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Z życia Izb Adwokackich

Sprawozdanie z pobytu delegacji adwokatów
Izby koszalińsko-słupskiej w Neubrandenburgu i Schwerinie
W dniach 7–9 października 2005 r. grupa adwokatów Izby koszalińsko-słupskiej, której przewodniczył Dziekan adw. Ryszard Bochnia, przebywała na zaproszenie Prezydenta Izby Adwokackiej Okręgu Meklemburgii dr. Axela Schöwe w
Neubrandenburgu i Schwerinie. W skład delegacji wchodzili nadto: adw. Michał
Płocica, adw. Wojciech Schmidt i adw. Wiesław Breliński. Wizyta ta była kontynuacją wieloletnich kontaktów Izby koszalińskiej (w tym również spotkań rodzinnych)
zapoczątkowanych przez byłego Dziekana adw. Leona Kasperskiego z adwokatami
Meklemburgii.
Przedmiotem spotkań, którym gospodarze nadali rangę uroczystych, była wymiana doświadczeń zawodowych oraz przedstawienie specyfiki niektórych uregulowań ustawowych dotyczących prawa karnego (m.in. zmierzających do skrócenia
postępowania sądowego i stosowania dolegliwości finansowych wobec sprawców
przestępstw). Omawiana była także polityka ścigania sprawców przestępstw działających w ramach międzynarodowych grup przestępczych. Wiele uwagi poświęcono możliwościom współpracy adwokatów obu Izb w ramach Unii Europejskiej
(adwokaci niemieccy przekazali swoje doświadczenia w tym zakresie).
Omówiono także szczegóły dotyczące szkolenia aplikantów adwokackich oraz
praktyki aplikantów naszej izby u adwokatów niemieckich.
W programie wizyty przewidziano również zwiedzanie zabytków obu miast.
Szczególnie wzruszającym końcowym akcentem było wspólne składanie kwiatów przy pomniku upamiętniającym jeńców polskich na cmentarzu obozu jenieckiego w Neubrandenburgu. Wskazywano tam na potrzebę dalszych spotkań, w
tym także rodzinnych, mających charakter integrujący nasze środowiska.

adw. Michał Płocica

Izba radomska
Szkolenie prawników
W dniu 1 kwietnia 2005 r. w Sądzie Okręgowym w Radomiu odbyło się szkolenie z zakresu prawa europejskiego, zorganizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w porozumieniu ze Zrzeszeniem Prawników Polskich. Temat szkolenia
brzmiał: „Prawnik przed sądami wspólnotowymi – Trybunałem Sprawiedliwości i
sądami krajowymi”.
Wykładowcą był dr Tomasz Tadeusz Koncewicz, aplikant adwokacki, absolwent
prawa Uniwersytetu we Wrocławiu i Edynburgu oraz Akademii Prawa Europejskiego Uniwersytetu we Florencji, trzykrotny stażysta w gabinecie sędziego Trybunału
Sprawiedliwości Davida Edwarda, były konsultant prawny w Zespole Orzecznictwa
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i Studiów w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, a w 2004 r. referendarz w Sądzie
Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w Luksemburgu. Mimo młodego wieku
prelegenta, jest on jednym z największych znawców zagadnień związanych z Trybunałem Sprawiedliwości w naszym kraju.
W szkoleniu wzięli udział adwokaci, sędziowie oraz liczne grono aplikantów.
Wykład poprowadzony był bardzo przystępnym językiem, w żywej formie, okraszony wieloma praktycznymi przykładami i wskazówkami.
Dr Koncewicz rozpoczął szkolenie od omówienia sprawy karnej Lemmens
C-226/97, gdzie na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że brak było tam
jakiegokolwiek elementu prawa wspólnotowego (obywatel holenderski zatrzymany został na terenie Holandii z powodu prowadzenia samochodu pod wpływem
alkoholu). Prelegent zwrócił w ten sposób uwagę, że przy poszukiwaniu elementu
transgranicznego, jako warunku zaistnienia sprawy na wokandzie Luksemburga,
należy oderwać się od tradycyjnego pojmowania pojęcia transgraniczności.
Następnie na przykładzie orzeczenia w sprawie D. Calfa C-384/96 analizowaliśmy elementy pytania prejudycjalnego oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości.
Prelegent dużo miejsca poświęcił omówieniu polskich przepisów proceduralnych,
mających zastosowanie w razie wystąpienia przez sąd krajowy do Trybunału z
wnioskiem o wydanie orzeczenia wstępnego, a także technice prawidłowego formułowania pytań prejudycjalnych. Dr Koncewicz udzielił również wielu praktycznych wskazówek pełnomocnikom stron postępowania przed Trybunałem, opierając się na dogłębnej znajomości funkcjonowania Trybunału luksemburskiego „od
kuchni”.
Słuchacze ocenili wykład bardzo wysoko i podziękowali dr. Koncewiczowi
gromkimi brawami.
W dniu 17 czerwca 2005 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Radomiu organizuje
kolejne szkolenie. Tym razem poprosiliśmy prof. Jakubowskiego z UMCS w Lublinie o przedstawienie zmian w kodeksie postępowania cywilnego, wprowadzonych
w lutym tego roku.

adw. Monika Strus-Wołos

Izba rzeszowska
Opłatek przemyskich prawników
Już po raz kolejny odbyła się coroczna uroczystość opłatkowa Duszpasterstwa
Prawników w Przemyślu. Tym razem ks. dr Roman Wawro – duszpasterz środowiska prawniczego – powierzył organizację „opłatka” notariuszom. Tradycją jest
bowiem, iż co roku inna grupa zawodowa zajmuje się przygotowaniem spotkania.
Rozpoczęto Mszą Św. koncelebrowaną w Kaplicy Bursy Szkolnej pod przewodni297

