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Izba Adwokacka w Łodzi pro bono
dla Polonii francuskiej
11 października 2014 r.
w siedzibie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie przeprowadzona została akcja
pomocy prawnej pro bono
dla Polonii z Lyonu i całego okręgu konsularnego,
obejmującego centralną
i południowo -zachodnią Francję. Inicjatorem
przedsięwzięcia była ORA
w Łodzi, która od wielu
lat połączona jest więzami przyjaźni i współpracy z Izbą Adwokacką Od lewej adwokaci: Anna Rosiak, Bartosz Zacharek, Dariusz Jankowski,
w Lyonie (Barreau de Andrzej Wosiński
Lyon). Akcja nie byłaju, był fakt, że w celu skorzystania z pomocy
by jednak możliwa bez wydatnego wsparcia
prawnej zgłaszały się całe rodziny. O potrzebie
polskiego Konsulatu Generalnego w Lyonie
przeprowadzenia takiej akcji może również
i jego szefa – Konsula Generalnego RP Daświadczyć zakres rzeczowych pytań i probleriusza Wiśniewskiego. Konsul udzielił pomów poszczególnych osób. Wymagało to od
mieszczeń urzędu konsularnego na cele
udzielających pomocy dość długiej rozmowy
godnego przyjęcia osób, które korzystały
i przeanalizowania złożonych niejednokrotnie
z pomocy Koleżanek i Kolegów adwokatów.
stanów faktycznych. Tematyka udzielonych
W skład delegacji izby łódzkiej udzielającej
porad objęła szerokie spektrum problemów
porad weszli: adw. Anna Rosiak, adw. Andrzej
i zagadnień z zakresu różnych gałęzi prawa
Wosiński, adw. Dariusz Jankowski oraz adw.
polskiego: cywilnego, rodzinnego, spadkoBartosz Zacharek. Współorganizatorem dnia
wego, handlowego, karnego, pracy i, nawet,
porad prawnych była też Izba Adwokacka
ubezpieczeń społecznych. Czasem pytania
w Lyonie, która oddelegowała do osobistego
dotyczyły bardziej kwestii faktycznych niż
uczestnictwa w tym przedsięwzięciu adwokata
prawnych (np. dotyczyły instytucji udzielafrancuskiego – Annę Mizerkę z kancelarii „De
jących informacji i pomocy małym i średnim
Foresta Avocats”. Od samego początku było dla
przedsiębiorcom z Francji, którzy mają zamiar
organizatorów jasne, że pytania osób potrzeinwestować w Polsce). Na uwagę zasługubujących pomocy mogą dotyczyć zagadnień
je okoliczność, że wiele osób korzystających
z pogranicza systemów prawnych obu krajów,
z naszej pomocy podkreślało, iż przedsięwzięi tak się stało.
cie to jest bardzo dobrą inicjatywą, która była
Porady prawne były udzielane w godzinach
potrzebna, a nadto, że warto je powtarzać cyod 10.00 do 16.00. Przyznać trzeba, że czas ten
klicznie. Polonia w okręgu konsularnym liczy
został wypełniony pracą. Pewnym zaskoczewszak około 100 000 osób (szacunki Konsulatu
niem, zwłaszcza w porównaniu z akcją pro
Generalnego w Lyonie).
bono prowadzoną cyklicznie w naszym kra-
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Wypada przypomnieć, że IA w Łodzi i IA
w Lyonie podpisały umowę o współpracy
w 1994 r. Pierwsza oficjalna wizyta delegacji
Adwokatury Łódzkiej pod przewodnictwem
Dziekana Józefa Zejdy na zaproszenie Dziekana
Rady Adwokackiej w Lyonie André Boyera miała miejsce jednak już w 1982 r., a sama współpraca została nawiązana już w 1980 r. Wielką
orędowniczką i osobą, która czynnie rozwijała
i pogłębiała wzajemne relacje pomiędzy oboma
samorządami, była adwokat Bożenna Banasik,
dziekan ORA w Łodzi w latach 1998–2003.
W 2014 r., po 20 latach od zawarcia umowy
o współpracy, w jakże zmienionej rzeczywisto-

ści społecznej, politycznej i ekonomicznej, izby
adwokackie w Lyonie i w Łodzi odnowiły swoje
partnerskie zobowiązania. Na zaproszenie Dziekana ORA w Łodzi gościli w mieście: dziekan
Barreau de Lyon Pierre-Yves Joly, adwokat Guy
de Foresta oraz Dyrektor Szkoły Adwokatów
– École des Avocats Région Rhône-Alpes (EDARA) Geneviève Biot-Crozet.
Na zakończenie można wyrazić nadzieję,
że powodzenie pierwszej akcji porad prawnych pro bono w Lyonie będzie przesłanką dla
IA w Łodzi, IA w Lyonie oraz Konsulatu Generalnego RP w Lyonie do przeprowadzenia
kolejnych edycji tego przedsięwzięcia.
Bartosz Zacharek

