Wiadomości Adwokatury 30 sierpnia 2019 r.
Prezes NRA: w Adwokaturze nie ma miejsca dla
nieetycznych postaw
Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wystosował pismo do prof.
Andrzeja Rzeplińskiego, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w którym odniósł się
do jego wypowiedzi medialnej na temat sędziego Łukasza Piebiaka.
W TVN24, w programie „Rozmowa Piaseckiego” prof. Rzepliński powiedział, że dla sędziego Piebiaka
nie ma miejsca na sali sądowej i że może na przykład ubiegać się o wpis na listę adwokatów lub
radców prawnych. „Czy on (Łukasz Piebiak) jest w stanie po tym co się dowiedzieliśmy, co robił,
wyjść w todze, jeżeli jest przewodniczącym składu, z łańcuchem sędziowskim, z orłem na piersiach i
nad sobą i wydawać wyroki w imieniu Rzeczypospolitej? Nie jest w stanie. Ma prawo ubiegania się o
wpis na listę adwokatów, radców prawnych, może otworzyć biuro pomocy prawnej… Różne rzeczy
może robić, nie zginie pod tym względem, ale nie ma miejsca dla człowieka, który sam się
zaangażował i który robił tak niewyobrażalne w Europie rzeczy na sali sądowej. On nie ma moralnej i
prawnej zdolności do tego żeby być sędzią” – powiedział prof. Rzepliński.
Na tę wypowiedź zareagował prezes NRA, który w piśmie do profesora podkreślił, że ani za stołem
sędziowskim, ani po stronie pełnomocnika, obrońcy czy oskarżyciela nie może być miejsca dla osoby
postępującej nieetycznie i wbrew prawu. - Z przykrością stwierdzam, że takie postawienie sprawy
razi szczególnie jeśli jest prezentowane przez byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego i profesora
prawa – napisał w liście prezes Trela.
czytaj pismo do prof. Andrzeja Rzeplińskiego

ORA w Szczecinie z dezaprobatą o kampanii
oszczerstw
Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie z dezaprobatą ocenia ujawnione działania
funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz osób, sprawujących urząd
sędziego, którzy mieli się zaangażować w kampanię oszczerstw kierowanych wobec
sędziów, sprzeciwiających się niezawisłości sędziów i niezależności sądów.
ORA ocenia, że takie zachowania podważają podstawy państwa demokratycznego i oczekuje
dogłębnego wyjaśnienia okoliczności udziału funkcjonariuszy publicznych MS, sędziów, członków KRS
i pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich zaangażowanych w te działania osób.
czytaj uchwałę

Profesorowie Kardas i Gutowski o fabryce trolli
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- Wszystko układałoby się w piękny, komediowy scenariusz, gdyby nie fakt, że ktoś
podobno chciał reformować Polskę i zmieniać wymiar sprawiedliwości na lepsze – piszą w
najnowszym felietonie dla "Rzeczpospolitej" profesorowie adw. Maciej Gutowski i adw.
Piotr Kardas.
Adwokaci komentują ujawnioną przez Onet.pl fabrykę trolli w ministerstwie sprawiedliwości.
czytaj artykuł

Dziekan ORA w Szczecinie wzywa radnego miasta
do przeprosin
Adw. Włodzimierz Łyczywek, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, wzywa
radnego miasta - Dariusza Mateckiego - do publicznych przeprosin.
W materiale TVN24 na temat szczecińskich protestów przeciwko pedofilii w Kościele, radny
zasugerował, że protesty powinny też odbywać się przed siedzibami adwokatury, bo w tych
zawodach też zdarzają się pedofile.
W piśmie mecenasa Łyczywka wzywającym do publicznych przeprosin, dziekan ORA w Szczecinie,
stwierdza, że zawarte w wypowiedzi sformułowanie jest nie tylko nieprawdziwe, ale nie było
przypadku przez kilkadziesiąt lat w tej izbie, aby coś takiego mogło się zdarzyć. Zdaniem dziekana,
wypowiedź ta narusza zaufanie w społeczeństwie do kulkudziesięciotysięcznej rzeszy adwokatów w
Polsce.
W przypadku nie ogłoszenia w mediach stosownych przeprosin, dziekan zapowiada wystąpienie z
powództwem o ochronę dóbr osobistych całej izby adwokackiej, a także powiadomienie prokuratury
o popełnieniu przestępstwa.
czytaj pismo

