Wiadomości Adwokatury 31 stycznia 2020 r.
Odbyło się „Forum dla praworządności”
Przedstawiciele instytucji oraz środowisk
prawniczych i naukowych spotkali się w 31
stycznia, aby rozmawiać o reformie wymiaru
sprawiedliwości. W spotkaniu Naczelną Radę
Adwokacką reprezentował adw. Jacek Trela,
prezes NRA. W forum uczestniczył również
adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, jako ekspert
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Inspiratorami wydarzenia zorganizowanego przez
Polską Akademię Nauk byli: Naczelna Rada
Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i
Stowarzyszenie
Sędziów
Polskich
„Iustitia”.
Spotkaniu przewodniczył prezes PAN, prof. Jerzy
Duszyński.
Każdy z uczestników przedstawił swoje stanowisko
wobec zmian w wymiarze sprawiedliwości. Głos w
imieniu NRA zabrał adw. Jacek Trela, prezes NRA,
a także prof. dr hab. Piotr Kardas jako ekspert.
Uczestnicy Forum byli zgodni, że wymiar
sprawiedliwości wymaga prawdziwych reform, a
dotychczasowe działania były złe. Stwierdzono, że
doraźne działania muszą uporządkować zasady
funkcjonowania KRS, zaś działania długofalowe
powinny objąć budowanie właściwego modelu
całego wymiaru sprawiedliwości, począwszy od
prokuratury, przez sądy powszechne, a kończąc
na
Trybunale
Konstytucyjnym.
Uczestnicy
poddawali pod rozwagę możliwość skorzystania
przez Prezydenta RP z prawa weta odnośnie tzw.
ustawy kagańcowej. Ustalono również, że w ciągu
najbliższych 10 dni Polska Akademia Nauk
przygotuje podsumowanie ustaleń i propozycje
dalszych działań.
W „Forum dla praworządności” wzięli udział:
Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i
szkolnictwa wyższego, Paweł Mucha, sekretarz
stanu w Kancelarii Prezydenta, Anna SurówkaPasek,
podsekretarz
stanu
w
Kancelarii
Prezydenta, Dariusz Zawistowski, prezes Sądu
Najwyższego kierujący Izbą Cywilną, Janusz
Drachal,
wiceprezes
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego, Stanisław Trociuk, zastępca
Rzecznika Praw Obywatelskich, Maciej Bobrowicz,
prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, adw.
Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
Aleksandra
Wrzesińska-Nowacka,
prezes
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Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów
Administracyjnych,
Bartłomiej
Przymusiński,
członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich
„Iustitia”, Danuta Przywara, prezes Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka, eksperci akademiccy,
przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk: prezes
PAN prof. Jerzy Duszyński, byli prezesi prof. Michał
Kleiber i prof. Andrzej Legocki oraz członek PAN
prof. Hubert Izdebski oraz przedstawiciele Polskiej
Akademii Umiejętności: prof. Stanisław Sołtysiński
i prof. Andrzej Zoll.
Zdjęcia: Jarosław Deluga-Góra / PAN

Profesorowie Kardas i Gutowski o kompetencjach
SN
W najnowszym felietonie w "Rzeczpospolitej" adwokaci i profesorowie – Maciej Gutowski i
Piotr Kardas odnoszą się do obowiązków i kompetencji Sądu Najwyższego.
- Nie jest możliwe jednoczesne wykonywanie lub niewykonywanie kompetencji przez Sejm RP i SN,
ponieważ ich uprawnienia są całkowicie rozłączne. Sejm nie ma kompetencji w sferze orzeczniczej, a
SN w ustawodawczej – piszą profesorowie.
czytaj artykuł
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Sędziowie z Poznania i Nysy w obronie
niezależności sądów
Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego
w Nysie przyjęły uchwały w obronie niezależności sądów.
Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Okregowego w Poznaniu z 23 stycznia 2020 r. wyraża sprzeciw
wobec wystąpień prezydenta RP przeciwko sędziom, działań władzy ustawodawczej oraz
bezprawnych działań zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wobec
sędziego SO w Poznaniu Jarosława Ochockiego.
(czytaj treść uchwały)
Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Nysie z 24 stycznia 2020 r. zawiera stanowisko w
obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
(czytaj treść uchwały)

