Wiadomości Adwokatury 24 lipca 2020 r.
Prezes NRA o wpływie koronawirusa na działalność
kancelarii
W „Rzeczpospolitej” ukazał się wywiad z adw. Jackiem Trelą, prezesem Naczelnej Rady
Adwokackiej.
Prezes Trela podsumowuje wyniki ankiety przygotowanej przez NRA dotyczącej skutków epidemii
COVID-19 na stan ekonomiczny adwokatów i ich kancelarii.
czytaj wywiad
czytaj też: wyniki ankiety nt. sytuacji adwokatów w związku z COVID-19

Prezes NRA: czy wybory były równe? - felieton
O ile dochowanie w ostatnich wyborach zasady bezpośredniości i tajności nie budzi
wątpliwości, o tyle już do ich powszechności i równości można mieć zastrzeżenia - uważa
adw. Jacek Trela. Felieton prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ukazał się 21 lipca 2020 r.
na łamach "Rzeczpospolitej".
Adw. Trela zaznacza, że choć dotychczasowa praktyka orzecznicza nie daje wielkich szans na zmianę
wyniku wyborczego, to protesty powinny być składane, choćby dla udokumentowania naruszeń
prawa wyborczego i innych nieprawidłowości.
(czytaj felieton)

Sprawozdanie TSUE za rok 2019 w języku polskim
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
przedstawił sprawozdanie za rok 2019.
Publikujemy jego wersję w języku polskim.
Rok 2019 upłynął w Trybunale Sprawiedliwości
pod hasłem rocznic i doniosłych zmian: dziesiątej
rocznicy wejścia w życie traktatu lizbońskiego,
który nadał Karcie praw podstawowych Unii rangę
prawa pierwotnego, piętnastej rocznicy "wielkiego
rozszerzenia" Uniii Europejskiej, trzydziestej
rocznicy powstania Sądu, a przede wszystkim ukończenia reformy struktury sądwoniczej Unii,
wskutek której w Sądzie zasiada obecnie po
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dwóch
sędziów
z
każdego
państwa
członkowskeigo - napisał we wstępie do
sprawozdania Koen Lenaerst, prezes Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Zwrócił on też uwagę na dane statystyczne - w
2019 r. liczba spraw zakończonych to 1739,
Trybunał rozstrzygnął 865 spraw (w 2018 r. - 760).
Ogólna liczba nowych spraw to 1905, a wśród nich
rekordowa liczba spraw prejudycjalnych - 641, co
zdaniem Koena Lenaersta świadczy o rosnącym
zaufaniu sądów krajowych do systemu sądowego
Unii. 1 maja 2019 r. wprowadzono mechanizm
wstępnego przyjęcia do rozpoznania określonych
rodzajów odwołań.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest
jedną z siedmiu instytucji europejskich. Jako organ
sądowy Unii ma on za zadanie zapewniać
poszanowanie prawa europejskiego poprzez
czuwanie nad jednolitą interpretacją i jednolitym
stosowaniem traktatów. Za pomocą swojego
orzecznictwa Trybunał przyczynia się do ochrony
wartości Unii i współdziała na rzecz integracji
europejskiej.
Trybunał
Sprawiedliwości
Unii
Europejskiej składa się z dwóch sądów: Trybunału
Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej.

(czytaj roczne sprawozdanie TSUE)

Przedłużony termin zapisów na szkolenie z
mediacji
Do 30 lipca trwają zapisy na podstawowe szkolenie z mediacji, organizowane przez
Centrum Mediacji przy NRA.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w dwóch częściach: e-learningu i szkolenia stacjonarnego. Obie
części szkolenia stanowią łącznie kompletne, 40-godzinne szkolenie podstawowe z mediacji zgodne
ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych
Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007
roku.

Dwa zjazdy stacjonarne odbędą się w dniach 1-2.08.2020, 8-9.08.2020
– siedziba Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie przy ul. Świętojerska 16
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Sobota: godz. 10:00 – 20:00
Niedziela: godz. 9.00-16.00

Prowadzący:
dr Marta Janina Skrodzka (I zjazd stacjonarny)
Stały mediator sądowy, Koordynator Centrum Mediacji przy PWSIiP w Łomży
adw. Cezary Rogula (II zjazd stacjonarny)
Wiceprezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Podstawowe szkolenie z mediacji Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej ma na celu
rozwinięcie wiedzy adwokatów z zakresu pozasądowego rozwiązywania konfliktów i zarządzania
sporem i wypracowanie wszystkich umiejętności niezbędnych w praktyce mediatora i pełnomocnika
strony w mediacji. Uczestnicy będą przeprowadzeni przez wszystkie etapy pracy nad mediowaną
sprawą, począwszy od przygotowań aż do wypracowywania opcji rozwiązań i przygotowania całej
niezbędnej dokumentacji. Szkolenie obejmuje także teorię negocjacji, przedstawienie różnych stylów
mediatorów i narzędzi wykorzystywanych we wspomaganiu stron w rozwiązaniu sporów.
Program uwzględnia wszystkie typy spraw w mediacji (w tym: cywilne, gospodarcze, rodzinne, karne
i administracyjne) oraz specyficzną rolę adwokatów w tym procesie. Szkolenie prowadzone jest w
interaktywnej, warsztatowej formie łącząc teorię z ćwiczeniem praktycznych umiejętności w zakresie
prowadzenia mediacji, poprzez wykorzystanie aktywnych metod nauczania (ćwiczenia, praca w
grupach itp.) z licznymi dyskusjami i symulacjami mediacji.
pobierz formularz

