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SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI KOMISJI NAUKI I ROZOWJU  

PRZY 

OKRĘGOWEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W KATOWICACH – ZA ROK 2021 

 

Komisja Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach rozpoczęła swoją 

działalność z początkiem 2019 r.  

 

Komisji przewodniczy adw. Magdalena Stryja, która jest również członkiem  

Zespołu Prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej  

 

Przynależność do Komisji jest dobrowolna, tym samym każda zainteresowana osoba może uczestniczyć 

w jej pracach. 

 

Działalność Komisji ma na celu rozwijanie oraz wspieranie współpracy pomiędzy Izbą Adwokacką 

w Katowicach, a Uniwersytetem Śląskim Wydziałem Prawa i Administracji, instytucjami publicznymi, 

jak również sektorem prywatnym w ramach wspólnych inicjatyw. Ponadto celem działalności Komisji 

jest aktywny udział Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w wydarzeniach naukowych, 

wspieranie aktywności i inicjatyw studenckich, promowaniem zawodu adwokata wśród Studentek 

i Studentów kierunku Prawo oraz aktywne włączanie Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach 

w inicjatywy o zasięgu krajowym i międzynarodowym w tym uczestnictwo w debatach, sympozjach, 

konferencjach i pracach mających na celu przeciwdziałanie skutków zmian klimatu, promowanie 

sprawiedliwej transformacji, czy działań podejmowanych w celu przeciwdziałania negatywnym 

skutkom pandemii. 

 

Pomimo trwającej przez cały 2021 pandemii i zmieniających się poziomów zagrożenia, to działania 

wpisujące się w ramy funkcjonowania komisji podejmowane były z dużą intensywnością.   

Część inicjatyw odbywała się w formie zdalnej, hybrydowej lub na żywo.  

 

Niezależnie od obiektywnych przeszkód, które trwały nieprzerwanie przez 2021 r. Przewodnicząca 

Komisji dołożyła najwyższej staranności, aby włączać Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach 

przez ten trudny czas w różne wydarzenia o zasięgu zarówno krajowym jak i międzynarodowym.  

 

 

1. Dzień z Prawem w Internecie 

 

14 kwietnia 2021 r.- Wydarzenie zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Śląskiego, a z inicjatywy Przewodniczącej przy współudziale Okręgowej Rady Adwokackiej 

w Katowicach.  Zespół Organizacyjny Dnia z Prawem w Internecie tworzyli: 

 adw. Magdalena Stryja,  

 dr hab. Agnieszka Ziółkowska prof. US,  

 dr Grzegorz Nancka.  

Wydarzenie skierowane było do Licealistów śląskich szkół w celu poszerzenia świadomości szerokiego 

wykorzystywania instrumentów informatycznych oraz samego Internetu zarówno w nauce, 

w załatwiania spraw bieżących oraz do rozrywki. Całe dobrodziejstwo, które niesie ze sobą postęp 

technologiczny oraz rzeczywistość wirtualna, w szczególności ich właściwe i zgodne z przeznaczeniem 

wykorzystanie, wymaga wiedzy nie tylko informatycznej, ale przede wszystkim prawnej. Niezbędna 

staje się świadomość w zakresie praw i wolności w Internecie, a przede wszystkim skutków prawnych 

naruszenia prawa. Te potrzeby i oczekiwania stanowiły dla Zespołu Organizacyjnego impuls do 

podjęcia tego tematu wśród młodzieży. Dzień z Prawem w Internacie odbył w całości w formie zdalnej 

przy wykorzystaniu platformy ZOOM i zgromadził, przed ekranami około 4 000 uczniów z całej Polski.  
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2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Europejskiego „Globalna Wioska”  

 

6 maja 2021 r. miała miejsce Ogólnopolska Konferencja, której głównym założeniem było przybliżenie 

zasad współpracy pomiędzy państwami w ramach wspólnoty europejskiej oraz korzyści jakie ta 

współpraca przynosi na wielu płaszczyznach. 

