
Andrzej Malicki

Sprawozdanie z II Konferencji
Kierowników Szkolenia Aplikantów
Adwokackich w dniach 16–18
kwietnia 2004 r.
Palestra 49/5-6(557-558), 131-133

2004



131

Sympozja, konferencje

Unii Europejskiej: nr 2000/78/WE z 27 listopada 2000 w sprawie ustanowienia ogólnych
ram równego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu oraz nr 2000/43/WE z
29 czerwca 2000 w sprawie równego traktowania osób bez względu na rasę i pochodzenie
etniczne. Z dniem 1 maja 2004 Polska będzie miała obowiązek stosowania tych dyrektyw.

Dr Adam Łazowski z Instytutu Assera w Hadze wygłosił wykład pt. „Obywatelstwo Unii
Europejskiej i jego wpływ na prawo polskie” bogato ilustrowany orzecznictwem Europej-
skiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

W ostatniej części seminarium, niżej podpisany omówił zmiany, jakie zaistniały w prawie
polskim, w szczególności w kodeksie pracy w wyniku implementacji dyrektywy nr 2000/78/
WE.

Konferencję zakończyła lampka szampana dla uczczenia mającej zastąpić za kilka dni
akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Kolejne seminarium przewidziane jest na początek jesieni 2004 r.

Wojciech Hermeliński

Sprawozdanie z II Konferencji Kierowników
Szkolenia Aplikantów Adwokackich
w dniach 16, 17 i 18 kwietnia 2004 r.

Po raz drugi w przepięknym Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w dniach 16, 17, 18 kwietnia
2004 r. odbyła się II Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Pomysło-
dawcą spotkań szefów szkolenia poszczególnych Izb Adwokackich oraz adwokatów zajmują-
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cych się w swojej działalności samorządowej szkoleniem aplikantów był, jak zawsze niestrudzo-
ny, adwokat Andrzej Grabiński, Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Członek ORA
we Wrocławiu. Gospodarzem osobiście przyjmującym uczestników konferencji, zabiegającym
o stworzenie jak najlepszych warunków dla pracy, ale także i rozrywki był Dziekan Izby Lubel-
skiej mecenas Stanisław Estreich. Wśród zaproszonych gości prace konferencji wspomogli: Dzie-
kan Izby Płockiej mecenas Joanna Kaczorowska, Dziekan Izby Bydgoskiej mecenas Jan Mon-
towski, Dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury mecenas Andrzej Michałowski, Wicedzie-
kani ORA we Wrocławiu mecenas Rainer Jański i mecenas Andrzej Malicki.

Na przewodniczącego obrad wybrano Wicedziekana ORA we Wrocławiu mecenasa
Rainera Jańskiego, zaś na sekretarza powołana została mecenas Seweryna Sajna z Izby Lu-
belskiej. Powołano także Komisję Uchwał i Wniosków w skład której weszli: mecenas Elż-
bieta Nowak z Izby Koszalińskiej, mecenas Bartosz Grohman z Izby Warszawskiej oraz Wi-
cedziekan ORA mecenas Andrzej Malicki z Izby Wrocławskiej. Przedmiotem obrad było
ustalenie jednolitych kryteriów programów szkolenia aplikantów adwokackich we wszyst-
kich izbach, dyskusje nad projektem Regulaminu Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokac-
kich i Konferencji kierowników szkolenia. Powodem zwołania Konferencji była konieczność
wymiany doświadczeń wykładowców z poszczególnych izb oraz ujednolicenie programu w
zakresie podstawowych dziedzin prawa z zachowaniem samodzielności izb we wprowa-
dzaniu przedmiotów dodatkowych (np.: prawo górnicze, prawo morskie) uwzględniają-
cych potrzeby regionów, w których szkolą się aplikanci.

Podkreślono, że szkolenie dla aplikantów adwokackich nie może mieć tylko charakteru
teoretycznego, musi mieć przede wszystkim walor praktyczny i w głównej mierze powinno
być prowadzone przez adwokatów, z tym, że nowe dziedziny prawa powinny być wykłada-
ne przez specjalistów spoza adwokatury. Dotychczasowa regulacja prawna nie przewiduje
wykonywania zawodu adwokata poprzez nauczanie zawodu, przeciwnie np. do zawodu
lekarza. W ten sposób struktura funkcjonalna odbiega od rzeczywistości. W adwokackim
projekcie prawa o adwokaturze ta kwestia jest już wyraźnie unormowana.

Mecenas Andrzej Grabiński przedstawiając projekt regulaminu wskazał na celowość
określenia zadań Konferencji kierowników szkolenia jako swoistego forum wymiany poglą-
dów. Do zadań tego gremium należeć będzie także uchwalanie w skali kraju jednolitego
programu szkolenia aplikantów, określanie kryteriów obowiązujących na kolokwiach i egza-
minach, uchwalanie regulaminu konkursu krasomówczego, podejmowanie innych spraw
dotyczących szkolenia aplikantów adwokackich.