Adwokaci i lekarze rozmawiali o zaletach mediacji
"Mediacja w medycynie" to tytuł wspólnej
konferencji Naczelnej Rady Adwokackiej,
Naczelnej Izby Lekarskiej i Centrum Mediacji
przy NRA, która odbyła się w dniach 24-25
stycznia br. w Krakowie.
Konferencję otworzyli: adw. Jacek Trela, prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej, prof. Andrzej Matyja,
prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, adw. dr
Agnieszka Zemke-Górecka, prezes Centrum
Mediacji przy NRA oraz lek. med. Grzegorz Wrona,
naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej.
Uczestnicy konferencji rozmawiali na temat istoty
mediacji oraz regulacji prawnych w zakresie
postępowania
mediacyjnego
oraz
o
postępowaniach mediacyjnych w sprawach z
zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy.
Wkrótce ukaże się szczegółowa relacja.
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Szkolenia na mediatorów w izbie warszawskiej zaproszenie
Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie zaprasza na I edycję szkolenia, którego
ukończenie daje uprawnienia mediatora. Odbędzie się 8-9 oraz 15-16 lutego 2020 r.
Termin zgłoszeń mija 3 lutego.
Szkolenie (obejmujące cztery dni szkoleniowe: 8-9-15-16 lutego) przeznaczone jest dla adwokatów i
aplikantów adwokackich. Odbędzie się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Aleje
Ujazdowskie 49, sala Krajewskiego.
Koszt szkolenia: 615 ZŁ (WPŁATY NA RACHUNEK ORA ING Bank Śląski 80 1050 1038 1000 0022 5530
4103)
Osoby zainteresowane są proszone o przesłanie zgłoszenia do dnia 3 lutego 2020 roku, wraz z
dowodem uiszczenia opłaty za szkolenie, na adres: centrum.mediacji@ora-warszawa.com.pl
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny pod nr tel. 509 928 034
(szczegóły na stronie ORA w Warszawie)
Szkolenie zostanie zrealizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych, obejmujących
łącznie 40 godzin (zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w pełnieniu
roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę
ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości),
poprowadzonych przez trenerów - mediatorów, posiadających bogate doświadczenie zarówno w
prowadzeniu mediacji jak i warsztatów. Trenerzy są również członkami międzynarodowych
stowarzyszeń mediacyjnych oraz wpisani są na listy mediatorów sądowych. Najbliższą edycję
poprawadzą znakomite trenerki Magdalena Bellwon oraz dr Ewa Kosowska -Korniak.
Odbycie szkolenia z wynikiem pozytywnym uprawnia do:
- uzyskania certyfikatu mediatora wydawanego przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie
Adwokackiej,
- wpisu na listę mediatorów przy CM Izby Adwokackiej w Warszawie (adwokaci i aplikanci adwokaccy)
oraz Centrum Mediacyjnego przy NRA, oraz stałych mediatorów sądowych przy Prezesach Sądach
Okręgowych,
- uzyskania 24 punktów szkoleniowych (stosowne zaświadczenie zostanie wydane przez Prezesa CM
przy NRA).
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Jednocześnie informujemy, że pierwszeństwo w uczestniczeniu w szkoleniu mają członkowie Izby
Adwokackiej w Warszawie. W przypadku zgłoszenia się 30 osób koszt szkolenia wynosi 615 zł brutto.
W przypadku mniejszej liczby chętnych, kwota powyższa proporcjonalnie wzrośnie. Niezależnie od
przyczyny rezygnacji ze szkolenia, opłata za szkolenie nie będzie zwrócona. Państwa zgłoszenie
będzie brane pod uwagę w momencie otrzymania zapłaty przez organizatora.
Szczegółowy program szkolenia zostanie wysłany do osób, które dokonały zgłoszenia i opłaciły udział
w szkoleniu.
adw. Marcjanna Dębska

Za nami eliminacje Turnieju Wiedzy Aplikanta w
Warszawie
Eliminacje Turnieju Wiedzy Aplikanta odbyły się 20 stycznia 2020 r. w siedzibie
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Finał Turnieju Wiedzy Aplikanta zostanie
rozegrany w sobotę, 8 lutego 2020 r. podczas Jubileuszowego X Balu Karnawałowego
Aplikantów Adwokackich.
Jest jeszcze dostępnych ok. 40 biletów na bal w cenie 330 zl dla osób towarzyszących, adwokatów i
członków innych izb. W całości została wykorzytana pula dla aplikantów izby warszawskiej, którzy
korzystali z dofinansowania.
Partnerem merytorycznym Turnieju jest Wydawnictwo C.H. Beck, które nie tylko ufundowało nagrody
dla uczestników Turnieju, ale przede wszystkim przygotowało wszystkie pytania – z zakresu objętego
egzaminem zawodowym tj. z prawa i postępowania cywilnego, prawa i postępowania karnego, prawa
i postępowania administracyjnego oraz z prawa gospodarczego.
Zestaw ponad 250 pytań przekazał prowadzącym Kamil Kowalski – przedstawiciel Wydawnictwa.
W Eliminacjach wzięło udział 12 drużyn w składzie:
apl.
apl.
apl.
apl.
apl.
apl.
apl.
apl.
apl.
apl.
apl.
apl.

adw.
adw.
adw.
adw.
adw.
adw.
adw.
adw.
adw.
adw.
adw.
adw.