 

Przewodnicząca Komisji na kwietniowym posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej, za zgodą 

Prezydium ORA przedstawiła dwa wnioski, zwracając się tym samym do Członków Rady z uprzejmą 

prośbą o ich poparcie: 

1. Pierwszy dotyczył objęcia honorowym patronatem ORA Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowej Prawa Europejskiego ‘Globalna Wioska”, której głównym organizatorem było 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice; 

2. Drugi dotyczył dofinansowania zakupu książek jako gratyfikacja dla Studentów wybranych do 

panelu studenckiego tejże konferencji. 

 

Wnioski w drodze uchwał zostały jednogłośnie przyjęte przez Członków Okręgowej Rady Adwokackiej 

w Katowicach.  

Konferencja w całości została zorganizowana w formie zdalnej.  

Zaproszeni Eksperci oraz doniosłość tematów, sprawiły, że wydarzenie zostało objęte honorowymi 

patronatami: 

 Rzecznika Praw Obywatelskich;  

 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 

 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŚ;  

 Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach;  

 Prezydenta Miasta Katowice;  

 Urzędu Marszałkowskiego;  

 Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana; 

 Fundacji Konrada Adenauera.  
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3. Działania wspierające wybór kandydata na Kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich.  

 

Przewodnicząca Komisji została zaproszona przez obywatelską grupę adwokatów, biznesmenów, 

polityków z Gliwic do wsparcia starań adw. Robert Dopierała w jego drodze i staraniach o nominacje 

na kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Pan Mecenas jest absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 

który w trakcie studiów aktywnie działał w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA 

Katowice. Czynny od 16 lat adwokat Izby Katowickiej, reprezentant Polskiej Palestry, działacz 

społeczny, pomysłodawca i współzałożyciel, propagującej potrzebę edukacji prawnej dzieci i młodzieży 

Fundacji „BYŁO SOBIE PRAWO”. Autor wierszy dla najmłodszych, w których swoje obserwacje 

i refleksje prawne przekuwa w rymy.  W efekcie dwumiesięcznej aktywności i działań wspierających 

osoba Pana Mecenasa zaistniała na arenie politycznej, co stanowi bardzo dobry kapitał dla przyszłych 

starań w tym obszarze.  

 

4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kobiety na rynku pracy i w ubezpieczeniach 

społecznych”, 

 

W dniu 9 czerwca 2021 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat „Kobiety na rynku 

pracy i w ubezpieczeniach społecznych”. Kolejny już raz dzięki zaangażowaniu Pani Przewodniczącej, 

Okręgowa Rada Adwokacka znacząca zaznaczyła w jej trakcie swoją obecność. Przewodnicząca 

Komisji, reprezentując zarówno WPiA UŚ oraz ORA w Katowicach została zaproszona do 

moderowania panelu młodych naukowców. Konferencja ma charakter cykliczny, a o jej merytorycznym 

poziomie i wadze stanowi fakt, że jednym z głównych współorganizatorów jest Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. W tracie konferencji wystąpiły uznane autorytety nauki i praktyki w dziedzinie prawa 

pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego. W trakcie panelu młodych Badaczy 

zostały poruszone najbardziej aktualne w dzisiejszej dobie problemy takie jak nierówności płac ze 

względu na płeć, temat awansu kobiet, zwiększenia przyszłych emerytur dla kobiet, aktywizacji kobiet 

na rynku pracy, kobiet w rolnictwie czy kwestię zasiłku macierzyńskiego w przypadku  

 

 
 

 

 

5. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zielony Ład czy Zielony Nieporządek”  

 

Podczas majowego posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach - za zgodą Prezydium – 

Przewodnicząca Komisji wystąpiła z wnioskiem do Członków Okręgowej Rady Adwokackiej w 

Katowicach o podjęcie uchwały w sprawie objęcia Międzynarodowej Konferencji „Zielony Ład czy 

Zielony Nieporządek” patronatem ORA oraz o dofinansowanie wydania publikacji naukowej. 

Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach jednomyślnie podjęli uchwałę popierającą 

oba wnioski.  

