Wiadomości Adwokatury 7 września 2018 r.
Zmarł adw. Czesław Jaworski
Adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny
„Palestry”, były Prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej,
jeden
z
największych
autorytetów w środowisku adwokackim
zmarł 1 września. Za kilka dni, 6 września
skończyłby 84 lata.
Urodził się w 1934 roku w Warszawie. W latach
1952-1956 studiował prawo na Uniwersytecie
Warszawskim. Aplikację adwokacką odbywał w
Olsztynie, na listę adwokatów został wpisany w
roku 1960. Już w cztery lata po egzaminie
adwokackim powierzono mu funkcję zastępcy
rzecznika dyscyplinarnego NRA. Później pełnił
obowiązki m.in. sekretarza i wicedziekana ORA w
Warszawie, a także wiceprezesa NRA. W roku
1995 Krajowy Zjazd Adwokatury wybrał adw.
Czesława
Jaworskiego
na
prezesa
NRA.
Stanowisko to pełnił przez dwie kadencje - do roku
2001 r.
Niemalże od początku swojej kariery adwokackiej
mecenas Jaworski był związany z pismem
„Palestra”. Już w roku 1970 został członkiem
kolegium
redakcyjnego,
a
w
roku
1990
redaktorem naczelnym pisma. Dwa lata później
zrezygnował z kierowania „Palestrą” z powodu
objęcia funkcji wiceprezesa NRA. Redaktorem
naczelnym został ponownie w roku 2010, po
tragicznej
śmierci
ówczesnego
redaktora
naczelnego – adw. Stanisława Mikke, który zginął
w katastrofie smoleńskiej.
W karierze zawodowej adw. Jaworskiego nie
brakowało spraw spektakularnych, zawiłych i
niezwykle interesujących. W latach 60-tych
prowadził wiele spraw gospodarczych m.in. był
obrońcą kilku oskarżonych w głośnej aferze
mięsnej. Później, w latach 90-tych reprezentował
klientów związanych z aferą FOZZ, ART-B czy
aferą alkoholową. Był obrońcą w procesach
politycznych okresu PRL. Bronił m.in. działaczy
NSZZ „Solidarność” – Tadeusza Jedynaka czy
Bogdana Lisa. Występował w wielu procesach
przed sądami wojskowymi, był też obrońcą
księdza Kazimierza Jancarza z Nowej Huty. Pan
Mecenas prowadził również sprawy związane ze
służbami specjalnymi i z oskarżeniami o kłamstwa
lustracyjne.
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Mecenas Jaworski trzykrotnie wchodził w skład
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. W roku
2007
został
odznaczony
Wielką
Odznaką
Adwokatura Zasłużonym, zaś w 2009 roku
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Mecenas Czesław Jaworski cieszył się w
środowisku adwokackim wielkim szacunkiem i
uznaniem. Opanowany, wierny zasadom, życzliwy,
pełen kultury, dla każdego zawsze znajdował czas
– tak Go zapamiętamy. Dobrą opinią cieszył się
nie tylko w Adwokaturze. Jeden z dzienników na
wieść, że mec. Jaworski będzie obrońcą w głośnym
procesie
skomentował:
„Pana
X
będzie
reprezentował adwokat najlepszy z najlepszych”.
Do ostatnich dni aktywny samorządowo, z troską i
zaangażowaniem kierował "Palestrą".

