Wiadomości Adwokatury 3 kwietnia 2020 r.
Raport Prezesa NRA z prac Prezydium
Publikujemy raport adw. Jacka Treli, prezesa NRA, z prac Prezydium Naczelnej Rady
Adwokackiej.
Szanowne Koleżanki i Koledzy
Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy,
Samorząd adwokacki, do którego wszyscy należymy, to z jednej strony ponad 23 tys. adwokatów i
prawie 6 tys. aplikantów adwokackich, a z drugiej strony struktury w izbach adwokackich i na
poziomie ogólnokrajowym, w których realizujemy zadania powierzone przez ustawodawcę.
Te zadania, dzięki którym jesteśmy zawodem niezależnym, wymagają ponoszenia realnych
wydatków związanych z funkcjonowaniem organów adwokatury, organów izb i sfery
administracyjnej. Dochody samorządu, to wyłącznie wpływy ze składek nas wszystkich. W obecnym,
trudnym czasie, te składki mogą stanowić dla kancelarii adwokackich realne obciążenie. Dlatego w
niektórych izbach obecnie następuje odroczenie pobierania tych składek, choć nie we wszystkich, z
uwagi na to, że są izby, które nie mają wystarczających środków na zabezpieczenie swojej
działalności.
Prezydium NRA przygotowuje program pomocy finansowej dla poszczególnych izb tak, aby możliwe
było zapewnienie z jednej strony funkcjonowania organów izbowych i wykonywania przez nie zadań
ustawowych, a z drugiej strony, aby organy w izbach mogły skutecznie udzielać wsparcia
finansowego tym adwokatom, których kryzys dotknie najciężej. Zależy nam bardzo na tym, żebyśmy
przeszli przez ten trudny czas wszyscy, żeby nikt nie musiał rezygnować z zawodu adwokata.
Oprócz sprawy powyższej, która obecnie jest najważniejsza, Prezydium NRA zajmuje się również
koordynowaniem działań w izbach, które przestawiają się na inne formy pracy dydaktycznej z
aplikantami adwokackimi. W dużej części izb zostało to już wdrożone we własnym zakresie, jednak
są też izby, które będą korzystać z propozycji przedstawionych przez komisję kształcenia aplikantów
adwokackich przy NRA i Prezydium NRA.
Na stronie adwokatura.pl znajduje się przygotowany przez adw. Henryka Stablę, skarbnika NRA i
adw. Bartosza Przeciechowskiego, członka NRA, informator dotyczący zarówno kwestii związanych z
pomocą przewidzianą w ustawie dotyczącej tzw. tarczy antykryzysowej także dla adwokatów, jak i
dotyczący sposobów funkcjonowania sądów, biegu terminów w poszczególnych rodzajach spraw.
Będziemy ten informator uaktualniać, liczymy także na Państwa uwagi. http://www.adwokatura.pl/zzycia-nra/aktualizacja-komunikatu-ws-opracowania-przepisow-nowelizacji-specustawy/
W najbliższym tygodniu na posiedzeniu Prezydium NRA omówimy projekt rozwiązań legislacyjnych,
dotyczących aplikantów adwokackich, którzy w tym roku nie mogli przystąpić do egzaminu,
będziemy chcieli przedłużyć ich status aplikanta adwokackiego, rozstrzygnąć kwestie kosztów
egzaminu, a także inne postulowane przez aplikantów sprawy. Projekt legislacyjny skierujemy do
ministerstwa sprawiedliwości, aby został przedstawiony jako kolejna nowelizacja do specustawy.
Niestety, w pierwszej nowelizacji nie znaleziono miejsca na nasze postulaty.
W uzgodnieniu z ministerstwem sprawiedliwości, przekazałem do dziekanów prośbę o organizowanie
w izbach nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej w sposób zdalny, przy zachowaniu
dotychczasowych zasad wynagradzania.
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Podczas ostatniego posiedzenia Prezydium NRA postanowiło przeznaczyć 100 tysięcy złotych na
zakup środków ochrony osobistej dla lekarzy i personelu medycznego. Środki zostaną przekazane w
porozumieniu z Naczelną Izbą Lekarską i krajowym konsultantem ds. chorób zakaźnych.
