
Sukces Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Adwokatura wobec zmian w prawie cywilnym i 
karnym” 

W ostatni piątek,  30 września br. w godzinach 9.30 - 18.00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP 
odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Adwokatura wobec zmian w prawie 
cywilnym i karnym” organizowana przez Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby 
Adwokackiej w Warszawie oraz czasopismo aplikantów adwokackich Młoda Palestra. 

Z ramienia Marszałka Sejmu RP konferencję otworzył prof. UW Jan Majchrowski.  

Następnie gości powitała apl.adw. Dominika Tomaszewska- Przewodnicząca Samorządu 
Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie.  

Dalej przemawiali i witali gości: Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Andrzej Zwara, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak, podsekretarz w 
Ministerstwie Rozwoju Mariusz Haładyj oraz wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w 
Warszawie, adw. Andrzej Orliński.  

Przemawiający podkreślili, iż konferencja na temat zmian w prawie, inicjowana przez 
młodszą część palestry jest niezwykle ważna i dobrze rokuje na przyszłość. 

Następnie apl. adw. Dominika Tomaszewska odczytała list p.o. Dziekana Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Warszawie, adw. Katarzyny Gajowniczek - Pruszyńskiej, która ze względu na 
kolizję obowiązków nie mogła osobiście uczestniczyć w konferencji, ale która powitała 
wszystkich jej uczestników jednocześnie zwracając uwagę na istotność dyskusji na temat 
zmian w prawie oraz życząc wszystkim uczestnikom konferencji udanych obrad. 

30 września br., Sala Kolumnowa Sejmu RP zgromadziła ok. 400 osób - adwokatów, 
aplikantów adwokackich, a także przedstawicieli warszawskich sądów i prokuratur oraz 
studentów prawa. 

W konferencji wzięli także udział Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, SSA Beata Waś, 
dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, r.pr. Włodzimierz Chróścik, Prezes 
Sądu Dyscyplinarnego ORA w Warszawie, adw. Witold Kabański, kierownik szkolenia 
aplikantów, adw. Anna Borkowska oraz redaktor naczelny Palestry adw. Czesław Jaworski. 

Patronat nad konferencją objęły: NRA i ORA w Warszawie. 

Partnerami wydarzenia zostały kancelarie: Wardyński i Wspólnicy, Baker&McKenzie i 
Dentons oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  

Patronat medialny objęli: pismo adwokatury polskiej Palestra, Młoda Palestra i Pokój 

Adwokacki.  

Partnerami zostały także wydawnictwa C.H. Beck oraz Wolters Kluwer. 

Tegoroczna konferencja to już drugie tego typu wydarzenie organizowane przez aplikantów 
adwokackich naszej izby będące kontynuacją konferencji „Adwokatura wobec zmian w 
prawie karnym”, która po raz pierwszy w Sali Kolumnowej Sejmu zorganizowana została 18 
września 2015 r.  

W tym roku natomiast konferencja została rozszerzona także o PANEL CYWILNY, który 
rozpoczął całe wydarzenie. 



I moduł panelu cywilnego dotyczył postępowania gospodarczego – perspektywy i 
zagrożenia. Moderatorem w tej części był apl.adw. Tymoteusz Paprocki. 
 
Wśród prelegentów w/w modułu znaleźli się: podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Łukasz Piebiak, podsekretarz w Ministerstwie Rozwoju Mariusz Haładyj, 
SSO Agnieszka Owczarewicz (przewodnicząca XXVI Wydziału Gospodarczego SO w 
Warszawie) oraz adw. Prof. UW. Katarzyna Bilewska ( partner w kancelarii Dentons, członek 
ORA w Warszawie) i adw. Sebastian Pabian (partner w kancelarii Baker&McKenzie). 

Podczas I modułu wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak poinformował o planach MS 
co do przywrócenia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych, które zostało to 
zostało zniesione 3 maja 2012 r. Od tamtej pory spory między przedsiębiorcami są 
rozpatrywane tak, jak zwykłe spory cywilne. Plany MS nie zakładają prostego powrotu do 
stanu sprzed 2012 r. 