Konferencja składać będzie także wnioski do Naczelnej Rady Adwokackiej bądź jej Pre-
zydium, których przedmiotem będą m.in.: projekt regulaminu Komisji Kształcenia Aplikan-
tów Adwokackich, rekomendacja dotycząca składu osobowego Komisji. Konferencję stano-
wią kierownicy szkolenia aplikantów adwokackich oraz zaproszeni eksperci i goście.

Zaproponowany przez mecenasa Andrzeja Grabińskiego projekt regulaminu Komisji
Kształcenia Aplikantów Adwokackich i Konferencji Kierowników Szkolenia Aplikantów ad-
wokackich został przyjęty przez jej uczestników i przedłożony zostanie Naczelnej Radzie
Adwokackiej z wnioskiem o jego uchwalenie.

Konferencja przedłożyła także Prezydium NRA propozycję składu osobowego Komisji
Kształcenia Aplikantów Adwokackich.

Dokonano rekomendacji następującego składu osobowego:
– przewodniczący adw. Andrzej Grabiński – Izba Wrocławska,
– wiceprzewodniczący adw. Elżbieta Nowak – Izba Koszalińska,
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– sekretarz adw. Bartosz Grohman – Izba Warszawska,
– członkowie: adw. Żanna Dembska – Izba Poznańska, adw. Marek Brudnicki – Izba

Płocka, adw. Krzysztof Degener – Izba Kielecka, adw. Jerzy Piotr Luranc – Izba Gdańska,
adw. Andrzej Malicki – Izba Wrocławska, adw. Jerzy A. Sieklucki – Izba Lubelska.

W trakcie obrad głos zabrał dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury mecenas An-
drzej Michałowski, który przedstawił aktualny stan prac w: Sejmie, Komisji powołanej przy
Prezydencie RP i Senacie odnoszących się do zmian Prawa o adwokaturze. Mówca wyraził
pogląd, że opracowany przez adwokatów projekt Prawa o adwokaturze w toku „walki” w
komisjach i podkomisjach odgrywa pozytywną rolę. Projekt ten stanowi zawsze punkt wyj-
ścia do szerokiej dyskusji o adwokaturze, a nie tylko wąskich zagadnień dotyczących na
przykład dostępu do adwokatury. Według mecenasa Andrzeja Michałowskiego istnieje po-
ważna obawa utraty przez naszą korporację uprawnień odróżniających ją od korporacji
radców prawnych. Należy także oczekiwać większego niż dotąd dostępu do aplikacji ad-
wokackiej, a nie od razu do zawodu adwokackiego, co również oznacza postęp w zrozu-
mieniu przez polityków problemów naszego zawodu.

Wspaniałym gospodarzem Konferencji był – po raz kolejny – Dziekan Izby Lubelskiej
mecenas Stanisław Estreich, który zaskarbił sobie względy wszystkich uczestników tego
wspaniałego i owocnego spotkania pasjonatów szkolenia.

Andrzej Malicki

Sprawozdanie ze szkolenia
w Europejskiej Akademii Prawa w Trewirze

W dniach 1–7 kwietnia, 2004 r. odbyło się kolejne szkolenie w Europejskiej Akademii
Prawa w Trewirze z cyklu „Międzynarodowy Trybunał Karny z Perspektywy Obrońcy”.

Pierwszy dzień szkolenia rozpoczął wykład Estebana Peralta-Losilly, który omówił ostat-
nie wydarzenia w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze („ICC”).

Ciekawą prezentację wygłosiła dr Nina Jørgensen z Norwegii – Urzędnik Izby Apelacyj-
nej przy Specjalnym Sądzie dla Sierra Leone, która zajmuje się koordynacją prac Izby Ape-
lacyjnej i doradza sędziom na temat poszczególnych przepisów prawa materialnego mają-
cych zastosowanie w konkretnych sprawach. Dr Nina Jørgensen zajmuje się też przygoto-
wywaniem projektów postanowień i wyroków, co umożliwiło jej poznanie szeregu zagad-
nień, które mogła później zreferować uczestnikom Seminarium. Jej doświadczenie pozwo-
liło na rzeczowe przedstawienie takich zagadnień jak ludobójstwo i jego definicja, przestęp-
stwa przeciwko ludzkości oraz przestępstwa wojenne.

W pierwszym dniu szkolenia wykłady prowadził również Salim Nakhjavani – asystent
prawny w biurze Prokuratora ICC w Hadze. Jego prezentacja zaowocowała pierwszymi
praktycznymi pytaniami, co wyraźnie pokazało, iż uczestnicy seminarium coraz bardziej
wdrażają się w tematykę ICC.

Wieczorem uczestnicy Seminarium integrowali się w winiarni. Degustowaliśmy wina,
poznawaliśmy tradycję regionu a potem wysłuchaliśmy pieśni w wykonaniu kolegi z Turcji.
Na szczęście przed rozpoczęciem śpiewu opowiedział nam, o czym zamierza śpiewać.