Życząc wszystkim zdrowia i siły,
adw. Jacek Trela
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Aktualizacja komunikatu ws. opracowania
przepisów nowelizacji specustawy
31 marca 2020 r. uchwalono i ogłoszono w Dzienniku Ustaw ustawę o zmianie ustawy o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Prezydium NRA przygotowało zaktualizowany
komunikat z opracowanym tematycznie zestawieniem przepisów nowelizacji z wybranych
dziedzin, istotnych w praktyce adwokackiej, a także informacjami istotnymi,
umożliwiającymi skorzystanie z ustawowych rozwiązań wspierających kancelarie
adwokackie i spółki adwokackie, tj. adwokatów i aplikantów w ich działalności
gospodarczej.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Adwokaci i Aplikanci.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w związku z zakończeniem prac legislacyjnych w
przedmiocie regulacji, o której mowa niżej, aktualizuje komunikat z dnia 31 marca 2020 r. i
informuje:
I.
W dniu 31 marca 2020 r. uchwalono i ogłoszono w Dzienniku Ustaw pod poz. 568 ustawę o
zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw (dalej jako „Ustawa Zmieniająca”). Zgodnie z art. 101 ustawa wchodzi w
życie z dniem ogłoszenia. Akt prawny doprecyzowuje nie tylko regulacje konieczne w okresie
epidemii COVID, ale dokonuje także trwałych zmian na przykład w Kodeksie Spółek Handlowych,
Kodeksie Karnym, czy Kodeksie Postępowania Karnego.
Poniżej zamieszczamy opracowane tematycznie zestawienia przepisów z wybranych dziedzin,
istotnych w praktyce adwokackiej, a także informacje istotne, umożliwiające skorzystanie z
ustawowych rozwiązań wspierających kancelarie adwokackie i spółki adwokackie, tj. adwokatów i
aplikantów w ich działalności gospodarczej.
W załączeniu w odrębnych plikach cały tekst ustawy przyjętej przez Sejm w dniu 31 marca 2020 r.
oraz wybrane fragmenty ustawy, dotyczące kwestii omawianych niżej w punkcie IV od 1 do 4.
Informacje wskazane i omówione niżej w punkcie III od 1 do 6 zostały opracowane przezadwokata
Henryka Stablę - członka Prezydium i Skarbnika Naczelnej Rady Adwokackiej, zaś z punktu
IV od 1 do 4 przez adwokata Bartosza Przeciechowskiego - członka Naczelnej Rady
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Adwokackiej. Autorzy zastrzegają, że narzucone przez rozwój wydarzeń tempo pracy mogło
spowodować niezamierzone przez nich nieścisłości, stąd też zwracają się do Szanownych Koleżanek i
Kolegów z prośbą o zgłaszanie uwag, aby dokonać na bieżąco stosownych korekt.
Uwagi prosimy kierować na adres mailowy biura NRA: sekretariat@nra.pl ze wskazaniem, której
części niniejszej informacji dotyczą.

II.
Ustawa stwarza dla adwokatów, prowadzących działalność gospodarczą w formie kancelarii
adwokackich oraz dla spółek osobowych z udziałem adwokatów, możliwość uzyskania ulg i zwolnień,
czy też wsparcia finansowego przewidzianego dla przedsiębiorców, co jest zróżnicowane w
zależności m.in. od tego czy kancelaria jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne,
zatrudniającym pracowników, czy też adwokat opłaca te składki wyłącznie za siebie lub w zależności
od tego, czy adwokatowi jako przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą przysługuje
status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców.
Zwrócić też należy uwagę, że przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców jest
nie tylko osoba fizyczna, prawna czy inna jednostka organizacyjna, która z mocy innych ustaw ma
zdolność prawną – np. osobowa spółka handlowa adwokatów – ale przedsiębiorcą jest również
wspólnik spółki cywilnej, w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
W pkt III niżej wskazywane będą przepisy dodane mocą Ustawy Zmieniającej do ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Zmiany te są zamieszczone w art. 1 Ustawy Zmieniającej.