Konferencja odbyła się w dniu 24 czerwca 2021 r w formie zdalnej poprzez platformę ZOOM. Głównym 

Celem Konferencji była analiza przyjętych "zielonych" rozwiązań w zakresie prawa ochrony 

środowiska oraz próba identyfikacji aktualnych problemów w zakresie prawa ochrony przyrody, prawa 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015329557691&__cft__%5b0%5d=AZXUiBA9VlpBDfoohntTZnYWhkFgM1XwaGXCFOUCRLWqWMr6am44f-hA3J0FKd100eUF_hY1JnHiuVBRNvTev88dFrqfeM8I-e93sa-LisuPYN8XcqU0yOOO6CpN6mXps0Z4TUoBgJ8diF83_qQk_VdcgnMst6SSLoVN6I2bX4iHjA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ELSAKatowice/?__cft__%5b0%5d=AZXUiBA9VlpBDfoohntTZnYWhkFgM1XwaGXCFOUCRLWqWMr6am44f-hA3J0FKd100eUF_hY1JnHiuVBRNvTev88dFrqfeM8I-e93sa-LisuPYN8XcqU0yOOO6CpN6mXps0Z4TUoBgJ8diF83_qQk_VdcgnMst6SSLoVN6I2bX4iHjA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ELSAKatowice/?__cft__%5b0%5d=AZXUiBA9VlpBDfoohntTZnYWhkFgM1XwaGXCFOUCRLWqWMr6am44f-hA3J0FKd100eUF_hY1JnHiuVBRNvTev88dFrqfeM8I-e93sa-LisuPYN8XcqU0yOOO6CpN6mXps0Z4TUoBgJ8diF83_qQk_VdcgnMst6SSLoVN6I2bX4iHjA&__tn__=kK-R


4 
 

gospodarowania odpadami, prawa geologicznego i górniczego, prawa ochrony powietrza, oraz dyskusja 

na temat prawnych instrumentów mających na celu skuteczne przeciwdziałanie zmian klimatu.  

Wśród prelegentów znaleźli się badacze, przyrodnicy, praktycy nadając tym samym temu wydarzeniu 

interdyscyplinarny charakter. 

Współorganizatorami oraz patronami konferencji zostali:  

 Uniwersytet Śląski w Katowicach  

 Wydział Prawa i Administracji UŚ 

 Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach 

 Międzynarodowe Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska  

 Wydział Prawa Uniwersytet Karola w Pradze 

 Wydział Prawa Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie 

 Wydział Prawa West Ukrainian National University w Tarnopolu 

 Fundacja WPiA UŚ Facultas Iuridica 

 

 
 

 

6. Śląski Festiwal Nauki Katowice  

 

Piąta edycja jednego z największych w Europie wydarzeń popularyzujących naukę, innowacyjność, 

sztukę. Przewodnicząca Komisji reprezentując zarówno Okręgową Radę Adwokacką oraz Wydział 

Prawa i Administracji UŚ merytorycznie włączyła się w tą inicjatywę, która od pięciu już lat przyciąga 

corocznie około 30 000 tysięcy uczestników, w głównej mierze rekrutujących się z uczniów szkół 

licealnych oraz podstawowych, co stanowi doskonałą platformę promującą zawód adwokata wśród 

młodzieży szkolnej.  

W trakcie Śląskiego Festiwalu Nauki Przewodnicząca zaprezentowała dwa wykłady na temat: 

"Zarządzanie Sprawiedliwą Transformacją. European New Green Deal. Polska Perspektywa” oraz 

„Autonomiczne Technologie, a sytuacja epidemiczna na świecie. Jak prawo nie nadążą za technologią”  

 

 

 
 

7. Patronat Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach nad społecznym wydarzeniem 

„Kobiet Zdrowa i Piękna – Różowy Październik” 

 

Z inicjatywy głównego organizatora GIO – Gliwicka Inicjatywa Obywatelska, Przewodnicząca Komisji 

została zaproszona do komitetu organizacyjnego tego wydarzenia. Realizując idee włączania ORA 

w Katowicach w działania nie tyko o charakterze naukowym i edukacyjnym ale również w te, które 

mają doniosłe znaczenie społeczne, z inicjatywy Przewodniczącej Komisji, Okręgowa Rada 