Warto wspomnieć, iż w ramach konferencji odbył się ogólnopolski konkurs dla aplikantów 
adwokackich  na najlepszy esej tematyczny.  Laureaci przedstawili swoje prace przed 
poszczególnymi modułami.  I tak II moduł panelu cywilnego - dotyczący informatyzacji 
postępowania cywilnego, w szczególności nowelizacji z 8.09. br. poprzedził referat apl. adw. 
Magdaleny Krawczyk – z krakowskiej izby adwokackiej.  

Moderatorem w/w modułu był apl. adw. Piotr Babiarz. W tej części konferencji wystąpili: SSO 
Rafał Wagner (przewodniczący I Wydziału Cywilnego SO w Warszawie), adw. Andrzej 
Michałowski (członek NRA), adw. dr Marcin Lemkowski  (adwokat z Kancelarii Wardyński i 
Wspólnicy) oraz adw. Katarzyna Przyłuska –Ciszewska (Prezes Centrum Mediacji przy 
NRA).  Paneliści zgodnie stwierdzili, iż zmiany w zakresie informatyzacji postępowania 
cywilnego idą w dobrą stronę jednakże środowisko  nie jest jeszcze na nie gotowe. Ponadto 
istnieje w tym zakresie konieczność dłuższej praktyki i rozwoju możliwości techniczno – 
informatycznych zarówno w sądach jak i samych kancelariach. 

Po przerwie lunchowej rozpoczął się PANEL KARNY. 

I moduł „Nowelizacja postępowania karnego – ustawa z dnia 11 marca 2016 r. szanse, 
wyzwania, zagrożenia” rozpoczął się od wygłoszenia referatu przez apl. adw. Jakuba 
Ławickiego z izby warszawskiej.  

Następnie moderatorka modułu apl. adw. Joanna  Tkaczyk poprosiła o zabranie głosu 
kolejno przez: adw. Jacka Dubois, prok. Tomasza Pyzarę, zastępcę Prokuratora 
Rejonowego Warszawa – Wola, SSO Dorotę Radlińską (sędzia w XII Wydziale Karnym Sądu 
Okręgowego w Warszawie), SSA Zbigniewa Kapińskiego, (sędzia w II Wydziale Karnym 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie) oraz adw. Jakuba Wende. 

Prelegenci doszli do przekonania, iż nowelizacja z lipca 2015 r. była dobrym pomysłem 
ustawodawcy jednakże zbyt krótkotrwałym aby docenić model procesu kontradyktoryjnego. 

Ostatni moduł panelu karnego dotyczył tajemnicy adwokackiej w kontekście ostatnich zmian 
legislacyjnych. Poprowadziła go apl.adw. Dominika Tomaszewska. Moduł poprzedziło 
wystąpienie apl.adw. Izabeli Urbaniak – Mastalerz z izby częstochowskiej. Prelegentami tej 
części konferencji byli: adw. Grzegorz Fertak (I zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w 
Warszawie), podinsp. Krzysztof Sawicki (wykładowca w Szkole Policji w Pile), adw. Janusz 
Tomczak (adwokat z kancelarii Wardyński i Wspólnicy, sędzia Wyższego Sądu 
Dyscyplinarnego Adwokatury), adw. Jacek Kondracki oraz SSO Barbara Piwnik (sędzia w V 
Wydziale Karnym SO Warszawa – Praga). 



Prelegenci odnieśli się do tematyki zwalniania adwokatów przez sądy z tajemnicy 
adwokackiej, ostatnich zmian w ustawie o Policji i innych z lutego br. w kontekście 
zwiększenia kontroli operacyjnej służb i niebezpieczeństw związanych z możliwością 
naruszeń tajemnicy adwokackiej w świetle coraz szerszych działań inwigilacyjnych służb. 

Po ciekawej dyskusji doszło do podsumowania, podziękowań i zamknięcia tegorocznej 
konferencji. 

Warto zaznaczyć, iż konferencja została połączona z ogólnopolskim spotkaniem aplikantów 
adwokackich z całej Polski podczas którego do Warszawy przyjechało aż 70 aplikantów z 16 
izb adwokackich (Lublin, Częstochowa, Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Kraków, Rzeszów, 
Toruń, Zielona Góra, Katowice, Łódź, Olsztyn, Bielsko – Biała, Białystok, Płock). 