NRA współpracuje przy Objazdowym Festiwalu
Watch Docs
Po raz drugi Naczelna Rada Adwokacka włącza się do współpracy przy jesiennej edycji
Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs.
Od września do grudnia filmy dokumentalne o tematyce praw człowieka będzie można oglądać w 25
miastach, m.in. Płocku, Olsztynie, Bielsku-Białej i Tarnowskch Górach.
Podobnie jak w roku ubiegłym organizatorzy lokalnych festiwali będą zapraszać adwokatów do
dyskusji na tematy poruszane w filmach.
Adwokaci, którzy chcieliby uczestniczyć w dyskusjach w roli prelegentów, proszeni są o zgłaszanie
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się do biura prasowego NRA i wskazanie miasta (biuro.prasowe@nra.pl ).
Zobacz kalendarz festiwalowy:
https://watchdocs.pl/2019/a/pl/festiwal-objazdowy

Katowice: międzynarodowa konferencja nt.
rozporządzenia spadkowego
12 września 2019 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego organizuje
konferencję naukową dotyczącą rozporządzenia spadkowego.
Okazję ku temu stanowi posiedzenie European Group for Private International Law (EGPIL/GEDIP),
które także odbędzie się w Katowicach. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Jürgen Basedow (MaxPlanck-InstitutfürausländischesundinternationalesPrivatrecht), Paul Lagarde (Uniwersytet PanthéonSorbonne, professor emeritus), Andrea Bonomi (Uniwersytet w Lozannie), Christian Kohler
(Uniwersytet w Saarbrucken) Michael Wilderspin (Komisja Europejska), Tomasz Kot (Krajowa Rada
Notarialna) i Maksymilian Pazdan (Uniwersytet Śląski).
Konferencja prowadzona będzie w języku angielskim.
Dodatkowe informacje dotyczące rejestracji, opłat i przebiegu wydarzenia znajdują się na
stronie:
https://www.wpia.us.edu.pl/aktualnosci/wydarzenia/12854-miedzynarodowa-konferencjanaukowa-application-of-the-succession-regulation-in-the-eu-member-states
Naczelna Rada Adwokacka objęła patronat nad konferencją.
czytaj program

Staż dla młodych adwokatów w Niemczech
Niemiecka Fundacja Międzynarodowej Współpracy Prawnej (IRZ) we współpracy z
Niemiecką
Federalną
Izbą
Adwokacką
(Bundesrechtsanwaltskammer)
oraz
Stowarzyszeniem Prawników Niemieckich (Deutscher Anwaltverein) zapraszają do udziału
w programie praktyk dla prawników od 22 kwietnia do 30 maja 2020 r.
O udział w stażu mogą się ubiegać młodzi prawnicy, zajmujący się prawem cywilnym i handlowym.
Mile widziane kilkuletnie doświadczenie zawodowe. O staż mogą się również ubiegać osoby na
ostatnim roku aplikacji. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego. O staż nie
mogą ubiegać się prawnicy, którzy pracują w niemieckiej kancelarii prawnej.
Wnioskodawcy ubiegający się o udział w programie muszą złożyć do IRZ następujące dokumenty:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy (wyłącznie formularze zgłoszeniowe wypełnione komputerowo
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zostaną zaakceptowane)
- jedno zdjęcie paszportowe (kolorowe zdjęcie z dobrą rozdzielczością), które może być umieszczone
na formularzu zgłoszeniowym lub przesłane osobno (wymagany format JPEG),
- życiorys w języku niemieckim (napisany komputerowo) zawierający pełny adres pocztowy, numer
telefonu i adres e-mail
- potwierdzenie znajomości j. niemieckiego (certyfikat, dyplom) lub wykazanie, że biegle włada się j.
niemieckim
Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą elektroniczną do IRZ na adres vitzthum@irz.de do
dnia 22 listopada 2019 roku. Nie jest wymagane dodatkowe przesyłanie dokumentów
aplikacyjnych pocztą. Niekompletne dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane.
Organizatorzy zapewniają:
- zakwaterowanie i wyżywienie podczas seminarium wprowadzającego i seminarium ewaluacyjnego
- koszty podróży z miejsca odbywania się seminarium wprowadzającego (Königswinter k.Bonn) do
miejsca stażu i z miejsca stażu do miejsca seminarium ewaluacyjnego (Bonn)
- zakwaterowanie w miejscu odbywania stażu (jeśli zakwaterowanie jest rezerwowane przez samych
uczestników, koszty zostaną pokryte do maksymalnej kwoty, która zostanie ustalona w porozumieniu
z IRZ)
- dodatek na utrzymanie podczas stażu w wysokości 550 €
Uczestnicy praktyk są zobowiązani do pokrycia we własnym zakresie kosztów podróży do
Königswinter k. Bonn i następnie powrotu z Bonn do swojego kraju oraz posiadania
międzynarodowego ubezpieczenia zdrowotnego.
czytaj program w j. niemieckim
czytaj program w j. angielskim
pobierz formularz
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