Adwokacka w Katowicach stała się partnerem wydarzenia, współdziałając poprzez osobę 

https://www.facebook.com/UniwersytetSlaski/?__cft__%5b0%5d=AZUn9DRTiuYBHezTKd3PFhmwwV7HYSa0Q5ZT77VUxolGDYynInIHVQT3Kkm8kOoBypBHNs6fMSTMuoinq2GR7AIDjgCvZr6vL6bn_6uaZ6kSWzl7pVY5FpGXCYGvKocphYkpEEXTT2CNYBwiaMvSYtEl&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/uswpia/?__cft__%5b0%5d=AZUn9DRTiuYBHezTKd3PFhmwwV7HYSa0Q5ZT77VUxolGDYynInIHVQT3Kkm8kOoBypBHNs6fMSTMuoinq2GR7AIDjgCvZr6vL6bn_6uaZ6kSWzl7pVY5FpGXCYGvKocphYkpEEXTT2CNYBwiaMvSYtEl&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/slaskifestiwalnauki.katowice/?__cft__%5b0%5d=AZWh9Gpm06YV2sRD7PQDOqPVG0_wDRrFBg0kdEQDqap_rymZ2r52Ax9F1I8Qnut47oba7nrqeWQARyfELQAwlq8QsITdI1HIRdcXE6AV0i57My-hELnOSgLZGyfS-81KFqvrc3Ee-msawH5l0c_iDtGF&__tn__=kK-R
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Przewodniczącej Komisji z takimi podmiotami jak Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach, Fundacją 

Rakiety, Fundacją Amazonki Gliwice, NU-MED, Stowarzyszenia Kolorowe Damy.  

W wydarzeniu osobiście uczestniczył  

 Pan dr hab. Zygmunt Frankiewicz Senator RP i Prezes GIO oraz  

 Pan prof. dr hab. n.med Krzysztof Składowski Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii 

w Gliwicach,  

 Pani dr Ewa Weber - Wice Prezydent Miasta Gliwice,  

 Pani Wice Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Marta Imiołczyk Porębska,  

 Pani adw. Marta Smółka - Członkini Okręgowej Rady Adwokackiej, 

 A także wielu gliwickich i śląskich adwokatów.  

Wydarzenie było połączeniem prelekcji naukowych, rozmów ze specjalistami onkologami, 

przedstawicielami biznesu zajmującymi się w swojej działalności wsparciem osób dotkniętych chorobą 

nowotworową, w szczególności kobiet. 

Przewodnicząca Komisji poza współorganizacją była odpowiedzialna za stworzenie części artystycznej, 

do udziału w której zaprosiła adwokatów dzielących życie zawodowe z pasją muzyczną czy pisarską.  

Wydarzenie okazało się wielkim sukcesem i stanowiło pilotażowe przedsięwzięcie do corocznych, 

cyklicznych tego typu imprez.  

 

 

 
 

 

 

8. Międzynarodowy Dzień Prawnika – 25 października 2021 r.  

 

Przewodnicząca Komisji, jako jedna z inicjatorek i członkini zespołu organizacyjnego wydarzenia 

zaprosiła do współpracy Okręgową Radę Adwokacją w Katowicach przy kolejnym wydarzeniu 

edukacyjnym skierowanym do Licealistów śląskich.   

Komitet Organizacyjny w składzie:  

 adw. Magdalena Stryja,  

 dr hab. Agnieszka Ziółkowska prof. UŚ,  

 dr Grzegorz Nancka  

uznał za konieczne promowanie wiedzy prawniczej w obszarach w których Młodzież porusza się na co 

dzień oraz które cieszą się ich szczególnym zainteresowaniem, dlatego też w harmonogramie 

wydarzenia zaplanowane zostały wystąpienia przybliżające młodym ludziom wybrane sytuacje życia 

społecznego i kulturalnego, których kontekstu prawnego mogą nie być świadomi:  

