Wiadomości Adwokatury 26 lutego 2016 r.
Warszawa będzie mieć ulicę Stanisława Mikkego
Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy adw.
Stanisława Mikke. Będzie się ona mieściła na Mokotowie nieopodal ulicy Czerniakowskiej,
przy Sądzie Okręgowym, w którym się mieszczą m.in. wydziały gospodarcze.
Rada Miasta podjęła decyzję w tej sprawie na wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej, która wystąpiła o
upamiętnienie Mecenasa Mikke rok temu, po regulaminowym terminie pięciu lat od jego śmierci.
Uchwała wejdzie w życie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Adwokat Stanisław Mikke to zasłużony zarówno dla Adwokatury jak i Polski człowiek. Przez lata
zaangażowany był w odkrywanie prawdy katyńskiej. Jako redaktor naczelny pisma „Palestra”
propagował nieznane fakty historyczne oraz troszczył się o to, aby pamięć o wybitnych Polakach nie
przeminęła.
Urodził się w 1947 roku. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jako
prawnik początkowo wykonywał pracę prokuratora. Jednak na znak protestu wobec systemu w roku
1985 przeniósł się do Adwokatury i wpisał na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.
Był doskonałym adwokatem, mocno zaangażowanym w działalność samorządu zawodowego. W
latach 1989-1993 był zastępcą redaktora naczelnego „Palestry”, a od 1993 roku jej redaktorem
naczelnym. Pełnił również funkcję przewodniczącego Komisji Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej. W
latach 1989-1992 był sędzią Sądu Dyscyplinarnego, członkiem Komisji Informacyjno-Prasowej i
rzecznikiem prasowym NRA, zastępcą przewodniczącego Komisji Prasowej ds. „Biuletynu ORA”
(1992-1995), w latach 1992-1998 przewodniczącym Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu ORA w
Warszawie oraz wieloletnim członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury im. Witolda
Bayera. Za swoją wybitną działalność dla Adwokatury w 1995 roku odznaczony odznaką Adwokatura
Zasłużonym.
W latach 1997-2001 był sędzią Trybunału Stanu. Przez trzy kadencje pełnił funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Był również wieloletnim członkiem
Komisji Bioetycznej przy Instytucie Kardiologii w Aninie.
Stanisław Mikke był nie tylko wybitnym publicystą, ale również doskonałym mówcą. Prowadził
wykłady w ramach szkolenia zawodowego adwokatów oraz w ramach szkolenia aplikantów
adwokackich. Wchodził w skład wielu komisji egzaminacyjnych i konkursowych. Był konsultantem
scenariuszy do filmów Krzysztofa Kieślowskiego – Dekalog V, Krótki film o zabijaniu oraz Bez końca.
Krótki film o zabijaniu powstał w oparciu o Jego opowiadanie. Stanisław Mikke był również autorem
książek: „Śpij mężny” w Katyniu, Charkowie, Miednoje; Dopóki żyję, nie nadejdzie; Słodkie cytryny;
Spadek po bigamiście; Bez togi… o prawie, historii, psychologii oraz obowiązkach względem
Ojczyzny i Adwokatury.
Mocno związany z wyjaśnieniem i popularyzowaniem wiedzy o Zbrodni Katyńskiej. Brał udział w
pracach ekshumacyjnych w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Autor wielu artykułów o tematyce prawnohistorycznej oraz książki „Śpij mężny” w Katyniu, Charkowie, Miednoje, która jest relacją z prac
ekshumacyjnych. Odznaczony złotym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
Zginął tragicznie w dniu 10 kwietnia 2010 roku w wypadku rządowego samolotu, w drodze na
uroczystości rocznicowe w Katyniu.
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Analiza wyników zawodowych egzaminów
prawniczych za 2014 i 2015 r.
Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało
analizy wyników zawodowych egzaminów
prawniczych przeprowadzonych 11 i 13
marca 2015 roku. W informacji znalazły się
też dane z egzaminów w roku 2014.
Analizy te zostały zaprezentowane na konferencji
w Popowie 18-19 lutego. Dane w tych
opracowaniach
wskazują
na
zróżnicowaną
zdawalność egzaminu adwokackiego zarówno
przed
poszczególnymi
komisjami
egzaminacyjnymi, jak i w odniesieniu do zadań z
poszczególnych części egazminu, tj, z zakresu
prawa karnego, cywilnego, gospodarcego i
administracyjnego.
W 2015 r. do egzaminu adwokackiego przystąpiło
2175 osób - o 533 osoby wiecej niż w roku 2014.
Średnia zdawalność wyniosła 81,7 proc. Zdający
najlepiej odpowiadali na pytania z prawa
administracyjnego (95,9 proc.)
Najlepiej poradzili sobie aplikanci z Rzeszowa
(komijsa nr 1 i nr 2), Poznania (komisja nr 2),
Białegostoku i Gdańska (komisja nr 1) zdawalność powyżej 90 proc. Zaś najgorzej
aplikanci z warszawskiej Komisji nr. 4 - 60,3 proc.
(zobacz dane z 2014 roku)
(zobacz dane z 2015 roku)

