Wiadomości Adwokatury 21 lutego 2020 r.
Stawki adwokackie to także praworządność felieton adw. Jacka Treli
"Stawki adwokackie to także praworządność" - podkreśla adw. Jacek Trela, prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej w felietonie, który ukazał się 18 lutego na łamach
"Rzeczpospolitej".
Zamiast snuć opowieści o pracy dla idei, trzeba uczciwie ustalić zasady płacenia za pomoc prawną napisał prezes NRA.
(czytaj felieton)

ORA w Olsztynie w obronie niezależności sądów
Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie przyjęła 13 lutego uchwałę w sprawie aktualnej
sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, stając w obronie niezależności sądów i
niezawisłości sędziów.
Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie uznaje za niedopuszczalne stosowanie jakichkolwiek sankcji
personalnych wobec sędziów za ich działalność orzeczniczą. Niezależność od innych władz,
niezawisłość, podleganie tylko konstytucji i ustawom to niepodważalne atrybuty sądów. Ocena
sądowych orzeczeń przez jakąkolwiek inną wladzę niż władza sądownicza, nie może naruszać tych
fundamentalnych konstytucyjnych zasad.
Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie apeluje do całego środowiska prawników w Polsce o
solidarność i aktywne poparcie dla niezawisłości sędziowskiej. Żądamy prawdziwej reformy
sądownictwa i reformy postępowania przed sądami, wypracowanej w oderwaniu od polityki, walki o
władzę i zmian personalnych.
(czytaj uchwałę ORA w Olsztynie)

Uchwały sędziów w obronie niezależności sądów i
niezawisłości sędziów
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz Zebrania Sędziów
Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu oraz Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej i Żywcu
przyjęły uchwały w obronie zalezności sądów i niezawisłości sedziów.
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze staje także w obronie sędziego Andrzeja Żuka, a Zebranie Sędziów
Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej oraz w Żywcu w obronie sędzi Sądu Rejonowego w Żywcu, wobec
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której w programie TVP "Kasta" zostało użyte sformułowanie "przestępca w todze".
(czytaj uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze)
(czytaj uchwałę Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu)
(czytaj uchwałę Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej)
(czytaj uchwałę Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Żywcu)

Wydział Prawa UWr dziękuje Prezesowi NRA za
wsparcie Jubileuszu
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu
Wrocławskiego
dziękuje
Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, adw.
Jackowi
Treli
za
wsparcie
organizacji
Jubileuszu 75-lecia Wydziału.

(zobacz list od rektora UWr prof. dr. hab. Adama
Jezierskiego
i
dziekana
Wydziału
Prawa,
Administracji i Ekonomii prof. dr. hab. Karola
Kiczki)

Reaktywowanie Uniwersytetu Wrocławskiego jako
polskiej uczelni państwowej nastąpiło 15 sierpnia
1945 roku dekretem o jego utworzeniu, a kolejny
dekret z 24 sierpnia przekształcił go w polską
szkołę akademicką z sześcioma wydziałami; wśród
nich był Wydział Prawno-Administracyjny (WPA).
Zajęcia na tym Wydziale rozpoczęły się w grudniu
1945 roku. Utworzenie w tak krótkim czasie po
wojnie Wydziału Prawa było możliwe dzięki kadrze
przedwojennych profesorów, docentów, adiunktów
i asystentów z dwóch polskich ośrodków
akademickich: Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie i Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
Proces formalnej organizacji Wydziału zakończyło
zarządzenie ministra oświaty z 30 kwietnia 1946
roku ustanawiające 17 katedr. W 1950 roku WPA
przemianowano na Wydział Prawa (WP). Nowa
nazwa miała lepiej oddawać rzeczywistość
dydaktyczno-naukową,
gdyż
na
Wydziale
zajmowano się głównie naukami prawnymi i
ekonomią, a kształcono wyłącznie prawników. W
roku
akademickim
1955/1956
został
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zapoczątkowany
nowy
proces
kształcenia
polegający
na
prowadzeniu
działalności
dydaktycznej poza siedzibą WP. Powołany został
Punkt Konsultacyjny Studium Zaocznego Prawa w
Opolu. Pod szyldem Wydziału w 1959 roku
powołano
trzyletnie
Zawodowe
Studium
Administracyjne, które dało początek drugiemu
kierunkowi studiów administracji. Rozwój studiów
administracyjnych doprowadził do zmiany nazwy
wydziału. W 1969 roku Wydział przyjął nazwę
Wydział Prawa i Administracji. Kolejna zmiana
nazwy związana była z utworzeniem w roku
akademickim 1999/2000 trzeciego kierunku
studiów – ekonomii. Od 2001 roku Wydział nosi
nazwę Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
(WPAE).
WPAE należy do największych w Polsce. Posiada
liczne i nowoczesne obiekty dydaktyczne.
Studenci wszystkich trzech kierunków studiów
mogą studiować w trybie stacjonarnym lub
zaocznym. Studia prawnicze i administracyjne
kończą się magisterium. Studia ekonomiczne
zostały
przewidziane
jako
dwustopniowe:
trzyletnie
licencjackie,
po
których
można
studiować na dwuletnich studiach magisterskich.
Absolwenci Wydziału Prawa, Administracji i
Ekonomii, którzy uzyskali tytuł magistra, mają
możliwość dalszego pogłębiania wiedzy na
studiach doktoranckich. Wydział prowadzi również
studia podyplomowe. Słuchaczami tych studiów
mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia
studiów wyższych.

