Wiadomości Adwokatury 4 stycznia 2019 r.
Komunikat Komisji ds. Praktyki Adwokackiej przy
NRA
Poniżej publikujemy komunikat Komisji ds. Praktyki Adwokakciej przy NRA dotyczący
realizacji uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury w zakresie „rozważenia przygotowania
propozycji zmian legislacyjnych dotyczących możliwości zatrudniania adwokatów w
stosunku pracy w kancelariach indywidualnych i spółkach z udziałem adwokatów”.

Komunikat Komisji ds. Praktyki Adwokackiej przy NRA
Realizując uchwałę Krajowego Zjazdu Adwokatury z 2016 r. Naczelna Rada Adwokacka w Planie
Pracy postanowiła, że Komisja ds. Praktyki Adwokackiej przy NRA, we współpracy z Komisją
Legislacyjną przy NRA „rozważy przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych dotyczących
możliwości zatrudniania adwokatów w stosunku pracy w kancelariach indywidualnych i spółkach z
udziałem adwokatów”. (czytaj uchwałę NRA)
Podczas posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbyło się w dniach 14-15 września 2018 r.
w Toruniu, adw. Bartosz Przeciechowski, członek NRA i członek Komisji ds. Praktyki Adwokackiej przy
NRA, przedstawił Naczelnej Radzie Adwokackiej zarys zmian w tym zakresie. (zobacz prezentację)
Przedstawiony materiał nie jest ostatecznym wykonaniem Planu Pracy. Wymaga on dalszych prac,
stanowiska Komisji Legislacyjnej przy NRA, a następnie akceptacji przez NRA.
Należy przypomnieć, że jesienią tego roku do Sejmu wpłynęła anonimowa petycja, w której
postulowano dopuszczenie wszelkich form zatrudnienia adwokatów, także przez klientów. 13 grudnia
br. sejmowa Komisja ds. Petycji ostatecznie uznała petycję za bezprzedmiotową.
Komisja ds. Praktyki Adwokackiej przy NRA obecnie realizuje również inne zadania. Niektóre z nich,
m.in. adwokacki stosunek pracy, wymagają jednak zmian legislacyjnych.
Adw. Maciej Łaszczuk
Przewodniczący
Komisji ds. Praktyki Adwokackiej przy NRA

Sędziowie SO w Częstochowie popierają postulaty
płacowe pracowników sądów powszechnych
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie przyjęło
uchwałę popierającą postulaty płacowe urzędników i innych pracowników sądów
powszechnych.

1/6

Uchwała została przyjęta 17 grudnia 2018 r. Sędziowie przyjęli też uchwały ws. odroczenia
opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych oraz w
sprawie wezwania Leszka Mazura - sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie do niezwłocznej
rezygnacji ze stanowiska w nowej Krajowej Radzie Sądownictwa.
Wśród przyjętych tego dnia uchwał była też uchwała informująca o przyłączeniu się Zgromadzenia
Ogólnych Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie do stanowisk organów samorządów
sędziowskich, wyrażających dezaprobatę dla działań organów wladzy ustawodawczej i wykonawczej,
podważających zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.
(czytaj pięć uchwał Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie z 17
grudnia 2018 r.)

Sędziowie SO w Warszawie ws odroczenia
opiniowania kandydatów na sędziów
Zgromadzenie przedstawicieli sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie przyjęło 13
grudnia 2018 r. uchwałę odraczajcą opiniowanie kandydatów do pełnienia urzędu na
stanowiskach sędziów na obszarze okręgu warszawskiego do czasu ostatecznego
rozstrzygnięcia przez TSUE pytań prejudycjalnych.
Pytania zostały skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Sąd Najwyższy,
Naczelny Sąd Administracyjny i sądy powszechne w przedmiocie wątpliwości związanych z
procesem, jaki nowy sposób wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa i
wpływu, jaki nowy sposób wyboru tej części Rady wywiera na prawo obywatela do niezaleznego i
niezawisłego sądu.
(czytaj całą uchwałę z 13 grudnia 2018 r.)

Konferencja „Szanse dla kobiet w prawie” w marcu
2019 w Wiedniu
Konferencja „Szanse dla kobiet w prawie”
(“Opportunities
for
Women
in
Law”)
odbędzie się w dniach 1 - 3 marca 2019 roku
w Wiedniu.
Konferencja odbędzie się w gmachu Uniwersytetu
Wiedeńskiego i będzie poświęcona przede
wszystkim roli i pozycji kobiet w zawodach
prawniczych.
Konferencji będą towarzyszyć także
wydarzenia kulturalno-towarzyskie.

liczne
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Szczegółowe
informacje,
w
tym
program,
informacja o hotelach i formularz rejestracyjny
dostępne są na stronie konferencji:
https://www.womeninlaw.info/

(zobacz zaproszenie)