III.
Ustawowe rozwiązania wspierające działalność gospodarczą – w zakresie
adwokatury
1) Przedsiębiorca, a także m.in. osoba wykonująca umowę zlecenia, bądź inną umowę wskazaną w
przepisie art. 15zq ust. 1 pkt 2 – o ile nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu –może
skorzystać ze świadczeń postojowych, na warunkach określonych szczegółowo w art. 15zr – art.
15zza, m.in. w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku osiągnięto przychód co najmniej
15% niższy od przychodu w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie wyższy od 300%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 2020 r. Czyli w przypadku wniosku złożonego w
kwietniu, przychód za marzec musi być co najmniej 15% niższy od przychodu za luty i nie wyższy niż
15.681 zł.
Przyznanie świadczenia następuje na wniosek składany do ZUS. Zasady ustalania wysokości
świadczenia reguluje przepis art. 15zr, m.in. dla przedsiębiorcy jest to 2080 zł.
2)
Przedsiębiorca zatrudniający pracowników, na podstawie umowy ze starostą może
uzyskać bezzwrotne 3 miesięczne dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w
przypadku spadku obrotów gospodarczych (art. 15 zzb), pod warunkiem utrzymania w zatrudnieniu
pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania,
przez okres równy temu okresowi. Dofinansowanie wyniesie w odniesieniu do kżdego pracownika do
1300 zł w razie spadku obrotów o 30 proc., 1820 zł przy spadku o 50 proc. i 2340 zł, gdy spadek
wyniesie 80 proc. obrotów w dwóch kolejnych miesiącach 2020 r. w porównaniu z rokiem
poprzednim. Jednakże nie można otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały
albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
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3)
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, niezatrudniający pracowników, na podstawie
umowy ze starostą może uzyskać bezzwrotne 3 miesięczne dofinansowanie części kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych (art. 15
zzc) z obowiązkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało
dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.
Dofinansowanie wyniesie do 1300 zł w razie spadku obrotów o 30 proc., 1820 zł przy spadku o 50
proc. i 2340 zł, gdy spadek wyniesie 80 proc. obrotów w dwóch kolejnych miesiącach 2020 r. w
porównaniu z rokiem poprzednim. Jednakże nie można otrzymać dofinansowania w części, w której
te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
4) Mikroprzedsiębiorca może się ubiegać w powiatowym urzędzie pracy opożyczkę jednorazową
w kwocie 5.000,00 zł, finansowaną ze środków Funduszu Pracy. Pożyczka może być w przyszłości
umorzona, jeżeli przedsiębiorca przez 3 miesiące nie zmniejszy stanu zatrudnienia (szczegółowe
warunki określa art. 15 zzd);
5)
Płatnik składek na ubezpieczenie społeczne, który na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosił do
ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych – w tym samego siebie, o ile jest osobą fizyczną –
uzyskuje zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS należnych za okres od marca do
maja 2020 r., wskazanych w złożonych deklaracjach za te okresy, o ile był zgłoszony jako płatnik
składek przed dniem 1 lutego 2020 roku (art. 31zo).
Jednakże w przypadku płatnika, który opłacał składki wyłącznie za własne ubezpieczenie –
niezatrudniającego pracowników – dochodzi dodatkowe kryterium tj. prowadzenie działalności przed
dniem 1 lutego 2020 r. oraz osiągnięcie przychodu za pierwszy miesiąc, którego dotyczy wniosek o
zwolnienie ze składek nie wyższego niż 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
prognozowanego na rok 2020, to jest 15.681 zł.
Zwolnienie wg art. 31zp ust.1 następuje na wniosek, który musi być złożony do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. (wniosek winien zawierać dane wskazane w
art. 31zp ust. 2).