Uroczystości
Jubileuszu
Wydziału
Prawa,
Administracji i Ekonomii zaplanowane są na 22
czerwca 2020 r.

Adam Zagajewski otrzymał odznakę "Adwokatura
Zasłużonym"
Wieczór autorski Adama Zagajewskiego odbył się 11 lutego br. w Klubie Adwokata im.
adw. Janiny Ruth Buczyńskiej w Krakowie. Poeta został uhonorowany odznaką
„Adwokatura Zasłużonym”.
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Poeta czytał swoje wiersze, w większości jeszcze niepublikowane, których obecni wysłuchali w
niezwykłym skupieniu.
W wieczorze oprócz poety udział wzięła prof. Anna Czabanowska–Wróbel, która pokrótce
przedstawiła dorobek Adama Zagajewskiego. Na zakończenie wieczoru wystąpił wybitny gitarzystka
klasyczny Dymitro Holovenko, który grał m.in. utwory kompozytorów hiszpańskich.
Koncert zorganizowany przez Naczelną Radę Adwokacka otworzył dziekan Okręgowej Rady
Adwokackiej w Krakowie adw. Paweł Gieras, witając zebranych licznie gości.
Adam Zagajewski został odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”, a specjalny adres
autorstwa Prezesa NRA adw. Jacka Treli został wygłoszony przez adw. Stanisława Kłysa, który był
pomysłodawcą tego koncertu.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 4 lutego 2020 roku jednogłośnie postanowiło
przyznać Adamowi Zagajewskiemu adwokackie odznaczenie – „Adwokatura Zasłużonym”.
"Czynimy to z tym większą radością, że wszystkie Pana życiowe wybory i dokonania, o czym
przekonujemy się od lat, zawsze dotyczyły człowieka i były podyktowane największym humanizmem.
Jak nikt potrafi Pan w pięknej poetyckiej formie mówić nie tylko
o humanizmie, ale o potrzebie obrony prawa, które jest niezbywalną częścią obrony przed
bezprawiem, dyktaturą upudrowaną jedynie pozorami demokracji, a w istocie kryjącą w sobie
wszelkie cechy zniewolenia drugiego człowieka. Taka postawa – obrony ładu, porządku
demokratycznego i wolnego człowieka, była i jest od zawsze powołaniem Adwokatury, która wie, że
prawo „...wytrwałe jak sprężyny zegarów na zamkowych wieżach, dźwiga i wzmacnia ramiona
wolnych ludzi”.
Niech Pana twórczość wzmacnia Adwokaturę, wolnych ludzi, których zadaniem jest ochrona i
poszanowanie prawa do godności każdego człowieka." - czytamy w uzasadnieniu odznaczenia.
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Praworządność w stanie zapaści - konferencja
Fundacji Batorego
"Praworządność w stanie zapaści" to temat konferencji, na którą zaprasza Fundacja im.
Stefana Batorego. Debatę zaplanowano na 25 lutego w Warszawie.
Spotkanie będzie miało charakter otwarty i jego przebieg będzie transmitowany przez stronę FB
Fundacji.
Organizatorzy chcą poddać analizie nowy etap konfliktu o wymiar sprawiedliwości – etap, który
charakteryzuje się ostrym podziałem w organach sądownictwa, głębokim chaosem w porządku
prawnym państwa i kryzysem w stosunkach Polski z Unią Europejską.
Paneliści to grono wybitnych prawników, ekspertów i komentatorów: adw. Sylwia Gregorczyk-Abram
(Inicjatywa #WolneSądy), Jarosław Gwizdak (członek zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa

5 / 13

INPRIS), dr Jan Winczorek (Instytut Nauk o Państwie i Prawie UW).
(czytaj program konferencji)
Konferencja odbędzie się w godzinach 10.00-14.30 w siedzibie Fundacji przy ul. Sapieżyńskiej 10A w
Warszawie.
Zgłoszenia udziału za pośrednictwem formularza (otwórz stronę z formularzem)

Konferencja Prawników Akademickich
W dniach 21-22 kwietnia 2020 r. w Toruniu odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa
Prawników
Akademickich,
organizowana
przez
Zakład
Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Celem konferencji jest prezentacja i wymiana poglądów,
a także próba zmierzenia się z
rozwiązaniami przyjętymi w nowej ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce, jak również z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ze szczególnym uwzględnieniem wewnętrznych aktów
prawnych obowiązujących w uczelniach i instytutach naukowych, do jakich zalicza się m.in.
regulaminy studiów i regulaminy świadczeń dla studentów.
Ramowy program konferencji uwzględnia dwie części obrad. Problematyka pierwszej z nich będzie
się koncentrować wokół roli profesjonalnego pełnomocnika przed sądem administracyjnym, a
obszerny wykład poświęcony tej tematyce wygłosi prof. dr hab. Jan Paweł Tarno. Druga część obrad
dotyczyć będzie najbardziej problematycznych zagadnień prawnych, które pojawiają się w
indywidualnych sprawach kandydatów na studia, studentów i doktorantów – począwszy od rekrutacji
na studia, przez tok studiów, opłaty za studia, pomoc materialną, odpowiedzialność dyscyplinarną,
itd.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie konferencji pod adresem:
http://fpm.edu.pl/pl/kpa
Naczelna Rada Adwokacka objęła konferencję patronatem.
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Warszawa: X Bal Aplikantów Adwokackich
Jubileuszowy X Karnawałowy Bal Aplikantów Adwokackich odbyl się 8 lutego w
Warszawie. W Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim bawiło się ponad 915 gości, w
tym 600 aplikantów.
W pierwszej części Balu w oczekiwaniu na gości zagrał kwartet jazzowy w składzie: Patryk Szyszko –
perkusja, Jan Wierzbicki – kontrabas, Piotr Iwański – fortepian oraz Przemysław Chmiel – saksofon.
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Bal został uroczyście otwarty przez apl. adw. Marię Kozłowską – przewodniczącą Samorządu
Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie oraz apl. adw. Magdalenę
Szkudlarek-Nowak – wiceprzewodniczącą Samorządu, które powitały licznie przybyłych aplikantów z
warszawskiej izby, przedstawicieli władz izbowych, wykładowców, a także koleżanki i kolegów z
innych Izb – Torunia, Poznania, Wrocławia, Krakowa oraz Łodzi.
Wśród zaproszonych gości, swoją obecnością zaszczycili nas: adw. Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska –
poseł na Sejm RP, adw. Aleksander Pociej – senator RP, zastępca Rzecznika Małych i Średnich
Przedsiębiorców adw. Jacek Cieplak, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA oraz adw.
Przemysław Rosati – członek Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Witold Kabański – prezes Sądu
Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, przedstawiciele Wydawnictwa C.H. Beck – Kamil
Kowalski i Dariusz Dudek, licznie przybyli członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie,
kierownik Szkolenia Aplikantów – adw. Dorota Kulińska oraz wykładowcy.
W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wystąpił dziekan adw. Mikołaj Pietrzak, który
wraz z adw. Dorotą Kulińską – kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich życzyli wszystkim
wspaniałej zabawy.
Komitet Organizacyjny Balu postanowił w tym roku o wręczeniu nagród trzem wyróżnionym
aplikantom adwokackim za ich zaangażowanie w życie samorządowe naszej Izby. Komentarz
ufundowane przez Wydawnictwo CH Beck uroczyście na scenie odebrali:
1. apl. adw. Anna Dusza – za pomoc i nieocenione wsparcie w codziennej działalności Sekcji
Praktyków Prawa;
2. apl. adw. Hubert Szendera – za niespotykaną postawę podczas izbowej Akcji Znicz i
złożenie ponad 40 zniczy na grobach zasłużonych adwokatów na kilku cmentarzach