V Koncert Bożonarodzeniowy Izby Adwokackiej w
Warszawie
V
Koncert
Bożonarodzeniowy
Izby
Adwokackiej w Warszawie odbył się 20
grudnia 2018 r. Organizatorem była Komisja
Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu
warszawskiej ORA.
Cieszące się dużym zainteresowaniem wyjątkowe
spotkanie w sali im. Henryka Krajewskiego w
siedzibie
izby,
zgromadziło
liczne
grono
adwokatów i aplikantów adwokackich. Koncert
otworzył dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak, który powitał
uczestników i życzył zgromadzonym gościom miłej
zabawy i niezapomnianych wrażeń. Wszystkim
utalentowanym
uczestnikom
serdeczne
podziękowania przekazała wicedziekan, adw.
Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska. Obecni byli
także m.in. adw. Bartosz Przeciechowski, członek
Naczelnej Rady Adwokackiej oraz adw. Kamil
Szmid, członek Okręgowej Rady Adwokackiej.
W programie imprezy utalentowani adwokaci i
jedna aplikantka adwokacka zaprezentowali
ciekawy i zróżnicowany świąteczny repertuar
obejmujący zarówno tradycyjne polskie kolędy,
jak i piosenki świąteczne.
Atmosfera tego koncertu, podobnie jak i w
poprzednim roku, była wyjątkowa. Gromkie brawa
padały po każdym z występów. Publiczność była
zachwycona profesjonalizmem, zaangażowaniem,
wysokim
poziomem
występów
oraz
różnorodnością repertuaru.
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Przepiękne utwory o tematyce świątecznej i
kolędy zaśpiewali, a także zagrali na gitarze: apl.
adw.
Katarzyna
Szwedowicz,
adw.
Katarzyna
Majer-Gębska,
adw.
Dominika
Tomaszewska, adw. Tuan Pham, adw. Mikołaj
Orzechowski, adw. Anna Stafiej (w duecie z Agatą
Jędrzejewską) oraz adw. Konrad Opalski.
Koncert
poprowadziły
adw.
Dominika
Tomaszewska oraz adw. Joanna Tkaczyk.
Na zakończenie koncertu wszyscy uczestnicy
wykonali kolędę „Bóg się rodzi”, a w drugie części
dołączyli
także
przedstawiciele
władz
samorządowych.
Wykonawcom
towarzyszył
pianista Michał Bruliński.
Niespodzianki
dla
wykonawców
ufundowało
Wydawnictwo CH Beck oraz Kancelaria Adwokacka
Ad Exemplum, które artystom wręczyli Kamil
Kowalski oraz adw. Agata Rewerska, członek
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Po koncercie wszyscy goście do późnych godzin
wieczornych mieli okazję do rozmów w kuluarach
przy świątecznym poczęstunku.
Koncert był także wyjątkową okazją do spotkania
świątecznego Sekcji Praktyków Prawa i starostów
wszystkich lat aplikacji adwokackiej.
Szczególne podziękowania należą̨ się adw.
Katarzynie Majer-Gębskiej, która sprawowała
pieczę nad całokształtem wydarzenia, adw.
Monice Rajskiej, adw. Dominice Tomaszewskiej,
oraz adw. Joannie Tkaczyk z Komisji Integracji
Środowiskowej Kultury i Sportu Okręgowej Rady
Adwokackiej
w
Warszawie,
organizatorkom
Koncertu.
W nowym roku 2019 zapowiadamy koncert
piosenek warszawskich w związku z obchodami
100-lecia Izby Adwokackiej w Warszawie.

4/6

Biblioteka Palestry: "Perelman"
W ramach serii Biblioteka Palestry ukazała się publikacja "Perelman" autorstwa Kamila
Zeidlera i Barbary Tecław.
W książce znalazły się przekłady trzech mało znanych w Polsce, a bardzo ciekawych artykułów
Perelmana: "Czego filozof może nauczyć się ze studiów prawa", "Filozofia i retoryka" oraz
"Retoryczny punkt widzenia w etyce".
Autorzy opatrzyli je komentarzem, odnoszącym się zarówno do dorobku retoryki klasycznej, jak i
nowej retoryki Perelmana, przede wszystkim w kontekście rozumowania sędziowskiego i
problematyki uzasadnienia decyzji stosowania prawa. Poświęcili też uwagę dzisiejszemu znaczeniu
retoryki dla nauk prawnych i praktyki prawniczej.
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Chaim Perelman (1912-1984) to belgijski prawnik, logik, filozof, urodzony w Warszawie w rodzinie
pochodzenia żydowskiego. Zasłynął jako autor topiczno-retorycznej teorii argumentacji prawniczej,
znajej jako nowa retoryka. Jego bogaty dorobek z zakresu nauk prawnych, logiki i filozofii oraz
retoryki prawniczej do dziś stanowi inspirację dla praktycznie nastawionych prawników, którzy
szukają innych wyjaśnień procesu sądowego stosowania prawa, niż to oferowane przez model
sylogistyczny.
Współwydawcami książki są – wydawnictwo Arche, Ośrodek Badawczy Adwokatury oraz Naczelna
Rada Adwokacka.
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