Pamiętać należy, że jednym z warunków uzyskania zwolnienia jest m.in. złożenie deklaracji
rozliczeniowych nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chociaż w tym zakresie jest pewna
wątpliwość i pozorna sprzeczność pomiędzy zapisem art. 31zq ust. 1, który nakłada obowiązek
składania deklaracji w terminach wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zaś w
ust. 3 tego przepisu obowiązek złożenia deklaracji za miesiące od marca do maja przesuwa się do 30
czerwca br. Proponujemy aby, o ile to możliwe, składać deklaracje w dotychczasowych terminach.
Szczegółowo tryb postępowania regulują przepisy art. 31zo – art. 31zu.
6) Ustawa zawiera również postanowienia dotyczące ulg, zwolnień itp., dotyczące większych
przedsiębiorców, wśród których mogą być również kancelarie adwokackie, ale z uwagi na
szczegółowość rozwiązań nie sposób jest je omówić w niniejszej informacji. Stąd też Prezydium
zwraca się z prośbą o dokonanie ich analizy we własnym zakresie, przy uwzględnieniu statusu
kancelarii, przy czym Prezydium na indywidualny wniosek oferuje swą pomoc, o ile będzie możliwe
jej udzielenie.
Prezydium dziękuje z góry wszystkim Koleżankom i Kolegom adwokatom i aplikantom, którzy
zgłaszając swe uwagi przyczynią się do maksymalizacji wsparcia, jakiego samorząd adwokacki może
udzielić swoim członkom w tej trudnej dla wszystkich sytuacji.

IV.

Zestawienie przepisów z wybranych dziedzin, istotnych w praktyce adwokackiej.
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1) Zestawienie regulacji dotyczących postępowań cywilnych, terminów i umów najmu lokali
(KC, KPC) w brzmieniu nadawanym Ustawą Zmieniającą, obowiązujące w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego oraz stanu epidemii. (czytaj załącznik)
2) Zestawienie regulacji dotyczących czynów zabronionych (KK, KPK, KKW, KW), w brzmieniu
nadawanym Ustawą Zmieniającą, obowiązujące w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz
stanu epidemii oraz bezterminowo, także po ustaniu epidemii. (czytaj załącznik)
3) Zestawienie regulacji dotyczących spółek handlowych (KSH), w brzmieniu nadawanym Ustawą
Zmieniającą, obowiązujące w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii oraz
bezterminowo, także po ustaniu epidemii. (czytaj załącznik)
4) Zestawienie regulacji dotyczących Prawa Zamówień Publicznych (PZP), w brzmieniu
nadawanym Ustawą Zmieniającą, obowiązujące w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz
stanu epidemii. (czytaj załącznik)
Z upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
Adwokat Henryk Stabla, Skarbnik NRA
czytaj ustawę z 31 marca 2020 r.

Zachęcamy do debaty środowiskowej nad
projektem zmian Kodeksu Etyki
Podczas nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, które
odbyło się 7 marca 2020 r. w Warszawie, przyjęto uchwałę dotyczącą zmian w Zbiorze
Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Naczelna Rada Adwokacka zdecydowała się
przekazać projekt zmian w Kodeksie, przygotowany przez Komisję Etyki przy NRA, do
szerokich konsultacji środowiska adwokackiego, zarówno indywidualnych (członków izb,
członków pionu dyscyplinarnego, delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury), jak i do
zgromadzenia izb.
Naczelna Rada Adwokacka podjęła tę decyzję uwzględniając liczne prośby wyrażone podczas
konferencji, spotkań środowiskowych, jak i nieoficjalnych rozmów.
Projekt zmian Kodeksu Etyki jest materiałem wyjściowym do dalszych prac NRA, która ostateczny
projekt, uwzględniający głos środowiska adwokackiego,
przedstawi na Krajowym Zjeździe
Adwokatury w listopadzie 2020 r.
Zmiany zaproponowane przez Komisję Etyki przy NRA są wykonaniem uchwały Krajowego Zjazdu
Adwokatury z 2016 r. KZA zobowiązał wówczas NRA do dokonania kompleksowej analizy Kodeksu
Etyki Adwokackiej, przedstawienia propozycji zmian uwzględniających wymagania współczesności
oraz oczekiwania środowiska adwokackiego, a także przedstawienia propozycji zmian zasad etyki
adwokackiej, w tym w razie potrzeby opracowania projektu nowego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i
Godności Zawodu.
