
Beata Łapińska, Marian Anczyk

Komunikaty
Palestra 37/1-2(421-422), 128-132

1993
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Uprzejmie informujemy, że Komisja Praw Człowieka NRA organi
zuje w dniach od 7 maja do 9 maja 1993 r. w Toruniu seminarium 
dla adwokatów i aplikantów adwokackich z całej Polski na temat 
„Prawa człowieka w europejskim systemie ochronnym na tle usta
wodawstwa i orzecznictwa polskiego -  wybrane zagadnienia”.
Współorganizatorami seminarium są: Katedra Praw Człowieka 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Rada Europy. 
Zgłoszenia należy przesyłać do adw. Lucyny Rutkowskiej na adres: 
Kancelaria Adwokacka, ul. Szeroka 33, I piętro, skr. poczt. 40, 87 - 
100 Toruń, która jest koordynatorem przygotowań do tego semina
rium. Termin zgłoszeń upływa 10 kwietnia 1993 r.
Uczestnicy wpłacają wpisowe w wysokości 250 tys. zł., pokrywają 
koszty przewidzianego spotkania towarzyskiego oraz podróży.

>■ Od 1991 roku Rada Europy przy współudziale Instytutu Prawa Eu
ropejskiego Uniwersytetu w Birmingham organizuje corocznie kurs 
na temat „Teoria i praktyka praw człowieka” dla młodych prawni
ków i sędziów z krajów post-komunistycznej Europy środkowo
wschodniej. Celem kursu jest przekazanie wiedzy umożliwiającej 
jego uczestnikom propagowanie idei praw człowieka w ich krajach, 
oraz rozwiązywanie zgodnie z tymi prawami problemów, z którymi 
spotykają się oni w swojej pracy zawodowej.
Kurs trwa 10 tygodni i podzielony jest na dwie części: pierwszą -  
teoretyczną - 6 tygodni wykładów na Uniwersytecie w Birming
ham, oraz drugą - praktyczną - 2 tygodnie w firmie prawniczej 
i 2 tygodnie w instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej zaj
mującej się obroną praw człowieka.
Część akademicka obejmuje 7 bloków tematycznych:
-  kwestie ogólne - np. uniwersalność praw człowieka, prawa indy
widualne a prawa zbiorowe, miejsce prawa międzynarodowego 
w prawie wewnętrznym,
-  ochrona praw człowiaka w ustawodawstwie wewnętrznym np. 
konstytucyjne gwarancje praw człowieka, ochrona niezawisłości sę
dziowskiej, rola organizacji pozarządowych,
-  międzynarodowa ochrona praw człowieka -  np. ustanowienie 
standardów międzynarodowych, system skarg indywidualnych, od
powiedzialność państw za pogwałcenie praw człowieka,
-  wolność wyrażania opinii -  np. ochrona prywatności, ochrona mo
ralności publicznej, podżeganie do nienawiści narodowościowych,
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-  swoboda zrzeszania się - np. prawo do demonstracji i jego ograni
czenia, kryteria zakazu rejestrowania stowarzyszeń i innych orga
nizacji,
-  wolność i bezpieczeństwo jednostki — np. prawo do zatrzymania, 
aresztowania, przeszukania i jego ograniczenia, prawo do pomocy 
prawnej w przypadku zatrzymania, zakaz tortur,
-  prawa człowieka w sytuacjach wyjątkowych - np. definicja sytu
acji wyjątkowej, granice możliwych restrykcji, prawa niezbywalne. 
Uczestnicy kursu otrzymują bibliografię i praktyczne wskazówki 
w celu wszechstronnego przygotowania się do seminariów. Część 
wykładów prowadzona jest przez zaproszonych gości -  specjalistów 
z danej dziedziny praw człowieka. Praktyki -  w firmach prawni
czych, organizacjach i instytucjach uczestnicy kursu odbywają poje
dynczo w różnych miastach Anglii, Szkocji i Irlandii Północnej. Ma
ją możliwość obserwowania funkcjonowania brytyjskiego wymiaru 
sprawiedliwości (rozprawy sądowe), oraz pracy takich m.in. organi
zacji jak: Article 19, Justice, Liberty, Amnesty International, a tak
że Prisons. Organizatorzy starają się uwzględnić indywidualne pre
ferencje uczestników kursu dotyczące odbywania praktyk w okre
ślonej firmie lub organizacji.
Koszty pobytu i przelotu do Wielkiej Brytanii pokrywa w całości Ra
da Europy. Kurs trwa zwykle od połowy września do końca listopa
da.
Jak informuje Komisja Praw Człowieka przy NRA, następny taki 
kurs odbędzie się w okresie od 11 września do 21 listopada br. dla 
trzydziestu osób (w tym z Polski 2-3 osoby). Prosimy osoby zaintere
sowane o przysyłanie zgłoszeń bezpośrednio do organizatora: Jere
my McBride, Institute of European Law, University of Birming
ham, Edgbaston, Birmingham, England B15 2TT (fax: /44/ 
214143585) w terminie do 16 kwietnia 1993 r.

