Wiadomości Adwokatury 9 sierpnia 2019 r.
Jak się samemu wyciągnąć za włosy z bagna? adwokaci Gutowski i Kardas
Czy aby uczynić zadość możliwym wymogom TSUE, wadliwie powołani sędziowie Sądu
Najwyższego i czlonkowie neo-KRS zostaną poświęceni na ołtarzu historii? - pytają adw.
prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas we wspólnym felietonie, który ukazał się 6
sierpnia na łamach "Rzeczpospolitej".
Felieton nosi tytuł "Jak się samemu wyciągnąć za włosy z bagna?".
(czytaj felieton)

15 nowych adwokatów izby toruńskiej
Izba toruńska ma 15 nowych adwokatów. Ich ślubowanie odbyło się 3 sierpnia.
Na uroczystości w hotelu Mercure gości powitała adw. Ewa Wielińska, rzecznik prasowy ORA w
Toruniu. Dziekan ORA w Toruniu adw. Wiktor Indan-Pykno w przemówieniu do młodych adwokatów,
przypomniał o znaczeniu zasad etycznych, bez których wykonywanie zawodu adwokata możliwe nie
jest, zwłaszcza w tak szczególnych, wymagających czasach.
Adw. Jan Kwietnicki, kierownik szkolenia ORA w Toruniu, gratulując bardzo dobrze zdanego
egzaminu, życzył młodym adwokatom satysfakcji w wykonywaniu zawodu. Przypominał o
odpowiedzialności za klientów, którzy powierzać im będą swoje najważniejsze sprawy. Życzył
harmonijnego łączenia pracy zawodowej z życiem osobistym.
Po ślubowaniu, patroni pomagali zakładać młodym adwokatom togi. Świeżo pasowani na adwokatów
odbierali gratulacje od dziekana i członków ORA. Mariusz Kostusiak z Wolters Kluwer Polska wręczał
wszystkim upominki. Były też nagrody. Za najlepiej zdany egzamin nagrody od ORA i Wydawnictwa
Wolters Kluwer Polska otrzymali adw. Justyna Gawrysiak, Anita Engler i Bartłomiej Wiwatowski.
Adwokat Justyna Gawrysiak z czterech przedmiotów otrzymała oceny bardzo dobre, a z jednego –
celującą.
Gratulujemy!
Uroczystość uświetnił występ duetu Paulina Burczyńska – skrzypce i Klaudia Marzec – wiolonczela.
Zaprezentowały kilka popularnych przebojów muzyki filmowej w ciekawych aranżacjach. Imprezę
zakończył toast za pomyślność 15 nowych adwokatów Izby Kujawsko-Pomorskiej oraz poczęstunek.
adw. Ewa Wielińska - rzecznik prasowy ORA w Toruniu
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Ślubowanie adwokatów izby opolskiej
Ślubowanie sześciu nowych adwokatów odbyło się 6 sierpnia w Izbie Opolskiej.
Ślubowanie wobec dziekana ORA w Opolu adw. Mariana Jagielskiego oraz wicedziekana adw. Łukasza
Wójcika na sztandar Izby Adwokackiej w Opolu, złożyli aplikanci adwokaccy, którzy w marcu 2019 r.
pomyślnie złożyli egzamin adwokacki: adw. Mateusz Borys, adw. Szymon Górski, adw. Marlena
Cholewka, adw. Małgorzata Ludewicz, adw. Mirela Tusińska, adw. Martyna Wach.
Uroczystość ślubowania miała podniosły charakter, uczestniczyli w niej patroni, rodzice i przyjaciele
młodych adwokatów.
Nowo zaprzysiężonym adwokatom składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy samych sukcesów
zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.
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Konferencja "Odpowiedzialność prawna w procesie
inwestycyjnym" 6 września
Komisja Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej wraz z Ośrodkiem Badawczym
Adwokatury zapraszają na interdyscyplinarną konferencję "Odpowiedzialność prawna w
procesie inwestycyjnym”. Wydarzenie odbędzie się 6 września 2019 roku w siedzibie
Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
Ideą takich konferencji jest zaprezentowanie przedstawicielom różnych zawodów roli prawa oraz
umiejętności jego wykorzystywania w wykonywanej pracy zawodowej.
Zamierzeniem organizatorów wydarzenia jest również stworzenie platform współpracy pomiędzy
środowiskiem prawniczym a przedstawicielami zawodów zaangażowanych w proces inwestycyjny od
strony projektowo - technicznej.
