Wiadomości Adwokatury 29 marca 2019 r.
Izba adwokacka w Lublinie obchodzi 100-lecie
Izba adwokacka w Lublinie obchodzi 100-lecie istnienia. Dwudniowe uroczystości
rozpoczynają się 29 marca.
Właśnie tego dnia 1919 roku odbyło się pierwsze po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości
zgromadzenie adwokatów lubelskich. Powołano wówczas Izbę Adwokacką w Lublinie wraz z jej
organami.
Szczegółowy program uroczystości Jubileuszu 100-lecia Izby Adwokackiej w Lublinie:
29 marca 2019 roku – Archikatedra Lubelska, 19.00 – Msza święta w intencji Adwokatury Lubelskiej,
celebruje abp. Stanisław Budzik
30 marca 2019 roku – Filharmonia Lubelska im. Henryka Wieniawskiego
10.00 – 13.15 Gala obchodów 100-lecia Izby Adwokackiej w Lublinie, część oficjalna
• Hymn Narodowy i Hymn Unii Europejskiej - w wykonaniu Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej
• Wystąpienie adw. Stanisław Estreich, Dziekan ORA Lublin - Okręgowa Rada Adwokacka w
Lublinie
• Hymn Izby Adwokackiej w Lublinie – premierowe wykonanie kompozycji, autor adw. dr Adam
Załęski
• Wystąpienie okolicznościowe adw. Andrzeja Banaszkiewicza
• Wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Adwokatury”
• Wręczenie medali okolicznościowych i dyplomów z okazji 100–lecia Izby
• Projekcja filmu „Niezależna. O Adwokaturze Lubelskiej”, reżyseria Bart Staszewski
13.15 – 14.00 „Adwokaci – poeci Lubelszczyzny”, koncert Lubelska Federacja Bardów
14.00 – 16.00 Bankiet
Imprezy towarzyszące
• Wystawa prac "Adwokat okiem dziecka”, foyer Filharmonii Lubelskiej
• Promocja książki Ewy Bajkowskiej "Wierni. Opowieść rodzinna”, foyer Filharmonii Lubelskiej
19.00-21.00, 30 marca 2019 r. - „Lecimy z pomocą dla Damiana” koncert charytatywny zespołu adw.
JaKuba Abramiuka Herba Micze z udziałem gościnnym adw. Piotra Kamienobrodzkiego i muzyków z
grupy Chonabibe w Klubie Muzycznym, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, pomoc dla
nieuleczalnie chorego chłopca

Komitet Honorowy 100-lecia
- adw. Jacek Trela, prezes Naczelna Rada Adwokacka
- dr Krzysztof Żuk, prezydent Miasto Lublin
- JE ks. abp. Stanisław Budzik
- sędzia TK w st. spocz. Ferdynand Rymarz
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26 marca rozpocznie się egzamin adwokacki
Od 26 do 29 marca trwać będą egzaminy zawodowe prawnicze. Wnioski o dopuszczenie
do egzaminu adwokackiego złożyło 1577 osób, w tym 1233 aplikantów.
Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, egzamin adwokacki przeprowadzi 26 komisji
egzaminacyjnych powołanych przez MS w: Białymstoku, Gdańsku (2 komisje), Katowicach (3
komisje), Kielcach, Krakowie (2 komisje), Lublinie, Łodzi, Poznaniu (2 komisje), Rzeszowie,
Szczecinie, Toruniu, Warszawie (8 komisji) i we Wrocławiu (2 komisje).
Zdający rozwiązują zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego oraz
administracyjnego i zasad wykonywania zawodu i zasad etyki. Każdy dzień egzaminów rozpoczyna
się o godz. 10.00.
Zadania na egzamin adwokacki i radcowski przygotowały zespoły, w skład których wchodzą
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości i odpowiednio przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej
oraz Krajowej Rady Radców Prawnych.
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Niemal 99% zdających wybrało rozwiązywanie zadań przy użyciu własnych laptopów i aplikacji
egzaminacyjnej, która blokuje dostęp do zasobów komputera i uniemożliwia łączność z urządzeniami
zewnętrznymi. W trakcie egzaminów zdający mogą korzystać z tekstów aktów prawnych i
komentarzy oraz orzecznictwa.
W 2018 r. do egzaminu adwokackiego podeszło 2177 osób, 84 proc. z nich, czyli 1822 osoby
uzyskały pozytywny wynik. Najlepszymi wynikami wykazali się wówczas aplikanci adwokaccy zdający
w komisjach w Lublinie (97 proc.), Białymstoku (94 proc.), Łodzi (91) i Kielcach (90 proc.)

