Wiadomości Adwokatury 14 lutego 2020 r.
Prezydium NRA krytycznie o zachowaniu sędziego
Nawackiego
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w uchwale przyjętej 8 lutego uznało, że sędzia
Maciej Nawacki rażąco przekroczył uprawnienia funkcjonariusza publicznego pełniącego
funkcję przewodniczącego zebrania sędziów.
Prezydium NRA zareagowało w ten sposób na zachowanie sędziego Macieja Nawackiego, prezesa
Sądu Rejonowego w Olsztynie, który podczas zebrania sędziów tego sądu porwał wniosek 31
sędziów, w którym wnoszono o rozszerzenie porządku obrad.
- Takie zachowanie stanowi przejaw arogancji. Narusza standardy zachowania przyjmowane w
wymiarze sprawiedliwości. Podważa zaufanie obywateli do sądów godząc tym samym w interes
publiczny. Stawia pod znakiem zapytania legitymację i zdolności sędziego Macieja Nawackiego do
kierowania pracami Sądu Rejonowego w Olsztynie. - napisali adwokaci w uchwale.
Adwokatura Polska wyraża solidarność oraz składa wyrazy uznania wszystkim sędziom, którzy mimo
różnego rodzaju szykan, niezłomnie stoją na straży godności zawodu sędziego, niezależności sądów i
niezawisłości sędziów.
Czytaj uchwałę

Ustawa kagańcowa ma pudrować wadliwość Rady felieton
Wielopłaszczyznowa wadliwość Krajowej Rady Sądownictwa powoduje, że sądy
ukształtowane z jej udziałem nie są sądami w rozumieniu unijnym i konstytucyjnym uważają adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas. Ich wspólny
felieton ukazał się 11 lutego na łamach "Rzeczpospolitej".
Po podpisaniu tzw. ustawy kagańcowej nie ma wątpliwości, że jej istotnym celem jest pudrowanie
wadliwości neo-KRS, ponieważ zakazać ma sądom uwzględnianie tej wadliwości w orzecznictwie czytamy w felietonie.
(czytaj cały felieton)

Do 15 lutego trwa zgłaszanie kandydatek do
nagrody Adwokatka Roku
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Jeszcze tylko do soboty – 15 lutego można zgłaszać kandydatury do nagrody „Adwokatka
Roku”
Do nagrody można zgłaszać Panie Mecenas, które w danym roku kalendarzowym wykazały się
osiągnięciami w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, widocznym
zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego, a także inną aktywnością, w tym społeczną lub
naukową.
Zgłoszenia do 15 lutego 2019 r. mogą składać same kandydatki, a także inne osoby fizyczne, osoby
prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym między innymi
organizacje społeczne nieposiadające osobowości prawnej i wszelkie inne, jak nieformalne ruchy
społeczne czy grupy osób fizycznych.
Zwyciężczynię wybierze Kapituła pod przewodnictwem adw. Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej,
przewodniczącej Zespołu ds. Kobiet.
Nagroda zostanie wręczona 9 marca 2019 r. w siedzibie NRA.
Przyznanie nagrody jest wyrazem docenienia i wyróżnienia pracy adwokatek, co winno przyczynić się
do ich aktywizacji w ramach prowadzonych przez nie zarówno praktyk zawodowych, jak i pracy
naukowej, a także zgodnie z treścią uchwały nr 24/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury z 26 listopada
2016r., stanowi realizację nałożonego na Naczelną Radę Adwokacką zalecenia podjęcia działań
zmierzających do zwiększenia udziału kobiet adwokatów w działalności samorządowej.
Pomysłodawcą i organizatorem nagrody jest Zespół ds. Kobiet przy NRA.
Dotychczasowymi laureatkami nagrody są adw. Paulina Kieszkowska-Knapik (2017) oraz adw. Anna
Mazurczak (2018).
Kandydatury
za
pomocą
formularza
zgłoszeń,
prosimy
nadsyłać
na
adres
mailowy dzial.osobowy@nra.pl. Do dokumentów należy załączyć zdjęcie kandydatki w osobnym pliku
w formacie jpg.
(pobierz formularz zgłoszeniowy)
formularz - zgoda kandydatki
(zobacz regulamin Nagrody)