 

https://www.facebook.com/Onkologia.Gliwice/?__cft__%5b0%5d=AZWpTjekEclvnQMbXcwBbVV4Yhnwdel1Io3x0z425peNR1RYznI30QzeEW7m7iQZHWwbCltSx1q-0E9TgCwLj5ERISRbyscyh2wwhZ4QalOGmUk804eiji3QvghkH_LfeTsC04OPw5vYJSdxQS4SujHW&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EwaWeberGliwice?__cft__%5b0%5d=AZUHZ-0gDb0_VCIkpsjG9qR38Q6hR_o_6AeEHfBlh5KVW3WprD0RfYnJatItVKJmW1qJty2O85UrFYTniC2UtDsgFpzNO8RPOuKzHI5MqnVRi4Bp8H5cKOEnEjdN4mQL8PLraPQC2sDC3rb5aYqndSbT&__tn__=-%5dK-R
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 dr hab. Marek Leśniak, prof. UŚ – Na czym polegają badania poligraficzne (wariograficzne)? 

 dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ, radca prawny – Czy sztuczna inteligencja zastąpi ludzi 

i prawników? 

 mec. Oliwia Babiarz, adwokat – Pułapki kontraktowe w sporcie zawodowym - 

Przewodnicząca Sekcji Sportowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach 

 mgr Jakub Hanc – Licentia Poetica, czyli czy „Patoreakcja” to zniewaga? 

 prof. dr hab. Piotr Ślęzak – Czy potrawa jest utworem? 

 mgr Dominik Gabor – Dlaczego na sówkę powinna być licencja? Działalność w Internecie 

zgodna z prawem. 

Z uwagi na obostrzenia epidemiczne Dzień Prawnika został zorganizowany w formie hybrydowej. 

Osobiście w murach wydziału gościło 100 uczniów, natomiast w formie zdalnej udział wzięło 4 500 

tysiąca uczestników, tym samym wydarzenie okazało się wielkim sukcesem.  

Dzień Prawnika 25 października na stałe wspiął się w kalendarz imprez skierowanych do uczniów szkół 

podstawowych i licealnych, w trakcie którego nie tylko akcent będzie położony na podnoszenie 

świadomości prawnej, ale również będzie to doskonalą okazja do promocji zawodów prawniczych 

w tym zawodu adwokata.  

 

 
  

9. Światowa Konferencja Climate Change, The SDG’s &The Law, której głównym 

organizatorem był Uniwersytet Cambridge oraz Centre for International Sustainable 

Development Law 

 

W dniach 29 – 30 października 2021 r. Przewodnicząca Komisji za zgoda Dziekana ORA reprezentując 

Okręgową Rade Adwokacką oraz jako członkini Centre for International Sustainable Development Law 

(organizacja międzynarodową posiadającą status konsultacyjny przy ONZ), na zaproszenie głównego 

organizatora Uniwersytetu Cambridge wygłosiła wykład na temat  

"Beyond coal - For Sustainable Future through Just Transition and post Pandemic reconstruction in 

Poland" 

Z uwagi na kolejną falę pandemii konferencja pierwotnie zaplanowana na żywo, w ostatniej chwili 

została przeniesiona do sieci i odbyła się w formie zdalnej. Tym samym jednak zgromadziła ponad 700 

uczestników, stając się globalną platformą dyskusji oraz wymiany wiedzy. Była to też świetna okazja 

do promowania ORA w Katowicach jako instytucji zaangażowanej w działania na rzecz ochrony 

klimatu i ochrony środowiska. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011457760422&__cft__%5b0%5d=AZVeshbejDdWuzxxEdRJFYhqd5iw0_z6rpGfyQF99WPqa4gvxha52wyWVn1eOpPwIhvyWr84oiS7-3w1eTp2K2H37QoxX7nVsFQO3X2-vfVVA4Q5c5ZWQ6feK2d9xE06DpbdyXLn0NW4Y0VqnVvEwRr8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/dominik.gabor.9?__cft__%5b0%5d=AZVeshbejDdWuzxxEdRJFYhqd5iw0_z6rpGfyQF99WPqa4gvxha52wyWVn1eOpPwIhvyWr84oiS7-3w1eTp2K2H37QoxX7nVsFQO3X2-vfVVA4Q5c5ZWQ6feK2d9xE06DpbdyXLn0NW4Y0VqnVvEwRr8&__tn__=-%5dK-R
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10. Climate Law and Governance Day 2021 - największa światowa prawnicza konferencja 

będąca integralnym wydarzeniem Szczytu Klimatycznego COP 26 w Glasgow.  