Wspomnienia o adw. Czesławie Jaworskim
Mądry, skromny, prawy, wspaniały adwokat – tak zmarłego 1 września adw. Czesława
Jaworskiego wspomina środowisko adwokackie.
- Są takie chwile, gdy zwrot "Adwokatura pogrążona jest w żałobie" nabiera głębszego, boleśnie
realnego znaczenia. Nie znam nikogo, kto poznawszy adw. Czesława Jaworskiego, nie byłby pod
wrażeniem jego osobowości, kultury osobistej, ciepła i życzliwości. Pan Mecenas miał niezwykłą
cechę - choć jego pojawienie się zarówno na sali sądowej czy wykładowej, jak i w czyimś życiu
wydawało się niepozorne, to pozostawiało wyraźny, mocny ślad. Słuchaliśmy uważnie jego cichych
słów, które zapadały głęboko w pamięć. Był dla nas wszystkich autorytetem, który nie narzucał się ze
swoim zdaniem. Jego odejście to ogromna strata, a Jego postać na zawsze będzie obecna w
zbiorowej pamięci Adwokatury – wspomina Pana Mecenasa adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej.
Adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie, na swoim profilu w mediach społecznościowych
napisał: „Odszedł Adwokat Czesław Jaworski, były Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, redaktor
naczelny czasopisma Palestra, obrońca w sprawach politycznych. Człowiek symbolizujący wszelkie
cnoty adwokackie. Nestor Adwokatury Polskiej. Będę zawsze pamiętał życzliwość, skromność,
uprzejmość i szacunek, z jakimi traktował innych”.
Cztery lata temu, z okazji 80. urodzin oraz 50-lecia działalności samorządowej adw. Czesława
Jaworskiego, ukazało się wydanie specjalne pisma „Palestra” poświęcone Jubilatowi. W słowie
wstępnym ówczesny prezes Naczelnej Rady Adwokackiej – adw. Andrzej Zwara - napisał o mec.
Jaworskim: „Jest Pan jednym z największych współczesnych autorytetów. Nie zawaham się
stwierdzić, że jest Pan Mecenas Mężem Stanu Polskiej Adwokatury. (…) życzę Panu wiele zdrowia i
zapału do pracy, aby kolejne pokolenia adwokackie mogły uczyć się od Pana Mecenasa prawości i
wierności zasadom jakie przyświecać winny każdemu adwokatowi”.
Sylwetkę adw. Czesława Jaworskiego szczegółowo opisał adw. dr. hab. Adam Redzik we
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wspomnianym numerze specjalnym „Palestry” czytaj wspomnienie

Adw. prof. Gutowski i adw. prof. Kardas nt.
kompetencji orzeczniczych TK
Trybunał Konstytucyjny nie jest instancją odwoławczą od postanowień Sądu Najwyższego
- twierdzą adw. prof. Maciej Gutowski oraz adw. prof. Piotr Kardas. Ich felieton ukazał się
3 września na łamach Dziennika Gazety Prawnej.
Składając do Trybunału Konstytucyjnego wniosek odpowiadający w swej istocie zażaleniu na
postanowienie Sądu Najwyższego, prokurator generalny pominął właściwą drogę prawną, żądając od
TK działania poza kompetencjami, w celu uzyskania wątpliwego politycznie efektu - wskazują autorzy
tekstu.
(czytaj felieton)

Ankieta na temat agresywnej optymalizacji
podatkowej
Departament Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli przeprowadza w tym roku
kontrolę „Agresywna optymalizacja podatkowa w zakresie CIT”, której celem jest
sprawdzenie, czy przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej prowadzone jest
z poszanowaniem praw podatników.
W celu pozyskania informacji, jak przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oceniane są przez podatników oraz przez podmioty, które zapewniają podatnikom profesjonalne
wsparcie z zakresu doradztwa podatkowego, rachunkowości lub generalnej obsługi prawnej NIK
przygotował ankietę.
Ankieta znajduje się na stronie: zapytania.nik.gov.pl/cit Jest ona anonimowa, a zapisy odpowiedzi
udzielonych przez respondentów nie zawierają żadnych informacji indentyfikacyjnych. Wyniki ankiety
zostaną wykorzystane wyłącznie do analizy jakości przepisów prawa podatkowego. Termin
wypełnienia ankiety upływa 31 października 2018 r.

Izba toruńska obchodzić będzie 100-lecie
Adwokatury 14-15 września
Odsłonięcie tablicy z nazwą ronda adw. Stefana Michałka, konferencja oraz ubranie
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pomnika Mikołaja Kopernika w togę - to m.in. punkty obchodów 100-lecia Odrodzonej
Adwokatury Polskiej, organizowanych przez toruńską izbę adwokacką 14 i 15 września.
Uroczystości rozpoczną się 14 września od ubrania pomnika Mikołaja Kopernika w togę adwokacką (o
godz. 16.30). Następnie odbędzie się odsłonięcie tablicy im. adw. Stefana Michałka na rondzie u
zbiegu ulic Ludwika Śląskiego i Konstytucji 3-go Maja w Toruniu (godz. 18.00).
Adw. Stefan Michałek (1888-1955), w latach 1922-1924 pełnił urząd prezydenta Torunia. Był także
sędzią i posłem na Sejm II kadencji (1928). W latach 1938-1939 pełnił funkcję dziekana Toruńskiej
Izby Adwokackiej. 22 lutego 2018 roku Rada Miasta Torunia nadała rondu u zbiegu ulic Ślaskiego i
Konstytucji 3 Maja (Na Skarpie) jego imię.
Na sobotę, 15 września, izba toruńska zaplanowała konferencję pt.: "100 lat Odrodzonej Adwokatury
Polskiej w służbie społeczeństwa", która odbędzie się w Dworze Artusa w Toruniu przy ul. Rynek
Staromiejski 6. Po konferencji odbędzie się występ artystyczny oraz aukcja charytatywna na rzecz
Fundacji "Światło". Fundacja ta prowadzi hospicjum dla osób nieuleczalnie chorych. Każdy datek na
jej rzecz będzie ogromnym wsparciem prowadzonej przez nia działalności. Datki powyżej 100 zł będą
honorowane pamiątkową statuetką 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej projektu artysty
plastyka Dariusza Przewięźlikowskiego.
Obchodom toruńskim towarzyszyć będzie posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokakciej.