SN: partnerzy w związkach jednopłciowych są
osobami najbliższymi
Sąd Najwyższy uznał 25 lutego, że osoby pozostające w jednopłciowych konkubinatach są
dla siebie osobami najbliższymi. Czyli między innymi przysługuje im prawo do odmowy
składania zeznań w postępowaniu karnym, gdy oskarżonym jest partner lub partnerka.
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Pytanie prawne o związki jednopłciowe zadała Sądowi Najwyższemu Małgorzata Gersdorf, Pierwsza
Prezes SN. W pytaniu chodziło o rozbieżność w wykładni prawa, występującej w orzecznictwie Sądu
Najwyższego oraz sądów powszechnych, w zakresie dotyczącym następujących zagadnień prawnych:
czy odmienność płci jest warunkiem pozostawania we wspólnym pożyciu w rozumieniu art. 115
paragraf 11 k.k.? oraz jakiego rodzaju więzi charakteryzują stan wspólnego pożycia w rozumieniu art.
115 paragraf 11 k.k.?
Opinię w tej sprawie złożyła Naczelna Rada Adwokacka.
(zobacz opinię)
NRA przypomina w niej między innymi, że "związki tej samej płci znajdują się pod ochroną art. 8
Konwencji, zaś zróżnicowanie sytuacji osób wyłącznie z uwagi na orientację seksualną stanowi
naruszenie zakazu dyskryminacji z art. 14 Konwencji. (...) W świetle gwarantowanych Konwencją
prawa do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego, i zakazu dyskryminacji, odmienność płci nie
jest warunkiem pozostawania we wspólnym pożyciu."

Obowiązkowe OC adwokatów - więcej niż się
wydaje
Co kryje się pod nazwą obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokata? Większość członków
palestry odpowie, zgodnie z prawdą, że to ubezpieczenie czynności zawodowych w
zakresie zdefiniowanym w Rozporządzaniu Ministra Finansów. Ale ta odpowiedź to tylko
część prawdy. Bo w ubezpieczeniu OC zawodowym jest wiele elementów ochrony
wykraczających poza wymogi prawa. Warto sprawdzić co jeszcze ma każdy mecenas i... z
tego korzystać.
Model przystępowania do obowiązkowego ubezpieczenia OC, w którym adwokat rozpoczynając
działalność jednorazowo składa deklarację ubezpieczeniową, a potem, często przez wiele lat, może w
ogóle nie mieć styczności z OC zawodowym, powoduje, że wiedza o rozwiązaniach, jakie zawiera
polisa OC, nie jest wysoka. Oczywiście, gdy pojawia się roszczenie, ta świadomość od razu staje się
większa. Wtedy też często adwokaci decydują się na zwiększenie ochrony, np. poprzez wybór
wyższej sumy gwarancyjnej. Jednak nawet w przypadku szkody, często umyka dodatkowy zakres
ochrony, jaki gwarantuje członkom NRA Umowa Generalna zawarta z PZU SA i Warta SA.
Dla przypomnienia, większość adwokatów ubezpieczona jest standardowo na sumę 100 tys. euro, ale
może wybierać z 9 wariantów sum gwarancyjnych. Najwyższa ochrona w ramach OC podstawowego
to 1 mln euro. Co ważne, wszystkie warianty, z wyjątkiem 50 tys. euro, posiadają dodatkowe
grupowe ubezpieczenie OC adwokatów z sumą na jedno i wszystkie zdarzenia 250 tys. euro na
każdego adwokata. Polisa co roku jest automatycznie wznawiana 1 stycznia, ale sumę gwarancyjną
można zwiększyć w dowolnym czasie, składając deklarację w odpowiedniej radzie adwokackiej lub za
pośrednictwem iExpert.pl – firmy obsługującej umowę generalną.
Dodatkowa ochrona w ramach OC adwokata
Podstawowy zakres jest znany, jednak obecnie w ramach składki za obowiązkowe OC każdy adwokat
objęty jest również ochroną rozszerzoną o inne ryzyka. Należą do nich:
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-