 

Trzeci raz z rzędu Przewodniczą Komisji została zaproszona do zorganizowania i pełnienia roli 

Przewodniczącej eksperckiego panelu w ramach ww. globalnej konferencji.  

Przewodnicząca wystąpiła do Prezesa NRA oraz do Dziekan ORA o zgodę na włączenie w działania 

organizacyjne obu instytucji. Dzięki temu zarówno Naczelna Rada Adwokacka jak i Okręgowa Rada 

Adwokacka w Katowicach stały się współgospodarzami panelu eksperckiego w trakcie konferencji.  

 

Przewodnicząca Komisji przy wsparciu Pani dr Anny Budznowskiej byłej Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, zorganizowała panel, który daleko wykraczał poza ramy prawne, prezentując 

interdyscyplinarny i międzynarodowy charakter.  

 

Tym samym opierając się na doświadczeniach Polski jako gospodarza COP24, w ramach eksperckiego 

panelu została podjęta próba zaprezentowania jakie innowacje, działania, rozwój orzecznictwa, 

programy badawcze, kooperacje pomiędzy głównymi aktorami sceny klimatycznej, zostały 

zaimplementowane i wdrożone po Szczycie Klimatycznym COP 24 w Katowicach, w celu zapewnienia 

sprawiedliwej transformacji.  

 

W trakcie panelu eksperci i badacze przedstawili analizy i przemyślenia będące próba odpowiedzi na 

najbardziej kluczowe pytania stawiane dzisiaj trzy lata po roku, w którym Polska i Katowice – po Kyoto 

i Paryżu - na stałe wspinały się w światową mapę klimatyczną będąc inicjatorem Deklaracji 

Sprawiedliwej i Solidarnej Transformacji oraz pełniąc role głównej sceny, na której został podpisany 

Pakiet Katowicki (Katowice Rulebook) - pierwsze globalne narzędzie wykonawcze do Porozumienia 

Paryskiego.  

Szczegółowy kształt panelu: 

Tytuł VI eksperckiego panelu:  

Advancing the Just Transition through Law & Science Three Years from COP 24 

Przewodnicząca Panelu: adw. Magdalena Stryja – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Naczelna Rada 

Adwokacka, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, Centre for International Sustainable 

Development Law (CISDL)  

Koordynator Panelu: dr Anna Budzanowska była Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  

Gospodarze Panelu: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, 

Naczelna Rada Adwokacka  

Prelegenci Panelu:  

 dr Michał Kurtyka – były Minister Klimatu i Środowiska;  

 prof. dr hab. Aleksander Nawrat – Pełnomocnik Ministra Klimatu I Środowiska ds. rozwoju 

badań naukowych i polityki naukowej; 

 prof. Rajko Knez – Prezes Trybunału Konstytucyjnego Słowenii;  

 dr Paweł Poszytek – Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji/ Dyrektor 

Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności; 

 dr hab. Agnieszka Bielska Brodziak prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach/ 

Przewodnicząca Katowice UNESCO - Unit in Bioethics; 

 prof. dr hab. Maciej Chorowski – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej; 

 dr inż. Wojciech Kamieniecki – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR);  

 dr Przemysław Ligenza – Dyrektor Instytutu Meteorologii I Gospodarki Wodnej - Państwowy 

Instytut Badawczy; 

 dr Janusz Filipiak – Międzynarodowy Doradca Stałego Przedstawiciela RP przy Światowej 

Organizacji Meteorologicznej (WMO) /Ekspert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - 

Państwowy Instytut Badawczy/ Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, 

Instytutu Geografii, Katedra Meteorologii i Klimatologii; 