Adresatami konferencji są prawnicy - w szczególności adwokaci i aplikanci adwokaccy, ale takze
pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni oraz studenci studiów stacjonarnych, podyplomowych i
doktoranckich Politechniki Gdańskiej.
Rejestracja możliwa przez formularz do dnia 3 września 2019 roku.
(link do formularza rejestracyjnego)
Udział w konferencji jest bezpłatny, punktowany w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.
Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Ewentualny koszt dojazdu i zakwaterowania jest pokrywany
przez uczestników we własnych zakresie.
(czytaj szczegółowy program konferencji)
Honorowy patronat nad konferencją objęli: Prezydent miasta Gdańsk, Prezydent Gdyni oraz
Prezydent Sopotu, Pomorska Okręgowa Izba Architektów oraz Krajowa Izba Urbanistów.
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II Kongres Prawa Rodzinnego 18 października w
Krakowie
Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie wspólnie z Komisją Doskonalenia Zawodowego
NRA organizuje 18 października 2019 roku II Kongres Prawa Rodzinnego.
Częścią Kongresu będzie debata zatytułowana „Adwokat-Kobieta-Lider”. W Wydarzeniu w
charakterze panelistów uczestniczyć będą adwokaci i sędziowie z całej Europy, przedstawiciele
wszystkich stowarzyszeń adwokackich w Europie, a także wiele osobistości z polityki, biznesu i
kultury.
Debata „Adwokat-Kobieta-Lider” skupi się na roli i pozycji kobiet w zawodzie prawnika. Wśród
uczestników znajdą się wybitne przedstawicielki naszego zawodu i nie tylko, zarówno z Polski, jak i z
innych krajów europejskich, w celu dzielenia się swoimi doświadczeniami i omawiania wyzwań, jakie
napotkali na drodze do osiągnięcia pozycji lidera.
Kongres i debata odbędzie się 18 października 2019 roku, a towarzyszące mu wydarzenia odbywać
się będą także w dniach 17 i 19 października 2019 roku. Merytoryczna cześć Kongresu odbędzie się
w Centrum Dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji UJ, a wydarzenia towarzyszące w Klubie
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Adwokatów i siedzibie Krakowskiej Izby Adwokackiej.
Kongres i debata będą transmitowane on-line za pośrednictwem portalu IDEA (Internetowe
Doskonalenie Adwokatury) pod adresem www.idea-adw.org.
Wszystkie szczegóły programu i informacje o możliwościach rejestracji na Kongres znajdą Państwo
na dedykowanej stronie internetowej Kongresu:
http://www.cracowbarassociation.com
Spotkajmy się w dniach 17-19 października w Krakowie.
Dziekan ORA w Krakowie
adw. Paweł Gieras

Odbyła się premiera filmu "Generał Motyl" w
Warszawie
Premiera filmu "Generał Motyl" odbyła się 3 sierpnia 2019 r. w Warszawie, w kinie Wisła.
To fabularyzowany dokument o gen. Zbigniewie Ściborze-Rylskim, bohaterze Powstania
Warszawskiego, prezesie Związku Powstańców Warszawskich. W pokazie filmu wziął
udział adw. Przemysław Rosati, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, obrońca gen.
Zbigniewa Ścibora-Rylskiego w jego procesie lustracyjnym.
Premierowa projekcja „Generała Motyla” odbyła się przy pełnej sali. Na widowni zasiedli m.in.
uczestnicy powstania sprzed 75 lat, w tym przede wszystkim najbliżsi współpracownicy gen.
Zbigniewa Ścibora-Rylskiego „Motyla” - wiceprezesi Związku Powstańców Warszawskich Halina
Jędrzejewska „Sławka”, Zbigniew Galperyn „Antek” i Eugeniusz Tyrajski „Sęk”. Władze miasta
reprezentowali wiceprezydenci Renata Kaznowska i Paweł Rabiej oraz przewodnicząca Rady
Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska.
Film wyreżyserowany przez Małgorzatę Brama zmontowany jest z archiwalnych nagrań i materiałów
z uroczystości z udziałem gen. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego, wywiadów z osobami, które go poznały
w różnych momentach jego życia (m.in. z kolegą z gimnazjum dr. Janem Glińskim i podwładnym z
partyzantki prof. Władysławem Filarem, czy obrońcą w procesie lustracyjnym adwokatem
Przemysławem Rosatim) oraz fabularnych scen odgrywanych przez aktorów. Razem tworzą opowieść
o trwającym ponad 101 lat pięknym życiu gen. „Motyla”. W ostatniej części filmu, opatrzonej
śródtytułem „Ostatni bój generała” zawarte są wspomnienia z procesu lustracyjnego generała, które
opatrzone są wypowiedziami adwokata Przemysława Rosatiego, obrońcy w tym procesie oraz
przewodniczącej Rady Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej. Adwokat Przemysław Rosati bronił
gen. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego w procesie lustracyjnym pro bono.
