Wiadomości Adwokatury 4 września 2020 r.
Zmarł adw. Andrzej Bąkowski
30 sierpnia 2020 r. zmarł adw. Andrzej Bąkowski. Członek kolegium redakcyjnego
„Palestry”, wieloletni działacz samorządu adwokackiego, dwukrotny sędzia Trybunału
Stanu, obrońca polityczny w czasach PRL-u.
Urodził się 23 listopada 1927 roku w Mińsku Mazowieckim. Był synem rotmistrza Wojska Polskiego. W
czasie II wojny światowej wstąpił do Szarych Szeregów. W 1946 r. zdał maturę i zapisał się na
Wydział Prawa pierwszego powojennego rocznika Uniwersytetu Warszawskiego. Ślubowanie
aplikanckie złożył 9 marca 1953 r. Ślubowanie adwokackie złożył dwa lata później i zaczął pracę jako
adwokat w Mińsku Mazowieckim. W latach 1976 - 2001 zawód wykonywał w Zespole Adwokackim w
Warszawie, przy ul. Kijowskiej. Aktywność zawodową zakończył w 2011 r.
W 1956 r. zaczęła się jego działalność samorządowa. Został zastępcą rzecznika dyscyplinarnego w
warszawskiej radzie adwokackiej. Tę samą funkcję pełnił w latach 1970-1973 r. przy Naczelnej
Radzie Adwokackiej. W 1982 r. został członkiem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. W 1989 r.
powołany został na rzecznika dyscyplinarnego NRA. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje. W latach
1995-1998 był członkiem Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. W 1998 powrócił do WSD, gdzie
wydawał orzeczenia do 2010 r. W tym czasie, w latach 2001-2007 był wiceprezesem WSD.
Wielokrotnie zasiadał w komisji etyki przy NRA. Przez wiele lat wspierał swoją wiedzą i
doświadczeniem Prezydium NRA jako konsultant Prezydium.
Od 2015 r. był członkiem redakcji „Palestry”. W piśmie relacjonował posiedzenia Prezydium NRA i
plenarne NRA. W cyklu „Po lekturze” dzielił się swoimi recenzjami książek o tematyce prawniczej i
historycznej.
Dwukrotnie był sędzią Trybunału Stanu – w latach 1991 – 1993 oraz w 1997 – 2001.
W latach 70. i 80. był obrońcą w procesach o zabarwieniu politycznym. W czasie stanu wojennego
był obrońcą w procesie Radia „Solidarność” oraz procesie Komitetu Obrony Robotników. Między
innymi za tę aktywność został w 2009 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.
Środowisko adwokackie uhonorowało mec. Bąkowskiego w 1999 r. odznaką „Adwokatura
Zasłużonym”, zaś w 2010 r. „Wielką Odznaką Adwokatura Zasłużonym”.
Mecenas Andrzej Bąkowski cieszył się w środowisku adwokackim wielkim autorytetem i sympatią. Był
prawym człowiekiem o przedwojennych manierach. Dla każdego był niezwykle życzliwy, dla każdego
miał dobre słowo. Z troską i miłością myślał o Adwokaturze. W filmie z cyklu „Nestorzy Adwokatury
Polskiej” mówił: „Adwokatura jest moją pasją, moim życiem, centrum mojego zainteresowania”.
Pogrzeb Pana Mecenasa odbędzie się 7 września, o godz. 14.00 w kościele pw. Opatrzności Bożej w
Warszawie Wesołej, przy ul. Piotra Skargi 2.