odpowiedzialność cywilną adwokata pełniącego funkcję kuratora - na dodatkową sumę 25.000 zł
odpowiedzialność za każdego aplikanta działającego w imieniu adwokata
odpowiedzialność za praktykantów i pracowników oraz inne osoby działające w imieniu adwokata
ubezpieczenie NNW - na dodatkową sumę 25.000 zł (dla uszczerbków powyżej 20%)
klauzula OC za działalność biurową – na dodatkową sumę 100.000 zł
klauzula OC pracodawcy - na dodatkową sumę 100.000 zł
klauzula OC w życiu prywatnym - na dodatkową sumę 100.000 zł
klauzula zniszczenia, zaginięcia dokumentów - na dodatkową sumę 100.000 zł

Powodem dołączenia do ubezpieczenia obowiązkowego powyższych ryzyk były doświadczenia z
likwidacji szkód oraz chęć zwiększenia ogólnego poziomu ochrony także w życiu prywatnym.
Naczelna Rada Adwokacka oraz PZU, Warta, iExpert.pl doszły do wniosku, że należy wesprzeć
członków palestry w różnych sytuacjach, mogących prowadzić do powstania roszczenia. Dlatego
udostępniono dodatkowe narzędzia, które gwarantują wyższy poziom bezpieczeństwa.
Regres oraz funkcja kuratora w zakresie
W zakresie obowiązkowego OC adwokata wyłączony jest regres. Oznacza to, że ubezpieczyciel
rezygnuje z prawa dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania w przypadku wystąpienia
szkody, które są efektem rażącego niedbalstwa adwokata lub zostały wyrządzona umyślnie przez
aplikantów, praktykantów i pracowników.
Dodatkowo polisa OC obejmuje funkcję kuratora pełnioną przez adwokata na sumę 25 tys. zł. Co
oznacza, że nie musi wykupować dodatkowego ubezpieczenia, do którego posiadania w tym zakresie
jest także zobligowany przepisami prawa.
Ochroną objęte są także wszelkie szkody będące wynikiem błędu aplikantów oraz praktykantów i
pracowników, którzy działają w imieniu mecenasa, jeśli między ubezpieczonym a pracownikiem
zawarta jest umowa o pracę, dzieło lub zlecenie.
Zawód adwokata opiera się na pracy z dokumentami – pisma upominawcze, procesowe i sądowe,
umowy czy akta sądowe, to treść tej działalności. Zniszczenie, zagubienie czy kradzież dokumentów
powierzonych przez klienta może mieć bardzo poważne konsekwencje i skutkować roszczeniem.
Dlatego obowiązkowe OC zostało rozbudowane o to ryzyko i gwarantuje wypłatę odszkodowania do
sumy 100 tys. zł.
Adwokat, który zazwyczaj jest także pracodawcą, otrzymał osobną ochronę OC w razie wypadku
osób zatrudnionych w czasie pracy. Podobnie, ale w odniesieniu do klientów, funkcjonuje OC
działalności biurowej. W obu przypadkach ubezpieczyciel wypłaci do 100 tys. zł, jeśli dojdzie do
szkody w związku z wykonywaniem czynności zawodowych przez prawnika. Przyczyny roszczenia
mogą być prozaiczne - awaria sprzętu, upadek, wadliwe instalacje, zwykle niespodziewane mogą
jednak generować niepotrzebne koszty.
Ochrona w życiu prywatnym
Zabezpieczenie adwokata w ramach obowiązkowego OC nie ogranicza się tylko do wykonywanego
zawodu. Dzięki Umowie Generalnej przedstawiciele palestry mają także ochronę w życiu prywatnym.
Dotyczy ona odpowiedzialności wobec osób trzecich, a odszkodowanie może sięgnąć 100 tys. zł.
Ponadto Umowa przewiduje wypłatę zadośćuczynienia do 25 tys. zł, jeśli dojdzie do uszczerbku na
zdrowiu (ale jeśli jest on większy niż 20%) w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
Ubezpieczenie NNW obejmuje świadczenia z tytułu śmierci oraz z tytułu trwałego uszczerbku na
zdrowiu. W przypadku trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia obejmuje m.in. zwrot kosztów
nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, przeszkolenia zawodowego osób
niepełnosprawnych. Gwarantuje też świadczenie za leczenie uciążliwe oraz usługi powypadkowe typu
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assistance na terenie Polski.
Z punktu widzenia adwokata, zwykle osoby aktywnej, która jest narażona na różnego rodzaju ryzyka,
odszkodowanie z ubezpieczenia może być cennym wsparciem w razie wypadku.
Wsparcie prawne dla prawnika?
Kolejnym dodatkowym elementem w OC obowiązkowym jest usługa asysty prawnej. Umożliwia ona
adwokatom skorzystanie z profesjonalnych porad prawnych, które obejmują wskazówki i instrukcje
dotyczące postępowania, przy odpowiedzialności cywilnej zawodowej wobec klienta.
Oprócz rekomendacji działań w przypadku pojawienia się roszczeń, usługa obejmuje podjęcie
mediacji. Dotyczy to sytuacji, gdy uchybienie ze strony adwokata nie powoduje powstania jego
odpowiedzialności cywilnej.
Dlaczego mecenas, będący ekspertem w dziedzinie prawa, miałby w ogóle korzystać z tego
rozwiązania? Głównym celem jest utrzymanie poprawnych relacji adwokata z klientem lub
kontrahentem i nie dopuszczenie do ich pogorszenia. Dużo łatwiej to osiągnąć, gdy w razie sporu
adwokat nie angażuje się bezpośrednio w jego rozstrzygniecie.
Największą wartością asysty jest możliwość pokierowania sytuacją sporną w ten sposób, by nie
doprowadziła do powstania roszczenia i w konsekwencji wypłaty odszkodowania. Ale równie ważna
jest możliwość rozwiązania sytuacji konfliktowej w sposób polubowny, który jest do przyjęcia dla obu
stron. Dlatego warto korzystać ze wsparcia prawnego już na wczesnym etapie konfliktu, tak by nie
dopuścić do jego eskalacji.
Aby otrzymać wsparcie prawne, należy skontaktować się z Centrum Alarmowym PZU pod numerem
22 505 16 04.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczeń w umowie generalnej można otrzymać
kontaktując się z iExpert.pl pod numerem 22 646 42 42.
Lidia Rumianek

