dystansach: 3 km dla kobiet i
dzieci oraz 6 km dla mężczyzn.
W poszczególnych grupach wiekowych najlepsze
czasy osiągnęli: adwokat Agata Jakieła ze Stalowej
Woli, adwokat Paweł Surmacz z Rzeszowa,
adwokata Andrzej Leszczak z Rzeszowa , adwokat
Cezary Lipko z Zamościa .
Z
doskonałej
strony
zaprezentowały
się
przedstawicielki młodego pokolenia - utytułowane
już alpejki i reprezentantki Lublina - panie Olga
Krzyżanowska
i
Agata
Pelak,
zajmując
odpowiednio drugie i trzecie miejsce.
Wśród zaproszonych gości najlepsze rezultaty
osiągnęli: Maria i Maciej Stolarzowie z Lublina oraz
student IV roku prawa, tomaszowiak, Karol Mróz,
który uzyskał generalnie najlepszy czas biegu .
W najbardziej prestiżowej klasyfikacji OPEN
adwokatów i aplikantów triumfatorami zostali:
adwokat Agata Jakieła oraz adwokat Cezary Lipko.
O poziomie rywalizacji w tej klasyfikacji niech
świadczy fakt, iż drugi czas uzyskany na dystansie
6
km
przez
adwokata
Piotra
Jasiejko,
reprezentanta palestry tomaszowskiej, był gorszy
od najlepszego o 1 sekundę.
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Patronami zawodów byli Dziekani ORA w Lublinie i
w Rzeszowie.
Impreza ta wpisywała się w cykl spotkań
sportowo–turystycznych samorządu adwokackiego
organizowanych w ramach obchodów 100-lecia
Odrodzonej Adwokatury Polskiej.
Piotr Jasiejko i Cezary Lipko
Zdjęcia oraz bliższe dane o wynikach, czasach i
uczestnikach na stronie: www. lozn.org.pl
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Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
10 lutego, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w Zebraniu Delegatów
Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w Mszczonowie pod Warszawą.
13 lutego,

adw. Przemysław Rosati, członek NRA, wziął udział w obradach plenarnych
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Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, które koncentrowały się wokół
reformy procedury cywilnej (czytaj relację)
16 lutego, w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody
"Kobieta Adwokatury 2017". W Kapitule zasiadają: adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska –
przewodnicząca, adw. Anna Bogucka-Skowrońska, adw. Marta Tomkiewicz, adw. Karolina
Kuszlewicz, adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, dr Sylwia Spurek - zastępczyni RPO ds. Równego
Traktowania, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, dr Krzysztof Śmiszek - członek Zarządu Polskiego
Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.
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