Prezydium NRA upamiętniło adw. Andrzeja
Bąkowskiego
- Adw. Andrzej Bąkowski dobrze zasłużył się Adwokaturze Polskiej - uchwałę tej treści
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przyjęło Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 1 września br.
Prezydium NRA w ten sposób oddało hołd zmarłemu 30 sierpnia mec. Andrzejowi Bąkowskiemu.
Mecenas aktywność samorządową rozpoczął w 1956 r. Został wówczas zastępcą rzecznika
dyscyplinarnego w warszawskiej radzie adwokackiej. Tę samą funkcję pełnił w latach 1970-1973 r.
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W 1982 r. został członkiem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. W
1989 r. został powołany na rzecznika dyscyplinarnego NRA. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje. W
latach 1995-1998 był członkiem Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. W 1998 r. powrócił do WSD,
gdzie wydawał orzeczenia do 2010 r. W tym czasie, w latach 2001-2007 był wiceprezesem WSD. Był
członkiem licznych komisji, w tym wielokrotnie zasiadał w komisji etyki przy NRA. Przez wiele lat
wspierał swoją wiedzą i doświadczeniem Prezydium NRA jako konsultant Prezydium. Od 2015 r. był
członkiem redakcji „Palestry”.
Dwukrotnie był sędzią Trybunału Stanu: w latach 1991 – 1993 oraz w 1997 – 2001.
W latach 70. i 80. był obrońcą w procesach o zabarwieniu politycznym. W czasie stanu wojennego
był obrońcą w procesie Radia „Solidarność” oraz procesie Komitetu Obrony Robotników. Między
innymi za tę aktywność został w 2009 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.
Środowisko adwokackie uhonorowało mec. Bąkowskiego w 1999 r. odznaką „Adwokatura
Zasłużonym”, zaś w 2010 r. „Wielką Odznaką Adwokatura Zasłużonym”.
Adwokatura Polska żegna dobrego i szlachetnego Człowieka. Adwokata, który cieszył się wielkim
autorytetem w całym środowisku prawniczym.
Pogrzeb Pana Mecenasa odbędzie się 7 września, o godz. 14.00 w kościele pw. Opatrzności Bożej w
Warszawie Wesołej, przy ul. Piotra Skargi 2.
czytaj uchwałę

Adw. Jacek Trela: O prewencyjnej konfiskacie
mienia - felieton
W Polsce odzyskuje się tylko małą część pieniędzy pochodzących z przestępstw, a zyski
przestępców są olbrzymie. Państwo potrzebuje więc skutecznej broni w tej walce. napisał adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w felietonie, który ukazał
się 1 września 2020 r. na łamach "Rzeczpospolitej".
Prezes NRA odpowiada na pytanie, czy zwykły obywatel ma powody do obaw w związku z planami
wprowadzenia konfiskaty prewencyjnej?
(czytaj felieton)

Szkolenie on-line z mediacji karnych – 19 września

2/6

2020r.
W odpowiedzi na potrzeby profesjonalnych pełnomocników-mediatorów
zainteresowanych prowadzeniem mediacji karnych, Centrum Mediacji przy Naczelnej
Radzie Adwokackiej organizuje szkolenie z Mediacji Karnych w formie zdalnej.
19 września 2020 roku odbędzie się szkolenie on-line, które pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności,
niezbędne do wykonywania zawodu mediatora sądowego, specjalizującego się w sprawach karnych.
Szkolenie zostanie zrealizowane w formie interaktywnej poprzez platformę ZOOM. Wymagany jest
dostęp do mikrofonu i kamery.
Uczestnicy, którzy dokonają zapisu na szkolenie otrzymają:
- link z zaproszeniem na kurs na platformie internetowej,
- materiały szkoleniowe, w tym prezentacje,
- instrukcję techniczną,
- wsparcie techniczne – kontakt telefoniczny i mailowy do osoby, która pomoże w razie trudności.
Szkolenie odbędzie się w godzinach 9.00–16.15.
Poniżej agenda i program szkolenia.

9.00 - 11.15– MODUŁ I cz. 1
11.15 - 11.30 – PRZERWA
11.30 – 13.00 – MODUŁ I cz. 2
13.00 - 13.15 – PRZERWA
13.15 - 16.15 – MODUŁ II
PRACA WŁASNA - 1 GODZ. (zadanie domowe)