Jakub Szewczak i apl. adw. Mateusz Rogulski
Igor Adamczyk i apl. adw. Antoni Żukowski
Paweł Grzelak i apl. adw. Bartłomiej Gilewski
Paulina Barańska i apl. adw. Agnieszka Jusis
Michał Migdalski i apl. adw. Paweł Postolko
Michał Świętosławski i apl. adw. Jakub Tomes (ORA Łódź)
Martin Groeger i apl. adw. Diana Gierdal
Aleksandra Jaroszewska i apl. adw. Mikołaj Badziąg
Karolina Bartczak i apl. adw. Aleksandra Połatyńska
Michał Jędrzejczyk i apl. adw. Michał Sapiński
Anna Nowicka i apl. adw. Jolanta Mikołajczyk
Łukasz Naściuk i apl. adw. Marcin Seroka.

Do Wielkiego Finału przeszły drużyny nr 6, 8 i 10! Po raz pierwszy do finału dotrali aplikancji z izby
łódzkiej.
Finalistom serdecznie gratulujemy, tym bardziej, że pytania w tym roku nie były łatwe.
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Nad przebiegiem Finału będzie czuwało jury w składzie:
adw.
adw.
adw.
adw.

Dorota Kulińska – Przewodnicząca Jury, Kierownik Szkolenia Aplikantów;
Anisa Gnacikowska – zastępca sekretarza NRA;
Andrzej Orliński – Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Marta Tomkiewicz – opiekun 1 roku aplikantów;

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali publikacje z Biblioteki Palestry ufundowane przez Ośrodek
Badawczy Adwokatury.
Przygotowaniami i organizacją Turniej zajął się Komitet w składzie:
adw. Monika Rajska – Przewodnicząca Komitetu
adw. Joanna Tkaczyk
adw. Piotr Babiarz
apl. adw. Maria Kozłowska – Przewodnicząca Samorządu
apl. adw. Patryk Wrycza – Prowadzący
apl. adw. Justyna Łusiak – zapisy i rejestracja
apl. adw. Magdalena Szkudlarek-Nowak – zapisy i rejestracja
apl. adw. Szymon Studziński – autor regulaminu
apl. adw. Piotr Wojciechowski – autor grafiki
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na Wielki Finał podczas
Balu Aplikantów!
Komitet Organizacyjny Balu Aplikantów
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Procedura zgłaszania wzorów przemysłowych szkolenie
Szkolenie zorganizowane przez Sekcję Prawa
Administracyjnego
i
Sądowoadministracyjnego i Sekcję Prawa Własności
Przemysłowej wraz z Urzędem Patentowym
RP, pt. "Procedura zgłaszania wzorów
przemysłowych" odbędzie się 5 lutego w
Warszawie.
Szkolenie odbędzie się 5 lutego 2020 r. (środa) w
godz. 9.30 – 12.30 w siedzibie ORA (al.
Ujazdowskie 49), sala H. Krajewskiego.
W związku z nowelizacją ustawy Prawo własności
przemysłowej, która rozszerzyła kompetencje
adwokatów, jako profesjonalnych pełnomocników
do występowania przed Urzędem Patentowym w
sprawach związanych z dokonywaniem zgłoszeń i
prowadzeniem
spraw
z
zakresu
wzorów
przemysłowych, Sekcja Prawa Administracyjnego i
Sądowo-administracyjnego wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom
członków
Naszej
Izby,
zorganizowała bezpłatne szkolenie dotyczące
procedury zgłaszania wzorów przemysłowych,
które poprowadzi pracownik Urzędu Patentowego
Elżbieta Dobosz.
Szkolenie Sekcji jest otwarte dla wszystkich
adwokatów, aplikantów adwokackich i prawników
zagranicznych Izby Adwokackiej w Warszawie.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc,
uprzejmie prosimy o mailowe potwierdzenie
przybycia – decyduje kolejność zgłoszeń sekcja.pasa@ora-warszawa.com.pl
Po rejestracji, zostanie
harmonogram szkolenia.

przesłany

dokładny

Za udział w szkoleniu Sekcji można otrzymać 3
punkty KDZ.
Serdecznie zapraszamy!
adw. Joanna Tkaczyk
Przewodnicząca Sekcji Prawa Administracyjnego i
Sądowo-administracyjnego
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adw. dr Karol Pachnik
Przewodniczący Honorowy Sekcji Prawa
Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego
adw. Monika Witkowska
Przewodnicząca Sekcji Prawa Własności
Przemysłowej

Wielkie Bieganie w Siwej Dolinie odwołane z
powodu pogody
Komitet Organizacyjny Zawodów Wielkie Bieganie w Siwej Dolinie 2020 Edycja III „ O
Puchar Dziekanów” zmuszony jest z powodów atmosferycznych przesunąć na termin
późniejszy przeprowadzenie planowanej na 9 luty br. imprezy.
Nasz sportowy optymizm zakłada, że w miesiącu lutym lub marcu nastąpi zmiana i powrót aury
zimowej, co pozwoli nam na realizację wcześniejszych planów.
W tej sytuacji prosimy o oczekiwanie na komunikat, w którym wskażemy nowy termin zawodów.
Adw. Cezary Lipko
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