Wiadomości Adwokatury 21 sierpnia 2020 r.
Adw. Jacek Trela: prawo do obrony to prawo do
adwokata
Każdy zatrzymany powinien być pouczany o możliwości przyznania pełnomocnika podkreśla adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w felietonie pt. "Prawo
do obrony to prawo do adwokata". Tekst ukazał się 18 sierpnia na łamach
"Rzeczpospolitej".
Ostatnie wydarzenia w Warszawie związane z protestami w obronie praw osób
nieheteronormatywnych i podejmowane przez policję działania wobec protestujących – zatrzymania i
dalsze czynności na komisariatach – każą zadać pytanie o respektowanie praw obywatelskich. Nie
chodzi tylko o te konkretne osoby zatrzymane i te wydarzenia. Chodzi o spojrzenie na prawa
obywatelskie w ogóle, na zgodność prawa polskiego i praktyki jego stosowania z przepisami prawa
unijnego. - czytamy w felietonie.
(czytaj felieton Prezesa NRA)

26 września egzaminy na aplikację adwokacką
26 września odbędą się państwowe egzaminy na aplikacje prawnicze. Według danych na
17 sierpnia 2020 r. zgłoszenie do egzaminów na aplikację adwokacką złożyło ok. 2 330
osób.
Kandydaci będą rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru. Aby zdać egzamin będą musieli
odpowiedzieć na co najmniej 100 ze 150 pytań. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez 21 komisji.
Ogółem do egzaminów dopuszczono 6 200 osób, to o 500 osób mniej niż rok temu. Na aplikację
adwokacką będzie zdawać 2330 osób, na aplikację radcowską – 3030 osób, na aplikację notarialną –
650 osób, zaś na aplikację komorniczą 180 osób.
Obecnie jest ok. 4800 aplikantów adwokackich.

Do Muzeum Adwokatury Polskiej trafią pamiątki po
adw. Witoldzie Bayerze
Legitymacja
adwokacka,
legitymacja
Związku
Więźniów
Politycznych
okresu
stalinowskiego i medal XXV-lecia Adwokatury Polskiej - między innymi te pamiątki po
adw. Witoldzie Bayerze przekazał Muzeum Adwokatury Polskiej pan Jacek Korwin
Kossakowski z rodziny legendarnego adwokata.
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Pan Jacek Korwin Kossakowski, mieszkający na stałe w Australii, wyraził chęć przekazania do
Muzeum Adwokatury Polskiej pamiątek po adw. Witoldzie Bayerze, z którym jest spowinowacony
poprzez swą kuzynkę - panią Marię Rzepecką.
Pamiątki przekazał 19 sierpnia br., podczas spotkania z adw. Jackiem Trelą, prezesem Naczelnej
Rady Adwokackiej i dr. Andrzejem Stogą, kustoszem Muzeum Adwokatury Polskiej.
Wśród ofiarowanych przedmiotów znalazły się między innymi: legitymacja adwokacka Witolda
Bayera, 1989, legitymacja Związku Więźniów Politycznych okresu stalinowskiego 1939-1956 , 1990
r., odznaka I Kongresu Naukowego z 1931 r., Medal XXV-lecia Adwokatury 1953-1978, Medal Komisji
Edukacji Narodowej, 1984 r., odpis skróconego aktu zgonu Witolda Bayera, 31.05.1992 r. Ofiarowane
przedmioty dołączą do zbiorów przekazanych Muzeum przez samego adw. Witolda Bayera oraz jego
ś.p. małżonkę.
Witold Bayer (9 października 1906 r. – 31 maja 1992 r.) był absolwentem Uniwersytetu
Warszawskiego, na listę adwokatów wpisany został w 1936 r.
We wrześniu 1939 r., pomimo zwolnienia od obowiązku służby wojskowej z uwagi na wadę wzorku,
zgłosił się do wojska jako ochotnik. W czasie okupacji włączył się w działalność podziemną. Od 1940
r. był członkiem władz konspiracyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej i Warszawskiej Rady Adwokackiej,
a następnie – kierownikiem tajnego szkolenia aplikantów. Był jednym z trzech prawników, obok adw.
Mieczysława Paczkowskiego i dr. Tadeusza Bernadzikiewicza, którzy powołali do życia w listopadzie
1942 r. instytucję wydawniczą pod nazwą Polskie Wydawnictwo Prawnicze.
Wziął udział w Powstaniu Warszawskim. W czasie powstania, u adw. Bayera zbierało się kolegium
redakcyjne „Szańca”, które było jedynym pismem wydawanym regularnie drukiem aż do pierwszych
dni października 1944 r. Po kapitulacji Powstaniu Warszawskiego, adw. Bayer uciekł z niemieckiego
transportu.
W marcu 1945 r. rozpoczął praktykę adwokacką. W 1946 r. został aresztowany za działalność
niepodległościową. Przeszedł brutalne śledztwo i ciężkie więzienie. Wojskowy Sąd Rejonowy w
Warszawie, wyrokiem z 16 czerwca 1947 r., skazał go za przynależność do nielegalnej organizacji na
6 lat więzienia (po amnestii karę złagodzono do 3 lat). Został osadzony w więzieniu przy ul.
Koszykowej. Karę odbył w całości. W trybie administracyjnym został skreślony z listy adwokatów. Od
lipca 1956 r. po raz kolejny rozpoczął praktykę adwokacką. W 1961 r. został zrehabilitowany.
Stworzył Ośrodek Badawczy Adwokatury, którego przez pierwszy okres istnienia był szefem. Z jego
inicjatywy powstał Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. Doprowadził do utworzenia Biblioteki
Adwokatury Polskiej i Muzeum Adwokatury. Był twórcą idei wyjścia adwokatury na uniwersytety do
młodzieży. Stąd wyrósł też pomysł powołania Studium Wymowy Sądowej oraz Konkursów
Krasomówczych dla Aplikantów Adwokackich w Polsce. W latach 1981–1986 zasiadał w Prezydium
Naczelnej Rady Adwokackiej.
Obecnie jego imię nosi Ośrodek Badawczy Adwokatury.