"Adwokatura przy kuchni" - ORA w Warszawie dla
WOŚP
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie w 2020 r. wspierała Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy nie tylko poprzez zbiórkę do puszek, ale również licytację. Wśród
wystawionych ofert była kolacja przygotowana przez adwokatów.
Powołany przez izbę warszawską Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrał do puszek 71
447, 21 zł, środowisko adwokackie wraz z rodzinami mocno zaangażowało się w zbiórkę zarówno w
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dniu finału. Dużym powodzeniem cieszyły się także licytacje.
Jedną z licytacji była kolacja przygotowana w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
przez 6 adwokatów Izby, pod roboczym tytułem „Adwokatura przy kuchni”. Przy kuchni stanęli:
Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak, który opowiadał o jedzeniowych tradycjach
warszawskiej Adwokatury oraz przyrządził lekko pikantne danie na bazie mango oraz aromatycznych
przypraw.
Wicedziekan ORA w Warszawie adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska przygotowała sałatkę z
gorgonzolą i gruszką oraz przybliżyła swoją drogę do Adwokatury.
Adw. Karolina Kuszlewicz opowiedziała o prawach zwierząt, co pozostaje jej wąską i pełną pasji
specjalizacją zawodową. Na jej talerzach pojawił się makaron z cukinii z pastą z suszonych
pomidorów.
Adw. Sylwia Gregorczyk-Abram przygotowała sałatkę z czarnej soczewicy z grillowanymi warzywami
oraz opowiedziała o Wolnych Sądach.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej, przygotował pracochłonne danie ze
świeżych warzyw w sosie pomidorowym i świeżą kolendrą. W swoim przemówieniu odpowiedział na
pytanie, dlaczego sprawy sądowe trwają tak długo.
Adw. Piotr Girdwoyń, prof. UW i specjalista od wątków detektywistycznych przygotował wytrawne
babeczki oraz przepyszne cytrynowe ciasteczka. A opowiedział o sądowych pomyłkach.
Goście kolacji kupili bilety za 2087,50 PLN. Mogli skosztować każdego z dań oraz wysłuchać
ciekawych prelekcji przy wspólnym stole.
Bilety wylicytowali: Maciej Broniarz, adw. Bartłomiej Okurowsk, adw. Piotr Zemła, adw. Arkadiusz
Szymański, r. pr. Paweł Kempa-Dymiński oraz adw. Monika Rajska.
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Otwarta prezentacja: Europa gotowa na cyfrowe
wyzwanie
Naczelna Rada Adwokacka i Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie zapraszają 20 lutego
2020 r. na otwartą prezentację adw. Eweliny Jelenkowskiej-Lucá, szefowej Komunikacji w
Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (CNECT) Komisji
Europejskiej, pt. „Europa gotowa na cyfrowe wyzwanie - sztuczna inteligencja i ekonomia
danych w sercu strategii cyfrowej”.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie ORA w Lublinie, Al. Racławickie 8, początek o godz. 16.00.
Po prezentacji przewidziana jest dyskusja pt. „Praktyka stosowania prawa i wykonywanie
zawodu adwokata w dobie wyzwań cyfrowych.” - z udziałem adw. Eweliny Jelenkowskiej-Lucá i
adw. Judyty Kasperkiewicz (blog „Cyberlaw by Judyta”), prowadzenie adw. Bartosz Przeciechowski,
członek NRA.
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Ewelina Jelenkowska-Lucá – kieruje działem Komunikacji w Dyrekcji Generalnej ds. Sieci
Komunikacyjnych, Treści i Technologii (CNECT) Komisji Europejskiej. Ukończyła prawo na
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1998) i prawo na Uniwersytecie „Tor Vergata” w
Rzymie (2002), a także specjalizację z prawa Unii Europejskiej w College of Europe w Natolinie
(1999). Od 2003 roku adwokat Izby Lubelskiej (niewykonująca zawodu), w tym samym roku podjęła
pracę w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a następnie w Komisji Europejskiej w
Luksemburgu. W 2008 roku podjęła pracę w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji. Podczas polskiej
prezydencji UE w 2011 roku była szefową Sektora Politycznego i zastępcą dyrektora
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, następnie została szefową Sektora Prasy i Mediów i
rzeczniczką prasową w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej we Włoszech, gdzie pracowała do
sierpnia 2017 roku.
Judyta Kasperkiewicz - adwokat, zajmuje się cyberprawem, czyli zagadnieniami z zakresu prawa
nowych technologii, prawa własności intelektualnej i prawa karnego. W obszarze jej zainteresowań