Obchody 100-lecia Adwokatury Polskiej w izbie
wałbrzyskiej
Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu zaprasza na uroczystość obchodów 100-lecia
Polskiej Adwokatury, która odbędzie się w dniu 13 października 2018 roku w opactwie
cystersów w Krzeszowie.
Uroczystość „dla adwokatów i od adwokatów” powiązana będzie ze zwiedzaniem Sanktuarium,
koncertem organowym i poczęstunkiem.
Więcej wiadomości o uroczystości niebawem na stronie ORA Wałbrzych.
Opactwo powstałe w XIII wieku, to zabytek najwyższej światowej klasy, wpisany na listę Pomników
Historii. Rozbudowane i wielokrotnie przebudowane stanowiąc Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
jest barokową perłą Dolnego Śląska.
W skład opactwa wchodzi Bazylika Mniejsza p.w. Wniebowzięcia NMP z przepięknymi barokowymi
organami, w których zachowało się 95% oryginalnych części i największym skarbem: XIII–to wieczną
ikoną Matki Boskiej Łaskawej, najstarszą w Polsce. W tylnej części bazyliki znajduje się Mauzoleum
Piastów Świdnicko-Jaworskich. Na placu Sanktuarium znajduje się również kościół p.w. św. Józefa z
cyklem obrazów „Śląskiego Rembrandta” Michaela Leopolda Willmanna i Dom Opata. Poza murami
usytuowane są kaplice Kalwarii Krzeszowskiej.
Na wydarzenie zaprasza dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu - adw. Jerzy Lachowicz.

