Wiadomości Adwokatury 30 kwietnia 2019 r.
Zmarł adw. Zbigniew Dyka
Zmarł adwokat Zbigniew Dyka, wieloletni działacz samorządu adwokackiego, minister
sprawiedliwości w latach 1991-1993. Miał 91 lat.
Pogrzeb Pana Mecenasa odbędzie się 10 maja o godz. 13.00 w kaplicy Cmentarza Rakowickiego w
Krakowie.

Urodził się 5 października 1928 r. W czasie II wojny światowej walczył w Szarych Szeregach. Był
więziony przez gestapo. Po wojnie studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach
rozpoczął aplikację adwokacką w Krakowie. W 1961 roku złożył egzamin adwokacki i rozpoczął pracę
jako adwokat.
Od początku aktywnie działał w samorządzie adwokackim. Pracował w komisjach Okręgowej Rady
Adwokackiej w Krakowie. Pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego przy ORA w Krakowie. Od 1986 był
członkiem NRA. W latach 1989-1992 był wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, w latach
1995-2001 był rzecznikiem dyscyplinarnym przy NRA. Przez wiele lat był również konsultantem
Prezydium NRA. Prowadził szkolenia dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa karnego oraz z
retoryki. Był jednym z najbardziej aktywnych twórców ustawy „Prawo o adwokaturze” oraz głównym
autorem tzw. „dużej” nowelizacji ustawy Prawo o adwokaturze. Był autorem bądź współautorem
licznych regulaminów wewnętrznych adwokatury.
W 1984 roku jako pełnomocnik Naczelnej Rady Adwokackiej, w procesie przed Sądem Najwyższym z
wniosku ówczesnego ministra sprawiedliwości o uchylenie uchwał I Krajowego Zjazdu Adwokatury,
podjął się wyzwania prowadzenia odważnej i skutecznej obrony praw adwokatów. Na dowód uznania
dla tych działań NRA podjęła uchwałę, że „Dobrze zasłużył się Adwokaturze Polskiej”.
W okresie stanu wojennego był aktywnym działaczem jako członek komisji ds. działalności
publiczno–prawnej NRA, w 1984 roku oceniony przez ówczesne ministerstwo spraw wewnętrznych –
urząd bezpieczeństwa jako jeden z kilkunastu adwokatów w Polsce szczególnie niebezpiecznych dla
systemu politycznego.
Miał również zasługi jako aktywny działacz NSZZ„Solidarność”. Jesienią 1981 roku został krajowym
doradcą NSZZ „Solidarność” rolników indywidualnych. Doradzał również „Solidarności”
rzemieślniczej.
Uczestniczył w chłopskich strajkach w Rzeszowie, Bydgoszczy i Siedlcach, współprowadząc w imieniu
NSZZ „Solidarność” rolników indywidualnych rokowania z przedstawicielami władz. Jako pełnomocnik
NSZZ „Solidarność” rolników indywidualnych rejestrował ten związek przed Sądem Wojewódzkim w
Warszawie.
Był uczestnikiem I Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.
Był obrońcą w procesie politycznym m.in. Anny Walentynowicz i ks. Adolfa Chojnackiego.
Zaangażowany w obronę represjonowanych działaczy opozycyjnych w okresie stanu wojennego.
W 1991 r. wyznaczony na Prezydenta Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zrzekł się tej funkcji,
nie mając możliwości utworzenia konstruktywnego zarządu miasta.
W rządach Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej pełnił funkcję ministra sprawiedliwości i
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prokuratora generalnego. Był również posłem I kadencji Sejmu, w którym został wybrany
przewodniczącym komisji sprawiedliwości oraz wiceprzewodniczącym komisji regulaminowej, a także
przewodniczącym podkomisji ds. opracowania regulaminu Sejmu. Był jednym ze współautorów
regulaminu Senatu RP I kadencji.
Był wieloletnim członkiem Zjednoczenia Chrześcijańsko–Narodowego oraz wiceprezesem Zarządu
Okręgu Małopolska przez jedną kadencję.
Współautor monografii o solidarnościowym Obywatelskim Centrum Inicjatyw Ustawodawczych.
W 2004 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczony również Medalem
Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości, samorządowymi odznakami: „Adwokatura Zasłużonym”
oraz „Wielką Odznaka Adwokatura Zasłużonym”, której był pomysłodawcą.
Był doskonałym mówcą, legislatorem, cieszył się wielkim zaufaniem i autorytetem wielu pokoleń
adwokackich. Był też Człowiekiem o niezwykłej elegancji i kulturze osobistej.