Już 30 września aplikanci z pozostałych izb uczestniczyli w konferencji w Sejmie RP. Z kolei 
1 października uczestnicy spotkania brali udział w praktycznych warsztatach tematycznych 
prowadzonych przez Przewodniczących Sekcji Praktyków Prawa przy ORA w Warszawie, 
które odbyły się na WPIA UW, przy ulicy Lipowej.   

Warsztaty z zakresu prawa cywilnego poprowadziła adw. Agata Rewerska, z karnego - adw. 
Urszula Podhalańska, a z zakresu arbitrażu adw. Łukasz Wydra.  

Uczestnicy podkreślali wysoki poziom zajęć, a w szczególności ich praktyczny wymiar. 

Następnie zaproszeni goście wzięli udział w spotkaniu podczas którego adw. Kamil Szmid 
przedstawił działalność Sekcji Praktyków Prawa przy ORA w Warszawie, apl.adw. Barbara 
Trzeciak i apl.adw. Joanna Tkaczyk opowiedziały o czasopiśmie aplikantów Młoda Palestra, 
apl.adw. Dominika Tomaszewska zachęcała aplikantów z pozostałych izb do działalności 
samorządowej i konferencyjnej. Następnie goście zwiedzali Warszawę, a wieczorem brali 
udział w imprezie integracyjnej aplikantów adwokackich izby warszawskiej w stołecznym 
klubie „Syreni Śpiew”. 

Organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej we wrześniu każdego roku przez 
aplikantów adwokackich izby adwokackiej w Warszawie przy oficjalnym wsparciu władz 
Adwokatury powoli staje się tradycją. Należy wierzyć, iż ta ciekawa inicjatywa nadal będzie 
kontynuowana i rozwijana. 

W tym miejscu należy skierować podziękowania dla tych wszystkich, którzy od samego 
początku wspierali nasz projekt, pomagali w organizacji i promocji wydarzenia. 
Podziękowania należą się przede wszystkim naszym zacnym prelegentom, a także 
wszystkim patronom i partnerom naszego wydarzenia. 

Szczególne podziękowania za wsparcie i pomoc w organizacji konferencji należą się: 

- Naczelnej Radzie Adwokackiej, Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, - p.o. 
Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Katarzynie Gajowniczek –
Pruszyńskiej, dziekanowi WPIA UW – Prof. dr hab. Tomaszowi Giaro, kierownik szkolenia – 
adw. Annie Borkowskiej, adw. Czesławowi Jaworskiemu, adw. Pawłowi Rybińskiemu, adw. 
Pawłowi Ciećwierzowi, adw. Andrzejowi Ważnemu, adw. Kamilowi Szmid, adw. Agacie 
Rewerskiej, adw. Urszuli Podhalańskiej, adw. Łukaszowi Wydrze, adw. Piotrowi Bednarkowi, 
adw. Michałowi Pomorskiemu, adw. Filipowi Łukaszewiczowi, Pani Aleksandrze Brzezińskiej 
z działu szkolenia aplikantów, działowi szkolenia aplikantów, biurom prasowym NRA i ORA w 
Warszawie. 

Podziękowania dla komitetu organizacyjnego konferencji i moderatorów konferencji: 



- apl.adw. Dominiki Tomaszewskiej, apl.adw. Joannie Tkaczyk, apl.adw. Piotrowi Babiarzowi, 

- apl.adw. Barbarze Trzeciak, apl.adw. Tymoteuszowi Paprockiemu. 

Podziękowania za wsparcie przy organizacji należą się także: apl.adw. Annie Błaszkiewicz, 

- apl.adw. Mikołajowi Orzechowskiemu, apl.adw. Tomaszowi Gołembiewskiemu, apl.adw. 
Annie Krasnodębskiej, apl.adw. Adrianie Gostępskiej, apl.adw. Michałowi Magdziakowi, 
apl.adw. Katarzynie Lejman. 

Z wyrazami szacunku, 

apl.adw. Dominika Tomaszewska 

Przewodnicząca Samorządu Aplikantów Adwokackich 

Izby Adwokackiej w Warszawie 