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Ośrodek Terenowy przy Sądzie 
Wojewódzkim w Katowicach, wspólnie z Uniwersytetem Śląskim, 
Sądem Najwyższym i Sądem Wojewódzkim w Katowicach, konty
nuując spotkania z roku 1991 („Filozofia prawa a tworzenie i stoso
wanie prawa”) oraz z roku 1992 („Sprawiedliwość, etyka, prawo - 
dylematy współczesne”)
o r g a n i z u j e
Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat:
WARTOŚCI -  WOLNOŚĆ -  ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Ma umożliwić wspól
ną refleksję teoretykom i praktykom, w poszukiwaniu odpowiedzi 
na pytania wyłaniające się z jej tematu, a między innymi na pyta
nia:
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-jak ie  wartości i dlaczego należy wybierać w życiu indywidualnym 
i społecznym?
-  czym jest wolność?
-  jakie korzystanie z wolności umożliwia realizację wartości pozy
tywnych?
-  czy istnieją granice tolerancji?
-  jakie są rodzaje odpowiedzialności, kto i kiedy powinien ją pono
sić?
-jak ie  wartości powinny być przedmiotem ochrony prawnej, jakie 
treści norm prawnych i jaki ustrój organów państwowych gwaran
tują realnie taką ochronę?
Konferencja o d b ę d z i e  s i ę  na terenie Uniwersytetu Śląskiego w 
K a t o w i c a c h  w dniach:
17 i 18 c z e r w c a  1993 r o k u
Organizatorzy Konferencji, z funduszy uzyskanych od sponsorów, 
pokryją dla Uczestników koszty zakwaterowania w Hotelu Gościn
nym Uniwersytetu Śląskiego i koszty obiadów, w dniach jej trwa
nia, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia udziału w terminie 
podanym niżej, a nadto dla Osób, które przygotują referaty -  wy
płacą honorarium (wg stawek obowiązujących na wyższych uczel
niach) i zwrócą koszty podróży do Katowic. Pozostałe koszty Uczest
nicy pokrywają we własnym zakresie.
Przygotowane referaty rozesłane zostaną w odbitkach do Uczestni
ków Konferencji na pewien czas przed jej otwarciem (pod warun
kiem, że maszynopis referatu dostarczony zostanie w niżej poda
nym terminie) a następnie wydrukowane będą w materiałach 
pokonferencyjnych.
W związku z powyższym uprzejmie proszę p o d a ć  niniejszy komu
nikat do w i a d o m o ś c i  w podległych Pani/Panu Jednostkach 
Organizacyjnych.
Osoby zainteresowane Konferencją proszę:
1. nadesłać w terminie do dnia 28 lutego 1993 r. ewentualne uwagi 
i propozycje do programu i organizacji Konferencji,
2. nadesłać w terminie do dnia 15 marca 1993 r. propozycje refera
tu z podaniem: tytułu referatu i głównych jego tez (maksimum jed
na strona maszynopisu) oraz danych o Autorze (imię i nazwisko, ty
tuły naukowe i zawodowe, miejsce pracy i zajmowane stanowisko, 
dokładny adres miejsca zamieszkania i miejsca pracy - z kodami 
pocztowymi, ewentualnie inne informacje, które Autor chciałby za
mieścić o sobie w„Notach o Autorach” w materiałach Konferencji),
3. nadesłać - w razie zgłoszenia referatu - jego maszynopis ( w roz
miarze ok. 15 stron) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 
kwietnia 1993 r. Niedotrzymanie tego terminu uniemożliwi zrobie
nie odbitek referatu przed Konferencją. Uprzejmie proszę o maszy-
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nopis w takiej postaci, by nadawał się on, bez przepisywania, do zro
bienia odbitek,
4. nadesłać w terminie do dnia 30 kwietnia 1993 r. zgłoszenie 
udziału w Konferencji i zakwaterowania w hotelu, na czas jej trwa
nia, z podaniem informacji o Uczestniku - analogicznie jak wyżej 
w pkt 2. Proszę podać dokładnie dni, w których należy zarezerwo
wać miejsce w hotelu.
Dalsze informacje o Konferencji wysyłane będą jedynie do osób, 

które zgłoszą w niej udział w w/w terminach.