znajdują się najnowsze osiągnięcia technologiczne i to jakim wyzwaniem stają się one dla
obowiązującego prawa. Bierze udział w różnych projektach prawno-technologicznych np. w konkursie
Global Legal Hackathon (wyróżnienie projektu w 2018 roku). Wygłasza prelekcje i prowadzi warsztaty
w Polsce i za granicą. Prowadzi blog prawny „Cyberlaw by Judyta”.
W dniu 19 lutego 2020 r. Komisja Europejska przedstawi nową strategię cyfrową, w tym przyszłość
ekonomii danych i sztucznej inteligencji. Prezentacja mec. Jelenkowskiej-Luca będzie okazją do
bezpośredniego zapoznania się z założeniami strategii, która wytyczy kierunki ewolucji ram
prawnych i rozwoju Unii Europejskiej na polu wyzwań cyfrowych.
Dyskusja obejmie zagadnienia sposobów i możliwości dostosowania kancelarii adwokackich do
obecnych standardów w dziedzinie technologii cyfrowej i baz danych oraz wykorzystania potencjału
rozwijających się technologii do usprawnienia codziennej pracy organizacyjnej z uwzględnieniem
specyfiki zawodu adwokata.
W 2020 r. Komisja Europejska rozpoczyna przekształcanie sześciu wiodących celów przewodniczącej
Ursuli von der Leyen w konkretne inicjatywy, które będą następnie negocjowane i realizowane – we
współpracy z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi i innymi partnerami. Jednym z
tych celów jest „Europa na miarę ery cyfrowej” . Nowa europejska strategia w zakresie danych
pozwoli wykorzystywać ogromną wartość danych nieosobowych jako stale rosnącego zasobu
gospodarki cyfrowej, z którego można wielokrotnie czerpać. Chodzi tu między innymi o możliwie
najlepsze zastosowanie danych cyfrowych, prace nad sztuczną inteligencją oraz jej wykorzystanie z
poszanowaniem europejskich wartości i praw podstawowych. Nowa strategia przemysłowa dla
Europy zwiększy potencjał europejski w obszarze przemysłu i innowacji, zaś akt prawny o usługach
cyfrowych wzmocni jednolity rynek usług cyfrowych i zagwarantuje mniejszym przedsiębiorstwom
pewność prawa i równe warunki działania.
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Zbliża się finał Konkursu Młodych Prawników Young Lawyers Contes
Zbliża się finał Konkursu Młodych Prawników
Young
Lawyers
Contest,
którego
gospodarzem
jest
Akademia
Prawa
Europejskiego (ERA) we współpracy z CCBE i
Izbą Adwokacką w Warszawie. W dniach
13-14 lutego 2020 roku wybrane zespoły
spotkają
się
w
Akademii
Prawa
Europejskiego w Trewirze, aby wziąć udział
w
ćwiczeniach
negocjacyjnych
i
wystąpieniach ustnych.
Konkurs jest współfinansowany przez program UE
ds. wymiaru sprawiedliwości (Justice Programme )
na lata 2014–2020. Jego głównym celem jest
zgromadzenie przyszłych adwokatów z różnych
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krajów europejskich, aby umożliwić im dzielenie
się wspólnymi wartościami, wymianę doświadczeń
i omówienie nowych perspektyw w obszarach
wspólnego zainteresowania.
Beneficjentami projektu są stażyści i nowo
wykwalifikowani prawnicy z europejskich państw
członkowskich.
Adwokatury
wspierające
prawników uczestniczących w tym projekcie to:
Izba Adwokacka w Warszawie, Slovak Bar
Association, The Bar of Ireland, Czech Bar
Association, Finnish Bar Association, Plovdiv Bar
Association i Lietuvos Advokatūra.
W pierwszym etapie wybrano 31 zawodników z 17
krajów i zgrupowano w zespoły różnych
narodowości. Przedłożyli oni już pisemne prace na
temat związku między prawem karnym a
zamówieniami publicznymi lub RODO i w tym
etapie wezmą udział w 1,5-dniowych egzaminach
ustnych w dniach 13 i 14 lutego 2020 roku.
Jurorami tegorocznego konkursu są:
-Antigoni Alexandropoulou - Przewodniczący
Komitetu CCBE ds. prawa spółek, adwokat,
adiunkt w zakresie prawa korporacyjnego i
handlowego, Uniwersytet Europejski na Cyprze,
Nikozja
-Wendy De Bondt- adiunkt prawa karnego i praw
dziecka, Wydział Prawa i Kryminologii, Katedra
Kryminologii, Prawa Karnego i Prawa Społecznego,
Uniwersytet w Gandawie
-Wojciech Bagiński, adwokat, przewodniczący
Komisji ds. współpracy z zagranicą przy
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
-Gráinne Gilmore, barrister, członek Bar of Ireland,
Dublin
-Vanessa Knapp OBE, niezależny konsultant,
Visiting Professor w Queen Mary University of
London
-Łukasz Lasek, adwokat, partner w Kancelarii
Wardyński & Wspólnicy, Warszawa
Kolejna edycja tego konkursu odbędzie się w
dniach 4-5 lutego 2021 roku, a wnioski będą
przyjmowane od 10 kwietnia do 1 lipca 2020 r.