Zaproszenie na konferencję nt. prawa rodzinnego
VI Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku pt. "Prawo rodzinne",
odbędzie się 5 listopada 2020 roku w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E.
Kwiatkowskiego w Gdyni.
Jak co roku, równocześnie z panelem głównym Konferencji odbędzie się panel skierowany do
aplikantów, studentów i doktorantów, podczas którego zainteresowane osoby będą miały możliwość
zaprezentowania swojego wystąpienia w tematyce prawa rodzinnego. Prelegenci w panelu
aplikanckim, studenckim i doktoranckim zostaną wyłonieni w drodze konkursu.
Aplikanci, studenci i doktoranci zainteresowani wystąpieniem z referatem podczas Konferencji
proszeni się o przygotowanie abstraktu zawierającego max. 500 słów oraz nadesłanie go w formacie
PDF wraz z kartą zgłoszeniową na adres: piakonferencja@gmail.com, w terminie do dnia 30
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września 2020 roku.
Regulamin
udziału
w
Konkursie
na
wystąpienie
dostępny
jest
na
stronie
https://www.adwokatura.gdansk.pl/upload/files/konferencja/2020/regulamin_konkursu_dla_apl_stud_i
_dokt.doc
Organizatorem Konferencji jest Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku we współpracy z Wyższą
Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Patronaty honorowe nad
Konferencją objęli m.in. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Marszałek Województwa Pomorskiego,
Prezydent Miasta Gdyni, Prezydent Miasta Gdańska, Rzecznik Praw Obywatelskich, Stowarzyszenie
Sędziów Rodzinnych oraz Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych.
Więcej
informacji
na
temat
Konferencji
www.adwokatura.gdansk.pl oraz na facebooku.

znaleźć

można

na

stronie

internetowej:

czytaj ogłoszenie

Webinarium: ETPCz a kryzys praworządności w
Polsce
Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego zaprasza na webinarium o roli
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w obronie praworządności w Polsce, które
odbędzie się w poniedziałek, 27 lipca 2020 r. o godz. 14.00-17.00. Wydarzenie objęte
honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich RP.
Webinarium będzie transmitowane na żywo na profilach Fundacji na Facebooku i YouTube.
Organizatorzy zachęcają do udziału w dyskusji i zadawanie pytań poprzez chat jednego z kanałów.
PROGRAM
Wstęp
Mec. Magda Krzyżanowska-Mierzewska, radczyni prawna, emerytowana prawniczka w Kancelarii
ETPCz
Prezentacja raportu
Dr Marcin Szwed, dr Katarzyna Wiśniewska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka – Kierunek Strasburg
– nowy przystanek w walce o praworządność? Raport o polskich sprawach przed ETPCz
Sesja I
Prof. Ewa Łętowska – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego w
stanie spoczynku, "Dialog głuchych: ETPCz-organy krajowe"
Dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich RP – "Potencjalna rola ETPCz w ograniczeniu
negatywnych skutków zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości"
Prof. Lech Garlicki, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, b. sędzia ETPCz, Profesor
Uniwersytetu Warszawskiego – "Prawa człowieka przed sądami międzynarodowymi: Trybunał
Strasburski - lider czy obserwator?"
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Mec. Tomasz Snarski, adwokat – Pułapki prawniczego myślenia. "Kilka refleksji o przyczynach
niewykorzystywania potencjału europejskiego systemu praw człowieka przez polskich prawników"
Prowadzenie: Dr Hanna Machińska, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich RP
Sesja II
Dominika Bychawska Siniarska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka – "Procedura wyboru sędziego
ETPC w świetle standardów praworządności"
Dr hab. Dorota Pudzianowska, Uniwersytet Warszawski – "Polskie sprawy LGBT przed ETPCz"
Mec. Anna Mazurczak, adwokatka, członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa
Antydyskryminacyjnego – "Życie rodzinne par tej samej płci w Polsce – przykłady codziennych
naruszeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka"
Prowadzenie: Dr hab. Anna Śledzińska-Simon, Uniwersytet Wrocławski
Dyskusja
Prowadzenie: mec. Magdalena Witkowska, Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Krajowej
Izbie Radców Prawnych
Możliwość zadawania pytań i podzielenia się komentarzem poprzez chat na kanale Facebook i
YouTube Fundacji im. Stefana Batorego

(czytaj pismo z zaproszeniem Organizatorów)
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