Niezależność sądów i trybunałów tematem
konferencji NRA
Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej
Radzie Adwokackiej zaprasza na konferencję
naukową
pt.:
„Niezależności
sądów
i
trybunałów jako gwarancja praw i wolności
człowieka”. Odbędzie się ona 5 marca br. w
Warszawie.
Trójpodział władzy jest podstawową zasadą
demokratycznego
państwa
prawa.
Czy
nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym,
zamieszanie związane z wyborem nowych sędziów
TK, a także czekająca nas w najbliższym czasie
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reforma ustroju sądów powszechnych mogą tę
zasadę podważyć? Na czym polega wartość
niezależności sądów i niezawisłości sędziów? Na te
i inne pytanie będą starali się odpowiedzieć nasi
prelegenci,
wśród
których
nie
zabraknie
znakomitych konstytucjonalistów i ekspertów
praw człowieka.
Udział w konferencji wezmą: sędzia SN Katarzyna
Gonera, prof. Ryszard Piotrowski, sędzia TK w
stanie spoczynku Mirosław Wyrzykowski, adw. dr
hab. Szymon Byczko, sędzia Waldemar Żurek,
RPO - dr Adam Bodnar, sędzia Anna KorwinPiotrowska, Barbara Grabowska Moroz z HFPCz, dr
Dagmara Rajska oraz Łukasz Bojarski, prezes
INPRIS. Słowo wstępne pt.: „Jak to robią
Brytyjczycy“ wygłosi prof. dr hab. Andrzej
Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego.
Początek o godz. 10.00 (od 9.30 rejestracja gości)
w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66
w Warszawie (sala 316, 3 piętro).
Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do
1 marca 2016 r., wyłącznie elektronicznie na
adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z podaniem
adresu
korespondencyjnego
i
wskazaniem
wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca
prawny, aplikant lub osoba zainteresowana
tematyką
konferencji),
celem
późniejszego
kolportażu
dokumentów
potwierdzających
uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla
adwokatów i radców prawnych, zaświadczenia dla
pozostałych uczestników). Zaznaczamy, iż nie ma
innej możliwości rejestracji w tym wydarzeniu.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie
prawo do zamknięcia list przed upływem
podanego terminu.
Udział
w
konferencji
naukowej
zapewnia
adwokatom i radcom prawnym 7 punktów z
zakresu doskonalenia zawodowego.
Zapraszamy.

czytaj szczegółowy program

„(Nie)świadomość prawna Polaków” - konferencja
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7 marca
„(Nie)świadomość prawna Polaków” - to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej,
współorganizowanej przez Katedrę Postępowania Cywilnego, która odbędzie się 7 marca
w gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie.
Konferencja będzie podzielona na dwie części. W pierwszej zostaną omówione wyniki badań jakie
zostały przeprowadzone we współpracy z Ogólnopolskim Panelem Badawczym Ariadna. Druga część
dotyczyć będzie tego, co i jak wpływa na poziom wiedzy prawnej, autorytet sądów, jaki to ma wpływ
na codzienne życie oraz funkcjonowanie państwa w szerszej perspektywie czasowej, a także działań
już podejmowanych i tych, które należy podjąć.
(zobacz szczegółowy program konferencji)
Do udziału w konferencji zaproszeni są w szczególności prawnicy, nauczyciele, kuratorzy oświaty,
podmioty samorządowe i społeczne, rzecznicy oraz dziennikarze.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: konferencja.iustitia@beck.pl do 29 lutego br. Wiadomość
powinna zawierać: imię, nazwisko i nazwę instytucji. Ilość miejsc ograniczona, udział w konferencji
możliwy tylko po potwierdzeniu rejestracji przez organizatora.
Szczegóły na stronie (zobacz na stronie)