warszawskich
3. apl. adw. Mateuszowi Sokolnickiemu – za pomoc w projektowaniu grafik związanych z
Izbowymi wydarzeniami i filmu z okazji 100-lecia Izby oraz wsparcie przy organizacji
wydarzeń integracyjnych.
Dziekan Mikołaj Pietrzak wręczył kwiaty adwokat Monice Rajskiej, która od wielu lat jest spiritus
movens nie tylko Balu Aplikantów, ale wszystkich wielkich wydarzeń kulturowych, integracyjnych i
sportowych w naszej Izbie.
Kwiaty i podziękowania za swoją trzyletnią pracę na rzecz Samorządu oraz zaangażowanie w
organizację wielu wydarzeń aplikanckich otrzymała także apl. adw. Maria Kozłowska.
Podczas Balu odbył się finał trzeciej edycji Turnieju Wiedzy Aplikanta, w którego jury zasiadali –adw.
Andrzej Orliński – Wicedziekan ORA, adw. Dorota Kulińska – Kierownik Szkolenia, adw. Anisa
Gnacikowska – zastępca sekretarza NRA oraz adw. Marta Tomkiewicz – opiekun I roku aplikacji.
Pytania w ramach Turnieju przygotowało Wydawnictwo C.H. Beck – partner Główny i sponsor
nagród.
Turniej prowadził apl. adw. Patryk Wrycza i apl. adw. Piotr Wojciechowski wraz z pomocą apl. adw.
Justyny Łusiak.
Po raz pierwszy w finale zwyciężyli aplikanci z izby Łódzkiej. Finaliści w kolejności zajętych miejsc:
1. apl. adw. Michał Świętosławski i apl. adw. Jakub Tomes – Izba Adwokacka w Łodzi
2. apl. adw. Michał Jędrzejczyk i apl. adw. Michał Sapiński – Izba Adwokacka w
Warszawie
3. apl. adw. Aleksandra Jaroszewska i apl. adw. Michał Badziąg – Izba Adwokacka w
Warszawie
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Każdy ze zwycięzców otrzymał komplet 3 komentarzy od Wydawnictwa C.H. Beck oraz 6-miesięczy
dostęp do Systemu Informacji Prawnej Legalis Premium. Druga i trzecia drużyna otrzymała po 2
komentarze.
Finał Turnieju Wiedzy Aplikanta zakończył oficjalną część Balu.
Nie mogło też zabraknąć tradycyjnej części artystycznej, którą zapowiedziała apl. adw. Klaudia
Rynkiewicz, wicestarosta 2 roku.
W koncercie talentów wystąpili:
– adw. Maciej Rembowski – utwory „Learn to fly” zespołu Foo Fighters oraz „Nieboskłon” Męskie
Granie Orkiestry
– apl. adw. Katarzyna Szwedowicz – piosenki „New rules” Dua Lipa oraz „Ritual” Rity Ora
– apl. adw. Patryk Wrycza – hit „That’s life” Franka Sinatry.
Tradycyjnie o godzinie 24:00 wszyscy uczestnicy Balu zaśpiewali razem „Sen o Warszawie”, a
zabawa przy muzyce DJ Kuby Króla trwała do białego rana.
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie składa podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym
w kilkumiesięczne przygotowania i organizację wydarzenia: adw. Jakubowi Jacynie – Skarbnikowi
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Monice Rajskiej – Przewodniczącej Komisji Integracji
Środowiskowej Kultury i Sportu, adw. Joannie Tkaczyk – Wiceprzewodniczącej Komisji Integracji, adw.
Michałowi Pomorskiemu – Wiceprzewodniczącemu Komisji Integracji, adw. Piotrowi Babiarzowi –
członkowi Komisji Integracji, adw. Magdalenie Niegierewicz – członkowi Komisji Integracji, adw.
Grzegorzowi Kukowka – byłemu Przewodniczącemu Samorządu Aplikantów oraz apl. adw. Marii
Kozłowskiej – Przewodniczącej Samorządu Aplikantów.
Szczególne podziękowania należą się apl. adw. Klaudii Palikot – wicestaroście 3 roku oraz apl. adw.
Szymonowi Studzińskiemu, którzy wykonali wyjątkowo czasochłonną pracę związaną z
przyjmowaniem zapisów i potwierdzeniem zgłoszeń wszystkich uczestników Balu.
W organizację Turnieju Wiedzy Aplikanta zaangażowali się apl. adw. Piotr Wojciechowski –
Wiceprzewodniczący Samorządu, apl. adw. Patryk Wrycza – starosta grupy 2M oraz apl. adw Justyna
Łusiak – starosta 2 roku.
W recepcji balu sprawdzaniem list zajęli się: apl. adw. Zbigniew Minda, apl. adw. Kamila Sadłowicz –
starosta grupy 4I; apl. adw. Anna Nowicka – starosta grupy 4G; apl. adw. Sandra Derdoń – starosta
grupy 3C; apl. adw. Radosław Dubieszko – wicestarosta grupy 3C; apl. adw. Jakub Suchoń – starosta
grupy 3Ł; apl. adw. Katarzyna Sieliwonik – starosta grupy 2K; apl. adw. Ewelina Kęciek – starosta
grupy 2E; apl. adw. Ewelina Warda – starosta grupy 3M.
(zdjęcia udostępnione na Facebooku)