Zapisy na II Kongres Prawników Polskich w
Poznaniu do 27 maja
Jeszcze przez tydzień – do 27 maja trwają zapisy na II Kongres Prawników Polskich, który
odbędzie się 1 czerwca w Poznaniu. Współorganizatorami są Naczelna Rada
Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich
„Iustitia”.
Rejestracji można dokonać na stronie Kongresu, decyduje kolejność zgłoszeń uczestników
(zarejestruj się).
Opłata uczestnictwa wynosi 170 zł brutto, dla osób zainteresowanych lunchem - plus 44 zł lunch.
Uwaga – nie będzie możliwości rejestracji oraz wnoszenia opłat na miejscu.
Adwokaci i aplikanci adwokaccy proszeni są o zabranie ze sobą legitymacji adwokackich i
aplikanckich – na ich podstawie osoby zapisane na Kongres będą weryfikowane przy odbiorze
identyfikatorów.
II Kongres Prawników Polskich odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich przy
ul. Głogowskiej w Poznaniu, w sali Ziemi.
Czytaj szczegółowy program KPP
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Adwokaci Gutowski i Kardas o zmianach w
systemie oświaty
"Sięgnijmy po stare wzorce: przywróćmy nakazy pracy" pod tym tytułem ukazał się
wspólny felieton adw. prof. Macieja Gutowskiego i adw. prof. Piotra Kardasa na łamach
"Rzeczpospolitej" 30 kwietnia.
Autorzy odnoszą się do zmian w systemie oświaty dokonanych w związku ze strajkiem nauczycieli.
(czytaj felieton)

Poznańscy sędziowie o wystąpieniu premiera na
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Uniwersytecie Nowojorskim
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Poznańskiej 26 kwietnia wydało uchwałę
dotyczącą wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego na Uniwersytecie Nowojorskim
17 kwietnia 2019 r.
Zdaniem sygnatariuszy uchwały, premier Morawiecki "zniesławił polskich sędziów i podważył
autorytet polskiego wymiaru sprawiedliwości na arenie międzynarodowej."
Dlatego sędziowie Apelacji Poznańskiej wzywają premiera do zaniechania działań degradujących
funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz oczekują wyjaśnień i przeprosin ze strony
urzędującego Prezesa Rady Ministrów.

(czytaj uchwałę)

RPO zaprasza na konferencję o Karcie Praw
Podstawowych
Karta Praw Podstawowych i jej znaczenie dla polskiego systemu prawnego to temat
konferencji, na którą zaprasza Rzecznik Praw Obywatelskich 10 i 11 maja br.
Konferencja organizowana jest dla uczczenia 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Odbędzie się w siedzibie Biura RPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.
Konferencję rozpoczną wystąpienia: dr. Adama Bodnara, RPO, prof. Mirosława Wyrzykowskiego,
sędziego TK w stanie spoczynku oraz członka Rady Społecznej przy RPO, ambasadora UE w Polsce
Marka Prawdy, Emily O’Reilly – ombudsmana Europejskiego (video message), Michaela O’Flaherty –
szefa Agencji Praw Podstawowych UE (video message).
Wykład wprowadzający wygłosi prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej.
Następnie odbęda się panele tematyczne o godności, wolności, równości i solidarności, prawach
obywatelskich, wymiarze sprawiedliwości oraz wykładni i stosowaniu Karty Praw Podstawowych.
(zobacz szczegółowy program)
Organizatorzy proszą o potwierdzenie przybycia na adres: anna.grzelak@brpo.gov.pl