4 / 11

Dlaczego warto być adwokatem? - konferencja
Student prawa w poszukiwaniu drogi zawodowej. Dlaczego warto być adwokatem? to
temat konferencji naukowej organizowanej z okazji obchodów 100-lecia Odrodzonej
Adwokatury Polskiej przez Naczelną Radę Adwokacką.
Konferencja odbędzie się 12 października 2018 roku w Warszawie i skierowana jest do studentów
prawa. Celem jest popularyzacja i podkreślenie misji, jaką niesie za sobą wykonywanie zawodu
adwokata.
Gości powitają adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie.
Konferencja składać się będzie z trzech paneli:
Autorytety o nas. Miejsce Adwokatury w systemie wymiaru sprawiedliwości, poczas którego
wystąpią: sędzia Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki, Ludwika Wujec oraz dr Adam Bodnar, RPO.
Perspektywa akademicka a praktyczne aspekty wykonywania zawodu. Przeszkoda czy wsparcie,
którego gośćmi będą: adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, adw. dr Anne-Marie WeberElżanowska i adw. prof. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu.
Sukces w zawodzie adwokata a misja społeczna i wartości - panelistami będą: adw. Maciej Ślusarek,
adw. Bartosz Przeciechowski, adw. Natalia Klima-Piotrowska i adw. Małgorzata Surdek.
Dyskusję zamknie adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan ORA w Warszawie.
Konferencja będzie miała miejsce w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra
56/66, sala 316, 3 piętro), początek od godz. 10.00.
Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 10.10.2018 roku, elektronicznie na adres
dzial.osobowy@nra.pl
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Szkolenie nt. przemocy wobec osób LGBT zaproszenie
Lambda Warszawa zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu nt. przemocy wobec
osób LGBT. Odbędzie się ono w dniach 12-13 września w Krakowie oraz 26-27 września w
Poznaniu, a także 27-28 września w Warszawie.
Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszane są osoby zajmujące się udzielaniem wsparcia osobom
pokrzywdzonym przestępstwami i doświadczającym przemocy domowej – w szczególności personel
ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej, organizacji wspierających
pokrzywdzonych przestępstwami i walczących z dyskryminacją, a także prawników i prawniczki.
Szkolenie realizowane jest we współpracy z biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i zostało objęte
patronatem Niebieskiej Linii Instytutu Psychologii Zdrowia, Krajowej Izby Radców Prawnych, Komisji
Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i fundacji Otwarta Przestrzeń.
(zobacz ramowy program w Krakowie)
(zobacz ramowy program szkolenia Poznań)
By zgłosić się na szkolenie, należy wypełnić formularz online, który jest dostępny pod adresem:
https://szkoleniepoznan.konfeo.com
Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrana grupa maksymalnie 20 osób zatrudnionych w różnych
instytucjach.
Potwierdzenie przyjęcia na szkolenie wysyłane będzie indywidualnie do 7 września 2018 r.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej.
Stowarzyszenie Lambda Warszawa jest najbardziej doświadczoną organizacją zajmującą się
wsparciem psychologicznym i prawnym osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i
transpłciowych) w Polsce. Co roku świadczy ponad 1000 godzin konsultacji psychologicznych, a około
700 osób korzysta z Telefonu Zaufania dla osób LGBT i ich bliskich. Do Stowarzyszenia regularnie
zgłaszają się osoby LGBT, które doświadczyły przemocy. Z najnowszego raportu „Sytuacja społeczna
osób LGBTA 2015-2016” wynika, że siedem na 10 osób ankietowanych doświadczyło przemocy w
ciągu dwóch lat poprzedzających badanie. Przemoc występuje w każdym województwie, również w
małych miejscowościach. Jedynie 4% pokrzywdzonych zgłasza jednak sprawę na policję, bojąc się
negatywnych reakcji lub myśląc, że zgłoszenie nic nie da. Większość cierpi w milczeniu.
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Ślubowanie adwokackie w izbie płockiej
Ślubowanie młodych adwokatów w Izbie Płockiej odbyło się 30 sierpnia.
Przybyłych na uroczystość młodych adeptów zawodu, których swoją obecnością wspierali m.in. bliscy
i patroni, serdecznie przywitała wicedziekan adw. Joanna Kaczorowska przy udziale wicedziekan adw.
Joanny Malinowskiej-Paszkowskiej oraz dziekana adw. Wojciecha Skorupskiego.
Dziekan adw. Wojciech Skorupski, gratulując młodym adwokatom uzyskania zaszczytnego tytułu,
życzył im, aby ich droga zawodowa przebiegała pozytywnie dla nich i dla dobra Adwokatury, po czym
odebrał od nich ślubowanie.
Każdy ze ślubujących otrzymał upominek w postaci książek, które zostały przygotowane przez
Wydawnictwa C.H. Beck oraz Wolters Kluwer i przekazane przez ich przedstawicieli. Najlepszych na
egzaminie adwokackim uhonorowano dodatkowymi nagrodami. W tym roku byli to: Weronika
Matusiak, Agnieszka Wawrocka, Mateusz Purcelewski i Marcin Siwek. Aplikanci adwokaccy I roku
pożegnali byłych aplikantów adwokackich wręczając im symboliczną czerwoną różę.
Część oficjalną zakończyły podziękowania dla władz naszej Izby za trud w przygotowaniu do
egzaminu adwokackiego i wykonywaniu zawodu.
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Po ślubowaniu był czas na gratulacje, wręczanie kwiatów i wspólne zdjęcia.
Adw. Paweł Aranowski
Rzecznik Prasowy ORA w Płocku
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Prawo gospodarcze - podręcznik dla aplikantów
Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazał się podręcznik dla aplikantów adwokackich
"Prawo gospodarcze". Zawartość merytoryczna opracowania w dużej części opiera się na
aktualnie obowiązującym ramowym programie szkolenia uchwalonym przez Naczelną
Radę Adwokacką.
Redaktorami tomu są Sylwia Grzybowska, Marcin Derlacz i Dominika Wetoszka (redakcja naukowa).
Podręcznik ma na celu być swego rodzaju uzupełnieniem wiedzy nabywanej w toku szkolenia.
Publikacja nie ma i nie miała być w swoim założeniu kolejnym opracowaniem komentarzowym, ale
koncertuje się przede wszystkim na zagadnieniach praktycznych.
W treści podręcznika znajdują się zarówno omówienia dotyczące kwestii strukturalnych związanych z
funkcjonowaniem spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego, jak również te które koncentrują się
na zagadnieniach związanych z prawem kontraktowym w ogólności i dotyczące konkretnych postaci
stosunków zobowiązaniowych. Praktyka obrotu gospodarczego uczy, że zbyt często analizując
konkretną umowę posługujemy się w zasadzie wyłącznie przepisami jej dotyczącymi nie sięgając do
ogólnych zasad rządzących prawem zobowiązań. Stąd w podręczniku znalazły się części omawiające
instytucje, które na pierwszy rzut oka mają walor teoretyczny, ale w rzeczywistości odgrywające
ogromne znaczenie praktyczne jak np. Zasada swobody umów.
Autorami podręcznika są w większości osoby prowadzące zajęcia z aplikantami adwokackimi, którzy
mają świadomość, będąc w bieżącym kontakcie z osobami szkolnymi, na co położyć nacisk, co w
ramach podręcznika omówić szerzej bądź nieco inaczej aniżeli na zajęciach szkoleniowych.
Publikacja stanowić będzie uzupełniające źródło wiedzy wykorzystywane zarówno w trakcie trwania
aplikacji, jak i w pracy zawodowej.
Patronat nad podręcznikiem objęła Adwokatura Polska oraz Biblioteka Palestry.
(zobacz na stronie wydawnictwa)
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"Mój prawnik, moje prawa" - publikacje o prawach
dziecka
W ramach projektu "Mój prawnik, moje prawa" powstały dwie publikacje dotyczące praw
dziecka. Do zapoznania się z nimi zachęca Helsińska Fundacja Praw Człowieka, biorąca
udział w programie.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka przez ostatnie dwa lata brała udział w europejskim projekcie "My
lawyer, my rights - enhancing children"s rights in ciminal proceedings in the EU", który był
poświęcony zagadnienom rzetelności postępowań w sprawach dzieci oraz poprawnej implementacji
do krajowych porządków prawnych dwóch Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady poświęconych
dostępowi jednostki do pomocy adwokata lub radcy prawnego (dyrektywy 2013/48/EU oraz
2016/800).
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Oprócz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w projekcie tym brały udział organizacje pozarzadowe z
innych państw Europy, członkowie European Criminal Bar Association, a także uznani eksperci
zajmujący się postępowaniem w sprawach nieletnich.
Projekt koordynowany był przez organizację Defence for Children International z Belgii, która w jego
ramach przygotowała dwie publikacje:
Instrukcję dla państw członkowskich EU. Jak zagwarantować prawa dzieciom znajdującym się w
konflikcie z prawem?
Praktyczny przewodnik dla prawników. Jak bronić dziecka, które popadło w konflikt z prawem?