Postępowanie ostatecznie zostało umorzone.
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Aleksander Doba gościem spływu adwokatów Brdą
Zakończył się już XVIII Spływ Kajakowy Adwokatów Brdą im. adw. Romana Latosa. W
tegorocznej edycji wzięło udział 37 osób, a trasa spływu wynosiła ok. 55 km. Gościem
specjalnym wydarzenia był Aleksander Doba, który przepłynął z adwokatami całą trasę.
Trasa podzielona na trzy dni przebiegała w odcinkach: Mylof-Brda, Brda-Gołąbek, Gołąbek-Świt.
W ramach Spływu odbyły się także dwa spotkania towarzyszące. Drugiego dnia (1 sierpnia) prof. UG
dr hab. Kamil Zeidler wygłosił wykład na temat filozofii w prawie. Trzeciego dnia gość specjalny,
Aleksander Doba, opowiedział o swoich dokonaniach i wyprawach transatlantyckich, dzieląc się
doświadczeniem i ogromną wiedzą na temat żeglarstwa i kajakarstwa. Uczestnicy nie żałowali pytań,
na które gość z chęcią odpowiadał ilustrując wykład licznymi zdjęciami ze swoich podróży.
Już tradycyjnie adwokaci rozegrali towarzyski mecz piłki siatkowej. Gra odbyła się w poszanowaniu
zasad fair-play, jednak z ogromnym poświęceniem obu drużyn.
Uczestnicy spływu spędzili cztery dni podziwiając piękno rzeki Brdy i Borów Tucholskich.
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Organizatorzy dziękują wszystkim biorącym udział, szczególnie prof. UG dr hab. Kamilowi Zeidlerowi,
który wygłosił wykład oraz Aleksandrze Dobie - człowiekowi podziwianemu nie tylko za jego
dokonania, ale także za otwartość i serdeczność, których adwokaci doświadczyli podczas spływu.
autor zdjęć - Przemysław Obarski
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Letni numer "Palestry"
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma "Palestra".
W „Palestrze” 6/2019 polecamy Państwa uwadze m.in. artykuł Jerzego Skorupki dotyczący kryteriów
oceny czynności dowodowych. Mają one znaczenie uniwersalne, gdyż służą objaśnieniu zakazu
dowodowego wyrażonego w art. 168a Kodeksu postępowania karnego, a przez to kwestii
dopuszczalności dowodów w procesie karnym, a także w innych wypadkach oceny prawidłowości
czynności dowodowych.
Karol Szadkowski analizuje natomiast problem zasiedzenia po zmianie przepisów o przedawnieniu
roszczeń, która weszła w życie 9.07.2018 r., a która nie tylko powoduje skrócenie zasadniczego
terminu przedawnienia z 10 do 6 lat, ale wprowadza jeszcze jedną regułę, zgodnie z którą koniec
terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin
przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. A ponieważ terminy zasiedzenia w prawie polskim nie są
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krótsze niż dwa lata, regulacja ta mogłaby znaleźć zastosowanie do wszystkich przypadków
zasiedzenia.
Michał Jędrzejczyk w artykule „Odmowa złożenia zeznań przez adwokata jako akt obywatelskiego
nieposłuszeństwa” omawia istotę tajemnicy zawodowej adwokata w oparciu o powszechnie
obowiązujące przepisy prawa i przepisy korporacyjne adwokatury oraz odnosi to do instytucji
obywatelskiego nieposłuszeństwa, jako ostatecznego aktu obrony praw podstawowych przeciwko
wadliwemu prawu noszącemu znamiona niesprawiedliwości.
Zachęcamy również do zapoznania się z innymi artykułami, glosami i przeglądem orzecznictwa SN z
zakresu prawa cywilnego przygotowanego przez Michała Berka i Szymona Romanowa pod redakcją
naukową Jerzego Pisulińskiego, które znajdują się w numerze „Palestry”.
http://palestra.pl/upload/15/64/74/1564740071_.pdf
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