Źródła prawa. Teoria i praktyka - konferencja w
marcu
"Źródła prawa. Teoria i praktyka" to temat
konferencji organizowanej przez Wydział
Prawa
i
Administracji
Uniwersytetu
Warszawskiego 4 marca.
Całodniowa konferencja podzielona jest na cztery
sesje, podczas których prelegenci mówić będą o
źródłach prawa, sięgając do starożytności,
Konstytucji
RP,
orzeczeń
trybunałów
Unii
Europejskiej, czy zasady prawa gospodarczego.
(program konferencji)
To już siedemnasta konferencja wydziału, na którą
zaprasza dziekan prof. UW dr hab. Krzysztof
Rączka. Początek 4 marca w godz. 10:00-18:30, w
Auli A.3 Collegium Iuridicum II, przy ul. Lipowej 4
w Warszawie.
(rejestracja na konferencję)
(wydarzenie na Facebooku)
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„Współczesne systemy penitencjarne” - od
kwietnia dyskusje w Olsztynie
I Olsztyńska Konferencja Penitencjarna „Współczesne systemy penitencjarne”
zaplanowana została na 8 kwietnia br. Inaugurować będzie cykl spotkań naukowców i
praktyków, poświęcony aktualnym problemom więziennictwa w Polsce oraz w innych
państwach świata.
Celem konferencji jest zdiagnozowanie najpilniejszych potrzeb systemu więziennego oraz
poszukiwanie adekwatnych rozwiązań, w szczególności dotyczących sposobów prowadzenia
oddziaływań resocjalizacyjnych. W centrum zainteresowania musi się także znaleźć model
zarządzania jednostkami penitencjarnymi oraz metody klasyfikacji skazanych.
W ramach pierwszego spotkania organizatorzy chcą skupić uwagę na:
1/
2/
3/
4/
5/

przeludnieniu w zakładach karnych w Polsce i na świecie
sposobach wykonywania kary pozbawienia wolności wobec tzw. sprawców niebezpiecznych
sposobach prowadzenia resocjalizacji wobec kobiet
sposobach prowadzenia resocjalizacji wobec osób z upośledzeniem umysłowym oraz
prywatyzacji zakładów karnych.

Katedra Międzynarodowego Prawa Publicznego oraz Koło Naukowe Międzynarodowej Polityki
Penitencjarnej zaprasza do wzięcia udziału w konferencji. Zgłoszone referaty zostaną wydane w
recenzowanej monografii.
(zobacz warunki zgłoszenia)
(wskazówki dla prelegentów)
(formularz rejestracyjny)
(strona główna konferencji)