Ze względu na koncepcję Komisji Etyki przy NRA, aby odejść od zapisów kazuistycznych w nowym
Kodeksie Etyki, część przepisów związanych z wykonywaniem zawodu będzie przeniesiona do
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Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach, nad którym
obecnie pracuje Komisja ds. Praktyki Adwokackiej przy NRA.
Uwagi i propozycje zmian do projektu adwokaci i aplikanci adwokaccy mogą przesyłać do 15 lipca
2020 na adres: etyka@nra.pl, wypełniając załączony formularz.
Pobierz formularz do zgłaszania uwag
czytaj projekt zmian w KEA
czytaj uchwałę NRA nr 82/2020
czytaj opinie:
Adw. Pawła Gierasa
Adw. Ziemisława Gintowta
Adw. Macieja Łaszczuka
Adw. Marka Mikołajczyka
Adw. Przemysława Rosatiego
List otwarty do NRA adw. Jerzego Naumana
Uwagi adw. Jerzego Naumana na tle wystąpienia adw. prof. Jacka Giezka
Uwagi adw. dr. Karola Pachnika, adw. Joanny Tkaczyk, adw. Marioli Łakomskiej
Pismo sędziów Sądu Dyscyplinarnego Izby Warszawskiej
Opinia Grupy Młodych Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Komunikat MS dot. pracy punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej
Ministerstwo Sprawiedliwości wydało informację dotyczącą możliwości dopuszczenia
pracy zdalnej oraz udzielania porad prawnych przez telefon czy drogą mailową przez
osoby świadczące taką pomoc w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. Ma to zapobiec
utracie wynagrodzeń w przypadku niemożności świadczenia tej pomocy z przyczyn
wywołanych stanem epidemii.
Prezes NRA, adw. Jacek Trela, zwrócił się do dziekanów Izb adwokackich z prośbą o podjęcie – w
porozumieniu ze starostami – działań umożliwiających realizację świadczenia przez adwokatów
nieodpłatnej pomocy prawnej w zdalny sposób.
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(czytaj Komunikat MS)
Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie został również zamieszczony na stronie
internetowej:
(zobacz stronę internetową)

Opinia NRA do zmian w KK i KPK wprowadzanych
przez specustawę z 26 marca 2020
Publikujemy opinię NRA do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o
poszczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, który wpłynął do Sejmu 26 marca 2020 r.
Opinię przygotowali adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska oraz adw. Mariusz
Paplaczyk.
"Lektura projektu ustawy prowadzi jednak do wniosku, iż proponowane zmiany odnoszą się nie tylko
do gospodarczych skutków epidemii, ale obejmują zmiany w szeregu ustaw, w tym – w Kodeksie
karnym i Kodeksie postępowania karnego (do których nie odnosiła się tzw. specustawa z dnia 2
marca 2020 r.), którym w określonym zakresie poświęcona jest niniejsza opinia." - czytamy w
dokumencie.
Autorzy opinii wskazują, że projektodawca dokonuje głębokiej ingerencji w treść przepisów ustawy
karnej i karnoprocesowej, której związek ze stanem epidemii pozostaje przy tym niejasny. Adwokaci
podkreślają, iż instrumentalne używanie prawa – a zwłaszcza prawa karnego – zależnie od bieżących
potrzeb (także politycznych) rodzi liczne niebezpieczeństwa. - Tak doniosła nowelizacja w obszarze
przez nas wskazanym, niebędąca bezpośrednim remedium dla przeciwdziałania skutkom epidemii,
przeprowadzana w zaproponowanym kształcie, nie może zyskać aprobaty - czytamy.
(czytaj opinię NRA)

Prezydium NRA przekaże 100 tys. zł. na pomoc dla
personelu medycznego
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanowiło przeznaczyć 100 tysięcy złotych na
zakup środków ochrony osobistej dla lekarzy i personelu medycznego.