 Voice of Young Generation 

https://www.facebook.com/anawrat1?__cft__%5b0%5d=AZULZog1vuhalOTB58X5CIcURJwvMNnfg13a1quEW8aiO_-Q0bzS3kT2DPwG_ijrc3xAdkmetN6dqbWPP402AoyHFBgnHbZlkfDWKlVsjmNx0W4oBN6NMcZIY-Wd6xVuAcOP7KjmSVS5jidPOuCK2f_j&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003924374218&__cft__%5b0%5d=AZULZog1vuhalOTB58X5CIcURJwvMNnfg13a1quEW8aiO_-Q0bzS3kT2DPwG_ijrc3xAdkmetN6dqbWPP402AoyHFBgnHbZlkfDWKlVsjmNx0W4oBN6NMcZIY-Wd6xVuAcOP7KjmSVS5jidPOuCK2f_j&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/agnieszka.brodziak.5?__cft__%5b0%5d=AZULZog1vuhalOTB58X5CIcURJwvMNnfg13a1quEW8aiO_-Q0bzS3kT2DPwG_ijrc3xAdkmetN6dqbWPP402AoyHFBgnHbZlkfDWKlVsjmNx0W4oBN6NMcZIY-Wd6xVuAcOP7KjmSVS5jidPOuCK2f_j&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/przemekligenza?__cft__%5b0%5d=AZULZog1vuhalOTB58X5CIcURJwvMNnfg13a1quEW8aiO_-Q0bzS3kT2DPwG_ijrc3xAdkmetN6dqbWPP402AoyHFBgnHbZlkfDWKlVsjmNx0W4oBN6NMcZIY-Wd6xVuAcOP7KjmSVS5jidPOuCK2f_j&__tn__=-%5dK-R
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Przewodnicząca Komisji została również zaproszona jako Prelegentka do XIV eksperckiego panelu 

tejże konferencji pt. “Courage, Contributions & Compliance by Advancing Paris Agreement 

Implementation”, którego gospodarzem był: Cambridge University, Oslo University, Oxford University 

Press, Routledge, Edward Elgar Publishing, Cambridge University Press.  

 

Współorganizatorami, Partnerami i Patronami konferencji są m.in. takie światowe instytucje jak: 

Uniwersytet Cambridge, Net Zero Lawyers Alliance, International Bar Association, Oxford 

University Press, Edward Edgar Publishing, Routledge, Cambridge University Press, Green 

Climate Fund, The World Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Yale 

University, Bennett Institute for Public Policy Cambridge, UNEP (United Nation Environment 

Programme z siedzibą w Nairobi), UNDP (United Nation Development Programme z siedzibą w 

Nowym Jorku), Word Commission on Environmental Law, IDLO (International Development 

Law Organization).  
 

Hybrydowa forma konferencji sprawiła, że łączna liczba uczestników z całego świata sięgnęła ponad 

1 500 osób.  

 

   
 

 

 

11. Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF Internet Governance Forum 

 

W dniach 6 - 10 grudnia 2021 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbył się Szczyt 

Cyfrowy ONZ. Przewodnicząca Komisji reprezentując Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach, 

Wydział Prawa i Administracji UŚ w Katowicach oraz Centre for International Sustainable 

Development Law wstąpiła jako Prelegentka w trakcie panelu na temat "The Future of the Law of 

Internet and New Technologies - International Research Group Recommendations".  
W trakcie wystąpienia zaprezentowała rekomendacje dla ONZ w zakresie realizacji i promowania 

koncepcji ECO SMART CITY w zrównoważonym i zdigitalizowanym społeczeństwie.  

Rolę Przewodniczących panelu pełnili:  

 Pan prof. dr hab. Mariusz Załucki oraz  

 Pan dr hab. Dariusz Szostak prof UŚ – Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum CYBER 

SCIENCE  

 

https://www.facebook.com/mariusz.zalucki?__cft__%5b0%5d=AZXXZPndHbo3tw1awfH6G_J4Wfni6B3wHyd6rp_WSKTrBYVR3RL-B704Ont0u9EttCvwxDUbfIRqN9xC6BN-QfY1qnEwRWjgeNZm57Jf6jSj7GL4nPQ2HDZ12QrSUB1dep2f1SXQSQQFI2sUMa6bGEyP&__tn__=-%5dK-R
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12. Naukowa Konferencja "Wybrane obszary Prawa Unii Europejskiej, a praktyka”. 