Etyka zawodu adwokata i radcy prawnego - pomoc
dla zdających egzamin
"Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata.
Kazusy.
Objaśnienia.
Orzecznictwo"
to pierwsza na rynku publikacja omawiająca
etykę i zasady wykonywania obu profesji
pod
kątem
egzaminu
zawodowego.
Przeznaczona
jest
szczególnie
dla
aplikantów. Książka ukazała się nakładem
wydawnictwa Wolters Kluwer.
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Autorami są sędzia dr Grzegorz Borkowski, adw.
dr Krzysztof Kukuryk oraz r.pr. dr Sławomir
Pilipiec. Książka zawiera opisy 30 przykładowych
stanów faktycznych (kazusów) oraz pytania wraz z
odpowiedziami i wzorami z zakresu etyki zawodu
adwokata i radcy prawnego, pozwalające na
dokładne przygotowanie się do egzaminów
końcowych
dla
aplikantów
adwokackich
i
radcowskich. W publikacji uwzględniono problemy
praktyczne, a w udzielanych odpowiedziach
znajdują się odesłania do orzecznictwa sądów
dyscyplinarnych i Sądu Najwyższego. Na końcu
książki zamieszczono przepisy regulujące kwestie
etyki zawodowej adwokata i radcy prawnego.
Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim
dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz
osób wykonujących zawody adwokata i radcy
prawnego.
Grzegorz Borkowski - doktor nauk prawnych;
sędzia; Szef Biura Krajowej Rady Sądownictwa,
członek Komisji Prawnej Polskiej Akademii Nauk
Oddziału w Lublinie, członek i przewodniczący
Rady Konsultacyjnej Programu HELP (Human
Rights Education for Legal Practitioners) przy
Radzie Europy; autor publikacji z zakresu etyki
zawodów prawniczych, ustroju organów ochrony
prawnej,
praw
człowieka
i
postępowania
cywilnego.
Adw. dr Krzysztof Kukuryk, doktor nauk prawnych,
adiunkt
w
Katedrze
Teorii
Organizacji
i
Kierownictwa Wydziału Prawa i Administracji
UMCS.
Prowadzi
zajęcia
z
organizacji
i
zarządzania,
technologii
informacyjnej,
współczesnej
kultury
prawnej,
zarządzania
jakością w instytucjach odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo wewnętrzne, kontroli i audytu,
zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
Sławomir Pilipiec - doktor nauk prawnych; radca
prawny; wykładowca w Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Lublinie oraz na Wydziale Prawa i
Administracji UMCS w Lublinie; członek Komisji do
Spraw Aplikacji Krajowej Rady Radców Prawnych
w Warszawie, Zastępca Kierownika Szkolenia
Aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Lublinie; autor publikacji z zakresu socjologii
prawa,
socjologii
administracji,
zawodów
prawniczych.
Książkę można kupić za pośrednictwem księgarni
internetowej: (zobacz adres księgarni)
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Premiera „Nowego procesu karnego” w Internecie
Filmowa produkcja izby adwokackiej w
Bydgoszczy, ukazująca najważniejsze zmiany
w nowym modelu procesu karnego, po tzw.
„Wielkiej nowelizacji prawa karnego”, od
dziś dostępna jest w Internecie. Film, w