Nowy serwis internetowy
Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury
Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury
uruchomił na przełomie sierpnia i września br.
nową wersję serwisu internetowego. Serwis
zawiera informacje o Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym, zbiory orzecznictwa Wyższego Sądu
Dyscyplinarnego i Sądu Najwyższego, zbiór aktów prawnych dotyczących odpowiedzialności
dyscyplinarnej oraz publikacje poświęcone etyce
zawodowej i postępowaniu dyscyplinarnemu.
Dział orzecznictwa umożliwia selekcję i wy
szukiwanie orzeczeń dzięki systemowi tagów

i zaawansowanej wyszukiwarce. Działy orzecznictwa i publikacji będą sukcesywnie rozbudowywane o kolejne pozycje. Serwis zawiera także narzędzia pozwalające na komunikację wewnętrzną sędziów i pracowników WSD. Serwis
stworzony został z myślą o maksymalnej przejrzystości treści i interfejsu użytkownika, przy
znacznym zaangażowaniu wiceprezesa WSDA
adw. Radosława Baszuka.
Serwis dostępny jest pod adresem http://
wsd.adwokatura.pl

Nowy serwis internetowy „Palestry”
Z końcem września br. uruchomiona została
nowa wersja serwisu internetowego „Palestry”,
która do początku 2015 r. dostępna będzie pod
adresem: http://dev.palestra.pl/
W tym czasie będzie funkcjonować też stara

wersja serwisu pod adresem: http://palestra.pl/
„Palestra” jest też od kilku miesięcy obecna
w Facebooku – jako Palestra – Pismo Adwokatury Polskiej. Zapraszamy do lektury i zgłaszania
propozycji.

Skład Kolegium Redakcyjnego „Palestry”
w kadencji 2015–2017
4 listopada 2014 r. Prezydium NRA uchwałą nr 47/2014 powołało skład Kolegium „Pale-
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stry” w kadencji 2015–2017. Utrzymano skład
dotychczasowy: adw. dr hab. Zbigniew Bana-
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szczyk (członek Kolegium od 1990 r.), adw. dr
hab. prof. UW Antoni Bojańczyk (od 2014),
prof. dr hab., sędzia SN w st. spocz. Lech Gardocki (od 1993), adw. Jan Kuklewicz (od 2013),
prof. dr hab., sędzia TK w st. spocz. Andrzej
Mączyński (od 2008), adw. Marek Antoni Nowicki (od 1993), prezes SN prof. dr hab. Lech K.
Paprzycki (od 1993), adw. Krzysztof Piesiewicz
(od 1990), sędzia SN prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski (od 1995), adw. dr hab. Adam Redzik (od 2010), sędzia TK Stanisław Rymar (od
1990), adw. Piotr Sendecki (od 2008), adw. Ewa
Stawicka (od 2010), adw. Andrzej Tomaszek (od
1993), adw. Andrzej Warfołomiejew (od 1987),
prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz (od 1993),
prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz (od 1993),
adw. dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk

(od 2014), SSN Stanisław Zabłocki (od 1990),
członkowie zagraniczni: adw. dr prof. Stanislav
Balík (od 2014), prof. dr Erik Luna (od 2014),
adw. prof. dr hab. Frank Meyer (od 2014),
adw. Mychajło Petriw (od 2014), adw. prof. dr
Philippe Sands (od 2014), adw. prof. dr Stephen
C. Thaman (od 2014).
Nowymi członkami Kolegium zostali: adw.
Andrzej Bąkowski, adw. prof. UWr dr hab.
Jacek Giezek, adw. prof. UAM dr hab. Maciej
Gutowski, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, adw.
Maciej Łaszczuk, prof. dr hab. Elwira Marszałkowska‑Krześ, adw. prof. SGH dr hab. Tomasz
Siemiątkowski, adw. prof. UAM dr hab. Tomasz
Sójka, prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński, adw.
prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki.
Serdecznie gratulujemy.
Redakcja

Zastępca redaktora naczelnego
Na wniosek redaktora naczelnego adw. Czesława Jaworskiego Prezydium NRA uchwałą
nr 48/2014 z 4 listopada 2014 r. powołało na stanowisko zastępcy redaktora naczelnego adw.
dr. hab. Adama Redzika.
Adam Redzik pracuje jako redaktor w „Palestrze” od grudnia 2005 r. Jest adwokatem izby
warszawskiej, kierownikiem Zakładu Prawa
i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Warszawskiego.
Adw. Redzik ukończył studia prawnicze
i historyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie – dzięki stypendium Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich
Uniwersytetów (2001–2005) – odbył studia
doktoranckie zakończone uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Wkrótce potem na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
uzyskał także stopień doktora nauk prawnych.
W latach 2007 i 2008 był dwukrotnie stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wiosną

2013 r. na WPiA UJ uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych
w zakresie prawa. Jest autorem kilkuset publikacji naukowych, w tym kilkunastu książek,
z zakresu dziejów prawa, adwokatury, czasopiśmiennictwa prawniczego, historii nauki,
a także prawa porównawczego i deontologii
zawodów prawniczych, m.in. Wydział Prawa
Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–1946
(2006), Zarys historii samorządu adwokackiego
w Polsce (wyd. 1, 2007, wyd. 2, 2010), Prawo
prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we
Lwowie (2009), Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku (2011,
wspólnie ze Stanisławem Milewskim), Historia Adwokatury (wyd. 1 i 2, 2012, wyd. 3, 2014,
wspólnie z Tomaszem J. Kotlińskim), Stanisław
Starzyński (1853–1935) a rozwój polskiej nauki
prawa konstytucyjnego (2012), Historia ustroju
adwokatury polskiej w źródłach (2013, wspólnie
z Tomaszem J. Kotlińskim i Marcinem Zaborskim).
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