Program szkolenia
MODUŁ I
1. Specyfika mediacji karnej
Zachowanie, potrzeby i oczekiwania oskarżonego
Zachowanie, potrzeby i oczekiwania pokrzywdzonego
Korzyści z mediacji karnej
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Przeciwskazania do mediacji karnej
Podstawy wiedzy z psychologii komunikacji w konflikcie karnym
Podstawy psychologii konfliktu w sprawie karnej
Skierowanie do mediacji karnej
Spotkania indywidualne
Spotkania wspólne
Techniki i narzędzia pomocne mediatorowi do pracy w wyjątkowo ostrym konflikcie
Poszukiwanie rozwiązań
Symulacja mediacji prowadzona przez trenera
MODUŁ II
1. Prawne aspekty mediacji karnej
Regulacje prawne zawodu mediatora w sprawach karnych
Regulacje prawne mediacji karnej
Procedura postępowania krok po kroku w sprawach z oskarżenia publicznego
Mediacje w sprawach z oskarżenia prywatnego
Dostęp do akt
Przechowywanie notatek
Dokumentacja mediacyjna, sprawozdanie z mediacji
Koszty mediacji karnej
Mediacje w postępowaniu karnym wykonawczym
Scenki mediacyjne w sprawach karnych (ćwiczenia w grupach)

Szkolenie poprowadzi dr Ewa Kosowska-Korniak – doktor nauk prawnych, trenerka mediacji z
rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mediator stały Sądu
Okręgowego w Opolu, wykładowca akademicki, Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji
w Opolu oraz trener mediacji VCC.
Udział w szkoleniu będzie uprawniał do uzyskania 3 punktów szkoleniowych.

Koszt szkolenia:
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dla mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej* 123 zł
brutto,
dla mediatorów spoza Centrum Mediacji przy NRA 369 zł brutto.

(*osoby wpisane na listę stałych mediatorów Centrum Mediacji przy NRA)

Niezależnie od przyczyny rezygnacji ze szkolenia, opłata za szkolenie nie będzie zwracana. Państwa
zgłoszenie będzie brane pod uwagę w momencie otrzymania zapłaty przez organizatora.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego wrazz potwierdzeniem
dokonania opłaty za szkolenie na adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl do dnia 8 września 2020
roku.
Serdecznie zapraszamy.

(pobierz formularz zgłoszeniowy)

Seminarium internetowe UIA „Międzynarodowe
przekazywanie danych po Schrems II”
Seminarium internetowe UIA „Międzynarodowe przekazywanie danych po Schrems II”,
odbędzie się 10 września 2020 roku w godz. 16:30 – 17:30.
16 lipca 2020 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) wydał orzeczenie, które niesie za
sobą poważane skutki związane z przekazywania danych osobowych. Decyzja ta unieważniła ze
skutkiem natychmiastowym transatlantycki program Ochrony Prywatności UE/USA. Orzeczenie to ma
jednak znacznie szersze konsekwencje dla globalnego przekazywania danych osobowych i może
okazać się ogromnie uciążliwe.
Panel prelegentów wyjaśni tło tej decyzji, jej konsekwencje oraz reakcje rządów, organów
regulacyjnych i klientów, którzy zmagają się teraz z tą nową rzeczywistością.
Udział w seminarium jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
(Link do strony)

Seminarium internetowe UIA „Women Leaders of
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the Bar Day"
Wydarzenie
będzie
miało
miejsce
16
września 2020 roku w godz. 16:00 – 18:00.
Udział w seminarium jest bezpłatny, ale
wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
Link do strony seminarium: (zobacz link)
(link do rejestracji)

IBA wzywa USA do wycofania się z sankcji dla
prokuratora generalnego Międzynarodowego
Trybunału Karnego
IBA wzywa USA do wycofania się z sankcji dla prokuratora
Międzynarodowego Trybunału Karnego i wysokiego rangą urzędnika.

generalnego

Amerykański sekretarz stanu Michael Pompeo ogłosił 2 września br., że na prokurator generalną
Międzynarodowego Trybunału Karnego (ICC) Fatou Bensouda oraz szefa Wydziału ds. Jurysdykcji,
komplementarności i współpracy (JCCD) Phakiso Mochochoko zostały nałożone sankcje ekonomiczne
przez Departament Stanu USA.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Adwokatów (IBA) w wydanym komunikacie potępia działanie
administracji prezydenta Donalda Trumpa mające na celu nękanie wyższych urzędników pracujących
na rzecz ofiar ludobójstwa, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości oraz zakłócanie
dochodzeń prowadzonych przez Międzynarodowy Trybunał Karny.
(czytaj dokument)
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