Zaproszenie na rajd rowerowo-motocyklowo-pieszy
„Okuninka 2019”
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XII Ogólnopolski i XX Izby Adwokackiej w Lublinie Rajd rowerowo–motocyklowo-pieszy
„Okuninka 2019” odbędzie się 20-23 czerwca 2019 r. Zapraszają: Okręgowa Rada
Adwokacka w Lublinie, adwokat Stanisław Estreich - przewodniczący Komisji Integracji
Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA oraz dziekan ORA w Lublinie i
organizatorzy, komandor Rajdu - adwokat Paweł Suskiewicz, komandor honorowy adwokat Krzysztof Pękalski. W czasie Rajdu odbędzie się także szkolenie adwokackie.
Od kilku lat jako uczestników naszego rajdu poza rowerzystami serdecznie gościmy motocyklistów
oraz pieszych, dla których i w tym roku przygotowaliśmy specjalne trasy pod opieką profesjonalnego
przewodnika turystycznego.
W tym roku zapraszamy nad Jezioro Białe, które jest jednym z największych jezior Pojezierza
Łęczyńsko-Włodawskiego. Woda jest tutaj bardzo czysta, a dostęp do jeziora możliwy jest ze
wszystkich stron. Znakomite usytuowanie i niepowtarzalny mikroklimat sprawią, że uczestnicy
naszego rajdu spędzą tu niezapomniane chwile. W trakcie naszego spotkania można też zwiedzić
Włodawę – miasto trzech kultur i religii, z barokowym zespołem kościelno-klasztornym z XVIII w.,
cerkwią prawosławną z XIX w. oraz dawnym zespołem synagogalnym z XVIII w. a także
Czworobokiem – miejscem pojedynku Wołodyjowskiego z Bohunem, Adampol – pałacyk myśliwski
Zamoyskich, Chełm – miasto wielu zabytków i unikalnych podziemi kredowych a także teren byłego
obozu zagłady i Izbę Pamięci w Sobiborze.
Można też podziwiać Sobiborski Park Krajobrazowy z śródleśnymi jeziorami i rezerwatami,
malowniczy Bug – stanowiący granicę państwową Polski z Białorusią i Ukrainą, Poleski Park Narodowy
z fragmentem lasotundry. Organizatorzy przewidują także dla chętnych możliwość spływu
kajakowego rzeką Bug – jedną z ostatnich dzikich rzek Europy /koszt to ok. 20 zł/os./.
Tego roku będzie nas gościł zaprzyjaźniony już z nami Hotel SPA „Rusałka”, w standardzie
czterogwiazdkowym, który dysponuje dobrze wyposażonymi, komfortowymi dwu i trzyosobowymi
pokojami. Gospodarze gwarantują atmosferę szczerej gościnności, gdzie każdy Rajdowiec znajdzie
chwilę wytchnienia.
Zakwaterowanie do poszczególnych pokoi będzie dokonywane tylko przez organizatorów w
zależności od terminów i ilości zgłoszonych uczestników, oczywiście w miarę możliwości z
uwzględnieniem sugestii uczestników.
Zgłoszenia wraz z dokonanymi wpłatami należy przesłać adwokatowi Pawłowi Suskiewiczowi
/Kancelaria Adwokacka w Biłgoraju, ul. Kościuszki 31 lokal 6, kod 23-400, tel./fax 84 686-25-29,
kom.: 728-828-995, e-mail: kasp@vp.pl/, pocztą, faksem, najdogodniej e-mailem, wypełniając kartę
zgłoszenia.
(pobierz formularz)
Z dużą satysfakcją informujemy Państwa, że koszt uczestnictwa w imprezie obejmujący 3 noclegi w
komfortowym hotelu nad brzegiem Jeziora Białego ze śniadaniami w formie bufetu, wynosi jedynie
690 zł od osoby /dzieci do lat 3 gratis/ i zawiera także:
-

dwie kolacje grillowe, w tym jedną z udziałem DJa,
uroczysty bal Dziekańsko-Komandorski z udziałem DJa – wodzireja,
ubezpieczenie NNW,
udział w szkoleniu zawodowym,
upominki rajdowe,
poczęstunek i atrakcje na trasach rajdu,
opiekę przewodnika podczas tras pieszych i rowerowych.