którym przed kamerą stanęli adwokaci,
sędziowie,
prokurator
oraz
aplikanci
adwokaccy bydgoskiej izby można obejrzeć
na kanale YouTube.
Projekt „Nowy proces karny” to zapis przebiegu
procesu karnego przed sądem I instancji w
zmienionej, nowej procedurze, obowiązującej od
lipca 2015 r.
Głównym celem produkcji jest
edukacja: uzupełnienie wiedzy teoretycznej oraz
dotarcie z multimedialnym materiałem dającym
szanse podniesienia zawodowych kompetencji do
możliwie najszerszego grona prawników.
W symulowanym procesie udział wzięli adwokaci,
sędzia i prokurator oraz w rolach stron procesu,
świadków i biegłych aplikanci adwokaccy izby
adwokackiej w Bydgoszczy. Scenariusz stworzony
został przez adw. Izabelę Kosierb, zaś realizacja
filmu
powierzona
została
Remigiuszowi
Zawadzkiemu z bydgoskiej Fundacji ART- HOUSE.
Konsultantem filmu był prof. dr hab. Paweł
Wiliński
członek
Komisji
Kodyfikacyjnej
Postępowania Karnego.
Uroczysta premiera filmu z udziałem twórców
odbyła się w czwartek, 10 grudnia 2015 r. w
bydgoskim Klubie Adwokata, przy ul. Nowy Rynek
5.
Film w całości został sfinansowany przez Naczelną
Radę Adwokacką.
(Zobacz film na YOUTUBE)

"Palestra": prawo łaski, ochrona danych
osobowych i tajemnicy
Konstytucyjne

podstawy

prezydenckiego
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prawa łaski, ochrona danych osobowych i
tajemnicy obrończej to jedne z wielu
tematów poruszanych na łamach "Palestry"
datowanej na styczeń-luty 2016 r. Tekstem
otwierajacym numer jest artykuł adw. prof.
Macieja Gutowskiego i adw. prof. Piotra
Kardasa
"Adwokatura
jest
strażnikiem
prawa, nie polityki".
"Współczesna
adwokatura
funkcjonuje
w
ciekawych czasach. Nawiązując do wspomnień o
szczególnej roli i pozycji adwokatury w okresie
przemian
ustrojowych
końca
dwudziestego
wieku, można stwierdzić, że aktualnie po raz
kolejny
mamy
czas
adwokatury.
Naszą
powinnością jako środowiska jest to, by dołożyć
wszelkich starań, aby był to czas adwokatury
odważnej, ale i rozważnej. Adwokatury, która jest
strażnikiem prawa, a nie bieżącej polityki." podkreślają autorzy.
Z kolei adw. prof. Piotr Kardas oraz adw. prof. dr
hab. Jacek Giezek wspólnie napisali tekst
"Konstytucyjne podstawy prezydenckiego prawa
łaski a możliwość stosowania tzw. abolicji
indywidualnej", zaś adw. Jacek Kędzierski zajął się
tematem "Prawo łaski a tzw. abolicja indywidualna
– rozważania pro publico bono".
Adw. dr Michał Jackowski przedstawia kwestie
związane z "Przetwarzaniem danych osobowych
przez
adwokatów
po
wyroku
Sądu
(Unii Europejskiej) w sprawie Schrems v. Data
Protection Commissioner ". Adw. prof. dr hab.
Robert Zawłocki opisuje zaś nową funkcję
nadzwyczajnego złagodzenia kary po reformie
Kodeksu karnego.
(zobacz spis treści)
Ilustracja na okładce pochodzi z frontyspisu
(strony poprzedzającej kartę tytułową) wydania
Institutio Oratoria Kwintyliana przygotowanego
przez Pietra Burmana (1668–1741) – Leiden 1720.

Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
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22 lutego, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w konferencji "Nowe środki ochrony i
pomocy dla ofiar", która odbyła ise w auli Prokuratury Generalnej z okazji Dnia Ofiar Przestępstw.
Przedmiotem debaty były rozwiązania przyjęte w ustawie z 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy
dla pokrzywdzonego i świadka.
23 lutego, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. kwestie: informatyzacji
adwokatury, założeń budżetowych NRA na rok 2016 oraz zmian w Kodeksie Etyki Adwokackiej.
Zaproszony na posiedzenie Prezydium NRA adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący komisji ds.
informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury przy NRA, przedstawił informacje na temat
funkcjonowania nowego systemu informatyzacji.
Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, zrelacjonował spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP na temat
zmian w ustawie o policji. Podczas spotkania podkreślał, że NRA krytycznie oceniła ustawę, która
weszła w życie 7 lutego br., ale będzie współpracować przy opracowywanych zmianach. W
najbliższym czasie NRA przedstawi szczegółowe propozycje zmian. (czytaj też: W Kancelarii
Prezydenta RP odbyło się spotkanie ws nowelizacji ustawy o Policji).
Wiceprezes NRA poinformował również, że 24 lutego odbędzie się sejmowa komisja ds. nowelizacji
ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, w której uczestniczyć będzie adw. Katarzyna GajowniczekPruszyńska, reprezentując NRA.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił propozycję zmiany Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej
i Godności Zawodu w zakresie umożliwienia adwokatom udziału w czynnościach związanych z
egzekucją ruchomości. Obecne przepisy bowiem zezwalają jedynie na udział w czynnościach
związanych z nieruchomościami.
Prezydium NRA omówiło preliminarz budżetowy na rok 2016. Budżet zostanie przedstawiony na
najbliższym posiedzeniu plenarnym, które odbędzie się 12 marca w Toruniu.
Prezydium NRA przyjęło również porządek obrad posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady
Adwokackiej. Zaakceptowało też projekt „Adwokaci w sztuce” przedstawiony przez Komisję ds.
Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA. Cykl programów telewizyjnych prezentował
będzie zarówno adwokatów-twórców, jak też postać adwokata w dziełach literackich czy też
malarskich. Projekt ma na celu przybliżenie i zrozumienie zawodu adwokata oraz pokazanie jego
znaczenia w historii i kulturze.
Adw. Rafał Dębowski poinformował, że 25 lutego radni Warszawy będą głosować nad uchwałą o
nadaniu nazwy ulicy Stanisława Mikke. (czytaj: Warszawa będzie mieć ulicę Stanisława Mikkego).
Adw. Rafał Dębowski przedstawił sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Adw.
Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, zreferował z kolei najistotniejsze zagadnienia
wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez
pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które
przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.
23 lutego, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący komisji ds.
informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury oraz Łukasz Tkacz, dyrektor biura Naczelnej
Rady Adwokackiej, wzięli udział w spotkaniu Zespołu ds wdrożenia SOA.
25-28 lutego, adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, bierze udział w XXXIII Narciarskich
Mistrzostwach Adwokatury w Szczyrku. w Beskidach.

12 / 13

13 / 13
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