Nowy numer Palestry Świętokrzyskiej
Zapraszamy do lektury najnowszego, 51-52 numeru kwartalnika Palestra Świętokrzyska.
W słowie wstępnym redaktor naczelny pisma adw. Jerzy Zięba napisał:
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Nasze życie w ostatnich miesiącach upływa w czasie pandemii. Nie sposób pominąć tego zjawiska
milczeniem, bowiem zostaliśmy uwięzieni, dosłownie i w przenośni. Na myśl przychodzą słowa D.
Defoe, stanowiące motto do powieści Alberta Camusa, Dżuma: Jest rzeczą równie rozsądną ukazać
jakiś rodzaj uwięzienia przez inny, jak ukazać coś, co istnieje rzeczywiście, przez coś innego, co nie
istnieje. Zagrożenia epidemiczne przewartościowały nasze życie, również to zawodowe. To nowe
doświadczenie zmusza do refleksji nad stanem umysłów w ujęciu zbiorowym i indywidualnym.
Wyzwala również ciągle ogromne pokłady solidarności z ludźmi, którzy stanęli w pierwszej linii walki
z epidemią. Jako społeczeństwo, w tych trudnych czasach, zachowując dystans społeczny, nie
zapomnieliśmy o innych, doceniając jak wielką wartością jest obecność drugiej osoby. Jeśli epidemia
jest więzieniem, to sposobem ucieczki od jego trudnych doświadczeń jest pomoc słabszym.
Koronawirus stał się symbolem zagrożenia, równie nieoczekiwanego, jak też niewidzialnego, przed
którym trudno się ukryć. Ta smutna rzeczywistość ukazuje zarazem, że w ludziach więcej rzeczy
zasługuje na podziw niż na pogardę. ( … )

Pismo dostępne również w wersji elektronicznej na stronie ORA Kielce.
(zobacz stronę)