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, którzy tak licznie przybyli oraz naszemu Partnerowi
Głównemu – Wydawnictwu C.H. Beck za tę niezwykłą karnawałową noc.
Podziękowania kierujemy także do dyrekcji Zamku Królewskiego w Warszawie, który gościł nas już po
raz ósmy. Wspaniała oprawa Balu nie miałaby miejsca gdyby nie wspierał nas pod każdym
względem Pan Adam Greczan z Arkad Kubickiego. Last but not least o nasze podniebienia zadbała
firma Kręgliccy Restauracje i Catering przygotowując bufety na najwyższym poziomie.
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Do zobaczenia za rok!
Adw. Monika Rajska, Przewodnicząca Komisji Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu
Adw. Joanna Tkaczyk, Wiceprzewodnicząca Komisji Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu
Apl. adw. Maria Kozłowska, Przewodnicząca Samorządu Aplikantów Adwokackich
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Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
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Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
18 lutego, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie Prezydium NRA przyznało odznakę
Adwokatura Zasłużonym adw. Jolancie Kierocińskiej.
Prezydium NRA przyjęło porządek obrad nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego, które odbędzie się
7-8 marca br. w Warszawie.
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe.
Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, omówiła bieżące
sprawy okręgowych rad adwokackich. Prezydium rozpatrzyło również sprawy osobowe,
przedstawione przez adw. Agnieszkę Winiarską i adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarzy prawniczych
NRA.
20-22 lutego, adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA,
reprezentują Naczelną Radę Adwokacką podczas 48. Konferencji Prezesów Europejskich Adwokatur i
Stowarzyszeń Prawnicznych w Wiedniu.
21 lutego, adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, spotkali
się z unijnym Komisarzem ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem. W spotkaniu uczestniczyli
także r.pr. Maciej Bobrowicz, prezes KIRP oraz prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału
Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Omawiana była kwestia stanu praworządności w Polsce i
ewentualnych dalszych działań Komisji Europejskiej w tej sprawie.
20 lutego, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, reprezentował NRA podczas posiedzenia
Stałego Komitetu CCBE (Standing Committee) w Wiedniu.
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