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
4 września, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Prezydium NRA uczciło minutą ciszy zmarłego 1 września br. adw. Czesława Jaworskiego.
Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała
protokoły okręgowych rad adwokackich oraz omówiła wizytacje przeprowadzone w ostatnim czasie w
okręgowych radach adwokackich.
Uczestniczący w posiedzeniu Prezydium NRA adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego
Adwokatury, poinformował o planowanych konferencjach Ośrodka Badawczego Adwokatury, które
zostaną przeprowadzone podczas Bieszczadzkiego Rajdu oraz Dni Kultury Adwokatury w Krakowie.
Poinformował również, że p. Iwona Bulikowska, prowadząca sekretariat OBA, będzie tymczasowo
wspierać redakcję „Palestry” w pracach biurowych.
Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, poruszył temat finansowania i dystrybucji pisma
„Palestra”.
Prezydium NRA przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA, które odbędzie się w dniach
15-16 września br. w Toruniu.
Prezydium rozpatrzyło też sprawy osobowe, przedstawione adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarza
prawniczego NRA.
Ponadto Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla,
skarbnik NRA.
5 września, adw. Jacek Trela, prezes NRA spotkał się z przedstawicielami Fundacji Pamięci o
Bohaterach Powstania Warszawskiego.
5 września, adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, wziął udział w szkoleniu skarbników i księgowych
okręgowych izb adwokackich.
7 września, w Warszawie odbył się pogrzeb adw. Czesława Jaworskiego. Obecni byli przedstawiciele
Naczelnej Rady Adwokackiej, świata prawniczego, publicyści, a także m.in. sędzia Stanisław Zabłocki
oraz dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

11 / 11
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