W NUMERZE:
1. Znaczenie pytań prejudycjalnych przedstawionych przez Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w
Warszawie w postępowaniu przed TSUE w sprawie C-55/20 dla procesu kształtowania gwarancji
niezależności zawodów prawniczych na płaszczyźnie prawa europejskiego - Piotr Kardas, adwokat,
prof. dr hab. UJ (Kraków)
2. Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu – ramowy drogowskaz czy szczegółowy
instruktaż - Jacek Giezek, adwokat, prof. dr hab. UWr (Wrocław)
3. „Istota i zasady procesu karnego” – trzy wydania, trzy epoki - Stanisław Waltoś, prof. dr hab. UJ
(Kraków)
4. Votum separatum sędziego – człowiek czy instytucja? - Dariusz Dudek, adwokat, prof. dr hab. KUL
(Lublin)
5. Z dziejów narkomanii opiatowej czyli od maku do „dopalacza” - Małgorzata Kłys, prof. dr hab.
Collegium Medicum UJ (Kraków)
6. Doręczenie elektroniczne między profesjonalnymi pełnomocnikami w okolicznościach epidemii
wirusa COVID-19 - Joanna Derlatka, adwokat, dr, UJK
(Kielce)
7. Praktyczny wymiar obowiązywania przepisów o sporządzaniu uzasadnienia wyroku sądu karnego
na formularzu - Katarzyna Gajowniczek – Pruszyńska, adwokat (Warszawa), Adriana Szymborska –
Rymer, aplikant adwokacka (Warszawa)
8. ALMA MATER IAGIELLONICA MATKĄ POLSKICH UNIWERSYTETÓW - Franciszek Ziejka, prof. dr hab.
UJ (Kraków)
9. Przesłanie noblowskie dla adwokatury - Małgorzata Kożuch, adwokat, dr UJ
(Kraków)
10. Pamiętajmy o Prezes Marii Budzanowskiej - Jacek Taylor, adwokat
(Gdańsk)
11. Poezja jest poszukiwaniem blasku - Teresa Grzybkowska, prof. dr hab, UG
(Gdańsk)
12. Smak rózgi brzozowej… Jak karano w szkołach w Królestwie Polskim w XIX w.- Adam Massalski,
prof. dr hab. UJK (Kielce)
13. Prawne skutki cudzołóstwa na ziemiach Królestwa Polskiego w XIX w. - Magdalena Książek, dr,
UJK (Kielce)
14. Sąd też miejscem pracy adwokata - Andrzej Malicki, adwokat, dr
(Wrocław)
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15. Populizm, czyli fałszywe panaceum na kłopoty - Alfred Marek Wierzbicki, ksiądz, dr hab. KUL
(Lublin)
16. Epidemie i choroby w dawnych Kielcach - Jan Główka, dr (Kielce)
17. Pierwsze internetowe rekolekcje 5 – 7 kwietnia 2020 r. - Jerzy Zięba, adwokat
18. Rekolekcje wielkopostne prawników 2020. Skupienie, muzyka i poezja - Ferdynand Rymarz,
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, b. adwokat
19. Rekolekcje na czas zarazy - Jerzy Surdykowski
20. Czas próby i Wielki Tydzień - Władysław Malinowski, prof. Akademii Muzycznej w Łodzi i
Poznaniu
21. List w sprawie rekolekcji - Aleksandra Kurczab – Pomianowska, tłumacz,
reżyser
22. Rekolekcje czasu pandemii: mistrzostwo słowa, muzyki i ducha. Wielki Post 2020 - Jacek
Stryczek, ksiądz, stowarzyszenie „Wiosna”
23. Mądrość Hioba - Przemysław Artemiuk, ksiądz, dr hab., prof. UKSW (Warszawa)

Adwokackie Mistrzostwa Polski w Półmaratonie w
nowej odsłonie
V Adwokackie Mistrzostwa Polski w Półmaratonie, odbędą się w nowej formie w dniach 10
- 13 września 2020 r. w Zielonej Górze.
Organizatorem mistrzostw są Zielonogórska Izba Adwokacka i Naczelna Rada Adwokacka.
Z uwagi na zagrożenie pandemiczne zawody odbędą się w formule biegu "korespondencyjnego" każdy uczestnik sam wyznacza sobie trasę i początek biegu (przy uwzględnieniu powyższych
terminów), a następnie za pomocą udostępnionej uczestnikom aplikacji przesyła dane
organizatorom.
- Mając do wyboru albo rezygnację w 2020 roku z organizacji tej cyklicznej imprezy, albo
przeprowadzenie jej w sposób bezpieczny, choć "niestandardowy", zdecydowaliśmy o jej kontynuacji
w nowej formule. – tłumaczy adw. Krzysztof Szymański, dziekan ORA w Zielonej Górze.
Szczegóły, zapisy i regulamin dostępne na stronie: http://www.polmaratonzielonogorski.pl
zobacz plakat

Togagolf już we wrześniu
XXI turniej TOGAGOLF odbędzie się w dniach 12-13 września 2020 r. w mazurskich
Naterkach.
12 września odbędzie się główny turniej, zaś dzień później Toga Rewanż. Początkujący będą mogli
uczestniczyć w Akademii Golfa.
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Organizatorem Turnieju jest Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie i Stowarzyszenie Tomaszkowo.
Czytaj szczegóły organizacyjne
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