Więcej

informacji na temat konkursu można
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znaleźć na stronie internetowej
https://younglawyerscontest.eu

Publikacja mec. Malickiego - „Niezawisłość
sędziego a niezależność adwokata w procesie”
„Niezawisłość sędziego a niezależność adwokata w procesie” - to tytuł publikacji adw.
dr. Andrzeja Malickiego, członka Naczelnej Rady Adwokackiej, która ukazała się w serii
„Monografie Prawnicze” wydawnictwa C.H. Beck.
Praca mec. Malickiego stanowi próbę ujęcia zagadnień niezawisłości sędziów i niezależności
adwokatów, nie tylko z punktu widzenia teorii i orzecznictwa, ale i własnych doświadczeń
adwokackich. Autor rozważa perspektywę pewnej wspólnoty pomiędzy treścią prawa, a jego
praktyczną realizacją, przy uwzględnieniu tworzenia wykładni prawa, biorącej pod uwagę interesy
zarówno ogólnospołeczne jak też sędziów i adwokatów.

Opole: Charytatywny Bal Prezydenta Adwokata i
Lekarza
Po raz pierwszy dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu adw. Marian Jagielski wraz
z prezesem Opolskiej Izby Lekarskiej i prezydentem Miasta Opola połączyli siły, aby
wspomóc rozbudowę Domu Matki i Dziecka w Opolu Grudzicach oraz zebrać środki
finansowe na leczenie Frania Marcinkowskiego, chłopca, który choruje na rdzeniowy
zanik mięśni. Bal charytatywny odbył się 1 lutego 2020 r.
Na Charytatywnym Balu Prezydenta, Adwokata i Lekarza bawiło się 420 osób. Licznie zgromadzeni
członkowie Izby Adwokackiej w Opolu, radcowie prawni, komornicy, prokuratorzy i sędziowie oraz
lekarze spotkali się, aby wspomóc dwa cele charytatywne. Na Balu gośćmi byli m.in.: adw. Jacek
Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Anisa Gnacikowska zastępca sekretarza
Naczelnej Rady Adwokackiej, Andrzej Buła marszałek Województwa Opolskiego, Edward Wąsiewicz –
konsul Austrii, Andrzej Żylak – konsul Chorwacji, rektor Uniwersytetu Opolskiego, rektor Politechniki
Opolskiej.
Głównym punktem balu była licytacja. Unikatowe przedmioty cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem, a licytujący hojnie otworzyli swoje serca. Tylko dzięki przeprowadzonej licytacji
zebrano na wskazane cele charytatywne 44.200,00 zł. Warto podkreślić, iż również część środków
finansowych z biletów wstępu została przeznaczona dla potrzebujących. Całkowita kwota uzyskana z
Charytatywnego Balu wyniosła 94,000,00 zł.
Podczas spotkania oprawę muzyczną zapewniał fenomenalny zespół muzyczny In Love z
wokalistkami Magdaleną Meg Krzemień i Anią Deko oraz Krzysztof Puma Piasecki.
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