Życzenia Prezesa NRA dla zdających egzamin
adwokacki
Już jutro czeka Państwa czterodniowy maraton egzaminów zawodowych. Jest to prawdopodobnie
najtrudniejszy egzamin w życiu. I nie chodzi wcale o stronę merytoryczną, bo wierzę, że po trzech
latach aplikacji jesteście Państwo doskonale przygotowani, ale o sprawdzenie swojej wytrwałości, siły
– zarówno psychicznej jak i fizycznej, a także stawienia czoła stresowi. Z tymi trudnościami nieraz
przyjdzie się Państwu ponownie zmierzyć wykonując zawód adwokata. Zawód, który daje ogromną
satysfakcję, ale który wymaga od nas wielkiego hartu ducha.
W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej życzę Państwu powodzenia oraz wiary w siebie i w swoje
umiejętności. Liczę, że spotkamy się wkrótce podczas ślubowań adwokackich w okręgowych radach
adwokackich.

Powodzenia,
adw. Jacek Trela
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Adwokaci Gutowski i Kardas o Izbie Dyscyplinarnej
SN
Izba dyscyplinarna okazała się sądem dla władzy, nie dla ludzi - uważają adw. prof. Maciej
Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas. Ich wspólny felieton ukazał się 26 marca na łamach
Dziennika Gazety Prawnej.
(czytaj felieton)
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Dylematy i perspektywy demokracji - konferencja
5-6 kwietnia w Warszawie
Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej WPiA UW zaprasza na Ogólnopolską
Konferencję Naukową zatytułowaną "Dylematy i perspektywy demokracji". Odbędzie się
ona w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy ul.
Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie.
5 kwietnia 2019 r. odbędą się panele eksperckie z udziałem specjalistów z zakresu tematyki
Konferencji, takich jak sędzia Sądu Najwyższego dr Michał Laskowski, dr hab. Władysław Kulesza,
zastępczyni RPO dr Hanna Machińska, prezes Trybunału Konstytucyjnego i sędzia TK w stanie
spoczynku dr Bohdan Zdziennicki, dr hab. Ryszard Piotrowski, dr hab. Marcin Wiącek, dr hab.
Sławomir Żółtek, dr hab. Tatiana Chauvin oraz dr Aleksandra Auleytner Na dzień 6 kwietnia
przewidziane są natomiast panele studencko-doktoranckie.
Z artykułu 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że nasz kraj jest demokratycznym
państwem prawnym - podkreslaja organizatorzy konferencji. - Demokracja w dzisiejszych czasach nie
jest już pojmowana absolutnie i w nowoczesnych państwach Zachodu przyjęła formę
demokratycznego państwa prawa, które zasadza się na połączeniu rządów większości z
mechanizmami, które wolę większości mają ograniczać w ten sposób, by demokracja nie przerodziła
się w tyranię większości.
Kontakt do organizatorów konferencja@knkp.edu.pl
Szczegóły na stronie (zobacz stronę)