Nowy wydział prawa
Nie bez kozery Pierwsza w Polsce Prywatna Wyższa Szkoła Busi
nessu i Administracji określana jest przez dziennikarzy mianem 
polskiego Harvardu. Jej program nauczania został oceniony bardzo 
wysoko przez prestiżowe amerykańskie uczelnie. Jest to szkoła za
stosowań w pełnym tego słowa znaczeniu. Profesjonalnie wyposażo
ne laboratoria, możliwość nauki siedmiu języków obcych, własne 
wydawnictwo, nota bene w kioskach na terenie całego kraju można 
kupić miesięcznik szkoły „Point of Viev”, a także powstające już stu
dio radiowe i telewizyjne lokuje tę pierwszą w Polsce prywatną 
uczelnię na bardzo wysokim miejscu.
Rektor szkoły, amerykański profesor polskiego pochodzenia Tade
usz Kozluk wychodzi z założenia, że wszelkie egzaminy klasyfikują
ce są dla młodych ludzi bardzo stresujące, w związku z tym na 
uczelnię nie ma egzaminów wstępnych. To pierwsze miesiące nauki 
wykażą kto znalazł się tu przez przypadek. Nauka w szkole jest od
płatna, ale moim zdaniem określenie to w tym przypadku jest nie
właściwe. Bo jak inaczej można nazwać możliwość pobierania nauki 
na sprzęcie światowej klasy jak nie inwestycją? Innym atutem szko
ły jest profesjonalna kadra z kraju i i  zagranicy. Absolwent tej 
uczelni na pewno nie będzie miał kompleksów natury zawodowej. 
Czas jaki młodzi ludzie spędzają na uczelni nie jest wypełniony tyl
ko i wyłącznie nauką. Działa tu bowiem Konsultacyjny Ośrodek 
Studencki, którego zadaniem jest m.in. stworzenie szans kontynu
acji zainteresowań studentów. Propozycje z dziedziny kultury, spor
tu, turystyki to tylko niektóre z możliwości, jakie oferuje się stude- 
tom. Od marca jest otwarty klub studencki, gdzie przy aromatycz
nej kawie można posłuchać dobrej muzyki. W budynku szkoły znaj
duje się również bar szybkiej obsługi, przytulna kawiarenka, 
a w planach jest otwarcie ekskluzywnej restauracji.
W trosce o swoich studentów Rektor powołał specjalną komórkę do 
spraw zatrudnienia. Jej zadaniem jest m.in. zorganizowanie banku 
ofert atrakcyjnej pracy dla absolwentów. Prof. Tadeusz Kozluk 
stworzył dla swoich podopiecznych nie tylko komfortowe warunki
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nauki i wypoczynku, ale przekazuje im również pewne wartości, 
które są nieodzowne w pracy i w życiu businessmana. W tym celu 
założył Klub Dobrych Manier i Klub Businessmana.
Szkoła nawiązała bardzo bliskie kontakty z prywatnymi uczelniami 
na całym świecie. W każdym miesiącu odwiedzają Prywatną Wyż
szą Szkołę Businessu i Administracji profesorowie z zagranicy zain
teresowani bliższą współpracą.
Od września tego roku obok istniejących wydziałów: Bussinessu 
i Administracji, Administracji Publicznej i Służb Zagranicznych, In
żynierii Komputerowej i Telekomunikacji, szkoła ogłasza rekrutację 
na nowe wydziały: Psychologii Stosowanej i Dziennikarstwa, Tłu
maczy dła Businessu i Dyplomacji oraz Prawa.
Ten ostatni wydział jest pierwszym w powojennej historii wydzia
łem prawa z ukierunkowaniem na business i prawo pracy. 
Wszystkich zainteresowanych nauką w szkole zapraszamy 13 
marca w godz. 10 - 14 na dzień otwarty szkoły.

Beata Łapińska

Pilny kom unikat
Z upoważnienia Prezydium NRA podaję do wiadomości, że w poro
zumieniu z Radą Adwokacką w Paryżu -  kontynuowane będą staże 
2-3 miesięczne aplikantów oraz młodych adwokatów w kancela
riach adwokackich w Paryżu.
Pełny koszt stażu, łącznie z przelotem, ponosi Rada Adwokacka 
w Paryżu.
Zasadniczym warunkiem wytypowania na staż jest dobra znajo
mość języka francuskiego potwierdzona pisemnie przez Istytut 
Francuski działający w Polsce (m.in. Warszawa, Kraków).
Podania dot. uczestnictwa w stażu należy składać w terminie do 
końca bieżącego miesiąca t.j do końca marca bieżącego roku na ad
res: Prezydium NRA, Warszawa, ul.Świetojerska 16 lub bezpośred
nio do moich rąk w Krakowie -  ul.Batorego 17 (ORA).
Do podania należy dołączyć życiorys -  napisany w języku francus
kim oraz wspomniane już zaświadczenie Instytutu Francuskiego. 
Pożądane są dalsze dokumenty wspierające wniosek.
Wyjazd może nastąpić już w kwietniu b.r., przy czym w zależności 
od ilości kandydatów -  będzie to 2 albo 3 miesięczny pobyt.

Adw. Marian Anczyk

Członek Prezydium NRA
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