Wpłatę należy dokonać na wyodrębnione konto Adwokata Pawła Suskiewicza – Bank PKO BP 1.

5/7

Oddział w Biłgoraju nr 21 1020 5385 0000 9502 0095 1822 z dopiskiem „Okuninka 2019” do dnia 7
czerwca 2019 roku.
Istnieje możliwość przyjazdu i udziału w rajdzie i szkoleniu bez zakwaterowania z uczestnictwem
tylko w Balu „Dziekańsko-Komandorskim”, kolacjach grillowych i trasach rowerowych,
motocyklowych lub pieszych. Wpisowe wynosi w takim wypadku 450 zł od
osoby /dzieci do lat 3 gratis/.
Szczegółowa tematyka szkolenia podana będzie w późniejszym terminie i obejmować będzie
problematykę etyki zawodu adwokata a także zagadnienia z medycyny sądowej. Za udział w
szkoleniu uczestnicy otrzymają 6 pkt wymaganych regulaminem NRA. Trasy rowerowe zostały
przygotowane przez adwokatów ziemi chełmskiej – adwokat Teresę Magdziarz i adwokata Stefana
Tarasiuka i będą biegły po drogach asfaltowych i szutrowych zaś ich łączna długość nie powinna
przekroczyć 50 km. Z kolei trasy piesze będą biegły szlakami turystycznymi i nie powinny sprawić
trudności żadnemu z uczestników.
Gospodarze Rajdu i szkolenia zawodowego gwarantują uczestnikom piękne krajobrazy, miły i
przyjazny klimat, odpowiedni standard, znakomite warunki do odpoczynku, aktywnego wypoczynku i
uprawiania innych sportów niż kolarstwo a nadto udział w atrakcyjnym szkoleniu zawodowym.
Przebieg poszczególnych odcinków i tras rowerowych, motocyklowych lub pieszych może ulec
zmianie w zależności od warunków pogodowych i szczegółowo będzie przedstawiony przy inauguracji
rajdu.
Serdecznie zapraszamy!
Adw. Stanisław Estreich
Adw. Paweł Suskiewicz

Klub Rowerowy Adwokatury ma swoją stronę
internetową
Klub Rowerowy Adwokatury Polskiej zaprasza do odwiedzania swojej strony internetowej.
Strona internetowa działa pod adresem www.klubrowerowyadwokatury.pl i jest jeszcze w fazie
budowy, ilość informacji publikowanych będzie się sukcesywnie zwiększać.
Celem jest, aby na tej stronie w poszczególnych jej działach każdy mógł znaleźć nie tylko bieżące
informacje o zbliżających się wydarzeniach, ale również relacje z aktualnych wydarzeń z udziałem
adwokatów jeżdżących na rowerach.
W dziale historia będą zamieszczane zdjęcia ze wszystkich rajdów zarówno z Roztocza, jak i
Bieszczad, a także innych imprez, w których członkowie Klubu biorą udział. Do wszystkich
uczestników imprez organizatorzy mają prośbę o nadsyłanie ciekawych zdjęć ze wskazaniem
wydarzenia, z którego pochodzą.
Akt założycielski Klubu Rowerowego Adwokatury Polskiej podpisany został 31 maja 2018r. w czasie
„Rajdu Zamość 2018".
(zobacz stronę)
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Praca biura NRA 2 maja - nieczynne
Uprzejmie informujemy, że 2 maja (czwartek), biuro Naczelnej Rady Adwokackiej będzie
nieczyne.

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
25 kwietnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Społecznej Komisji
Kodyfikacyjnej w siedzibie NRA.
25 kwietnia, odbyło się spotkanie zespołu ds strategii i rozwoju Centrum Mediacyjnego przy NRA
oraz koordynatorów izbowych.
26 kwietnia, adw. prof. Maciej Gutowski, członek NRA i dziekan ORA w Poznaniu, wziął udział w
Sądzie Najwyższym w międzynarodowej konferencji „Przyszłość Europy opartej na rządach prawa”,
poświęconej zagadnieniom praworządności w demokracjach europejskich.
27 kwietnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w
Lublinie.

7/7
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