 

W dniu 20 grudnia 2021 roku miała miejsce Konferencja wieńczyła prace w ramach projektu unijnego 

TRAIL finansowanego przez Komisję Europejską. Głównym Organizatorem Konferencji była 

Przewodnicząca Komisji, a jej zaproszenie do udziału w konferencji przyjął dr hab. Maciej Szpunar 

Pierwszy Rzecznik Generalny TSUE, adw. Leszek Cholew – Wicedziekan ORA w Katowicach, 

dr Paweł Poszytek Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Dyrektor Narodowej 

Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz dr hab. Dariusz Szostek, prof. 

UŚ – Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badawcze CYBER SCIENCE oraz Notariusz Wojciech 

Małachowski – Prezes Rady Izby Notarialnej w Katowicach  

 

 

Przewodnicząca Komisji wchodziła w skład zespołu naukowego całego projektu unijnego. 

W wyniku jej starań projekt od samego początku był wspierany przez Naczelną Radę Adwokacką 

poprzez Listy Intencyjne oraz przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach, a także przez Izbę 

Notarialną oraz przez Izbę Komornicza.  

 

Projekt Train in Your Language [TRAIL] realizowany był przez Konsorcjum stworzone przez jednostki 

naukowe pięciu krajów unijnych, a jego głównym celem było rozpowszechnienie szczegółowej wiedzy 

na temat stosowania wybranych aktów prawnych Prawa Unijnego wśród trzech grup zawodowych: 

Adwokatów, Notariuszy i Komorników.  

 

Blisko 300 uczestników z Grecji, Cypru, Estonii, Łotwy oraz Polski wzięło udział w wielojęzycznych 

szkoleniach, wymieniając się wiedzą oraz doświadczeniem. Wartością dodaną projektu jest zbudowanie 

ponadnarodowych sieci praktyków przedstawicieli zawodów prawniczych. To wszystko było możliwe 

dzięki temu, że wszystkie warsztaty i seminaria w ramach projektu – choć wspólne dla uczestników 

z różnych krajów – tłumaczone były symultanicznie na języki narodowe oraz język angielski. 

 

Projekt realizowany był w sumie przez ponad 2 lata, a konferencja "Wybrane obszary Prawa Unii 

Europejskiej, a praktyka” była jego finalnym akcentem. Konferencja został zorganizowana w formie 

hybrydowej, tym samym liczba uczestników sięgnęła 400 osób, a za jej  
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Szczegółowy Program Konferencji:  

 

Prowadzenie Konferencji: adw. Magdalena Stryja, dr Gosia Lubelska– Sazanów,  

 

Prelegenci:  

13. dr hab. Maciej Szpunar prof. UŚ – Pierwszy Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej WYKŁAD INAUGURUJĄCY KONFERENCJE: Pytania prejudycjalne 

sądów krajowych w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

14. prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski – Prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. współpracy 

krajowej i międzynarodowej; 

15. Prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, pełnomocnik dziekana WPiA ds. współpracy 

międzynarodowej, Członkowie zespołu naukowego projektu unijnego TRAIL. 

16. prof. dr hab. Czesław Martysz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 

17. adw. Leszek Cholewa Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, 

18. –dr Paweł Poszytek – Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Dyrektor 

Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności 

19. dr hab. Dariusz Szostek prof. UŚ – Dyrektor  Interdyscyplinarne Centrum Badawcze CYBER 

SCIENCE 

20. dr hab. Maciej Zachariasiewicz, Prof. ALK, Trener TRAIL 

21. Notariusz Wojciech Małachowski – Prezes Rady Izby Notarialnej w Katowicach  

22. Ewelina Wyraz- Altdorf Trener Projektu Unijnego TRAIL, zastępca notarialny 

23. Adwokat Witold Przytocki 

 

 
 

 

Dziękując za Państwa uwagę oraz czas poświęcony na zapoznanie się z powyższym 

sprawozdaniem, łącze wyrazy głębokiego szacunku 
 

Magdalena Stryja – Przewodnicząca Komisji  

 