Bielańskie Kolokwia Karnistyczne 22 maja w
Warszawie
XVI Bielańskie Kolokwium Karnistyczne pt. "Środki zabezpieczające" odbędzie się 22 maja
w Warszawie.
Zgłoszenia należy przesyłać do 8 maja. (zobacz formularz rejestracyjny)
Koszt uczestnictwa to 180 zł.
Konferencja zaplanowana jest od godz. 10.00 do 16.30. W programie:
10.00-10.15: Oficjalne otwarcie konferencji
10.15-10.40: Prof. dr hab. Jarosław Majewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie – Realizacja znamion czynu zabronionego przez niepoczytalnego sprawcę
10.40-11.05:
Dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, Uniwersytet
wolnościowych środków zabezpieczających: kiedy i wobec kogo

Jagielloński

–

Orzekanie

11.05-11.30: Prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie –
Systemowe i praktyczne aspekty środka zabezpieczającego w psychiatrii
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11.30-12.00: Przerwa na kawę
12.00-12.25: Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Środki
zabezpieczające przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii: historia, stan obecny,
postulaty ewentualnych zmian
12.25-12.50: Prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek, Uniwersytet Śląski w Katowicach – Procesowe aspekty
orzekania o zastosowaniu środków zabezpieczających
12.50-13.15: Dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie – Środki zabezpieczające w postępowaniu wykonawczym
13.15: Przerwa na lunch
14.30: Dyskusja
16.30: Podsumowanie, zamknięcie konferencji
Konferencja odbędzie się w Auli Głównej im. ROBERTA SCHUMANA budynku "AUDITORIUM MAXIMUM"
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3.
(zobacz szczegóły konferencji)

Uniwersytet w Georgii zaprasza zagranicznych
prawników
Szkoła
Prawa
Uniwersytetu
Georgii
(University of Georgia School of Law)
zaprasza do udziału w programie LL.M. w
USA.
Więcej
informacji
na
temat
kształcenia
zagranicznych prawników na University of Georgia
znajduje się na stronie szkoły (zobacz stronę)

Prawo antykorupcyjne w USA i na świecie szkolenia w Waszyngtonie
American University Washington College of Law zaprasza do udziału w programie US &
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International Anti-Corruption Law w dniach 3-7 czerwca 2019 r. w Waszyngtonie D.C.,
USA.
Program skierowany do adwokatów, sędziów, prokuratorów, urzędników rządowych pracujący nad
poprawą uczciwości w służbie publicznej, organizacji non-profit oraz pracowników naukowych z USA i
całego świata.
Instruktorami są eksperci m.in. z Departamentu Sprawiedliwości USA, Banku Światowego,
renomowanych kancelarii prawnych i organizacji non-profit.
Więcej informacji i aplikacja on-line dostępne tutaj www.wcl.american.edu/anti-corruption
Bezpośredni kontakt mailowy w sprawie programu: anticorruption@wcl.american.edu

Pierwsze międzynarodowe zawody sportowe
adwokatur w Paryżu
Pierwsze międzynarodowe zawody sportowe adwokatur odbędą się w Paryżu w dniach
8–12 lipca 2019 roku.
Program sportowy zostanie wzbogacony o wymiar akademicki poprzez sympozjum na temat roli
prawników w sporcie. Z uwagi na to, że sport jest również, jeśli nie przede wszystkim, kontekstem
sprzyjającym przyjaznym relacjom, odbędą się liczne uroczystości, w tym oficjalne ceremonie
otwarcia i wręczenia medali, a także tematyczne imprezy wieczorne.
Rejestracja on-line i więcej szczegółów o wydarzeniu na stronie (zobacz stronę)
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Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
29-30 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA,
adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Mirosława Pietkiewicz,
przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów i adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej
Komisji Rewizyjnej oraz członkowie NRA wezmą udział w obchodach 100-lecia Izby Lubelskiej.
30 marca, adw. Bartosz Grohman, jako przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, będzie jurorem
w Starszoharcerskiej Debacie Oxfordzkiej, odbywającej się w Centrum Kultury w podwarszawskim
Izabelinie. Starszoharcerska Liga Debatancka jest demokratyczną społecznością harcerzy, harcerek
uczniów i uczennic, którzy spotykają się dla debatowania i rozwijania umiejętności retorycznych.
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