Środki zostaną przekazane w porozumieniu z Naczelną Izbą Lekarską i krajowym konsultantem ds.
chorób zakaźnych.
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Mediacja online w erze COVID-19
Mediacja online w erze COVID-19 – Centrum
Mediacji przy NRA rozpoczyna ogólnopolski
projekt zdalnego rozwiązywania sporów.
Rozprzestrzeniająca
się
pandemia
wirusa
COVID-19 wpływa nie tylko na gospodarkę, ale
także na funkcjonowanie sądów i możliwość
prowadzenia postępowań sądowych, co ma
bezpośrednie przełożenie na praktykę adwokacką.
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, Centrum
Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przy
współpracy z koordynatorami ds. mediacji
wszystkich
Izb
adwokackich
rozpoczyna
ogólnopolski projekt sądowych i pozasądowych
mediacji online.
Przygotowania do szerokiego zaangażowania
Centrum w prowadzenie mediacji online trwają od
ponad dwóch tygodni. Pojawiły się także pierwsze
głosy ze strony judykatury, aby w drodze mediacji
online zmniejszyć zator spraw zalegających i
obecnie nierozpoznawanych przez sądy ze
względu na niemożność dostępu do akt sądowych
i wyznaczania rozpraw.
W związku z powyższym, Centrum Mediacji przy
NRA utworzyło listę adwokatów-mediatorów
przygotowanych do prowadzenia mediacji w trybie
online. Całą akcję koordynują adw. dr Agnieszka
Zemke-Górecka - prezes Centrum oraz adw.
Cezary Rogula - wiceprezes Centrum, przy udziale
pani Anny Luba-Kozłowskiej – sekretarza Centrum.
Mediatorzy,
będący
jednocześnie
czynnymi
zawodowo pełnomocnikami procesowymi, mogą w
najwyższym
stopniu
zapewnić
prawidłowy
przebieg
procesu
rozwiązania
sporu,
bez
konieczności wydania orzeczenia sądowego, a
ustawowe ograniczenia przedmiotowe spraw
możliwych do mediowania są na tyle wąskie, że
przeważająca większość sporów może zostać
zakończona ugodą zawartą przed mediatorem.
Jednocześnie mediacja daje możliwość jej
prowadzenia bez konieczności organizowania
osobistych spotkań ze stronami. W skrócie,
wszystko może zostać przeprowadzone w drodze
online
wideokonferencji,
a
podpisanie
koniecznych
dokumentów,
w
tym
przede
wszystkim ugody, może zostać dokonana poprzez
wymianę egzemplarzy w trybie art. 78 § 1
kodeksu cywilnego lub egzemplarzy opatrzonych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W
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zakresie
dostępu
do
akt,
istotną
część
znajdujących się tam dokumentów mediator może
otrzymać bezpośrednio od stron.
Projekt Centrum obejmuje zarówno mediacje
sądowe, jak i mediacje pozasądowe. W zakresie
mediacji umownych, gdzie nie toczy się jeszcze
postępowanie sądowe, Centrum Mediacji przy
Naczelnej Radzie Adwokackiej chce wyjść
naprzeciw obecnej sytuacji i wystąpi z wnioskiem
do Prezydium NRA o zmianę regulaminu w
zakresie zniesienia opłaty rejestracyjnej.
Centrum
planuje
przygotować
propozycję
ustawowego uregulowania kwestii kierowania
spraw sądowych do mediacji w czasie pandemii
COVID-19. Równolegle Centrum Mediacji przy
Naczelnej
Radzie
Adwokackiej
apeluje
do
wszystkich
pełnomocników
z
zalegającymi
sprawami sądowymi o zgłaszanie wniosków o
skierowanie stron do mediacji i podjęcie mediacji
w trybie online. Wszelkie pytania zainteresowane
strony i pełnomocnicy mogą kierować na adres
centrum.mediacji@adwokatura.pl.

Felieton Prezesa NRA - To się w głowie nie mieści
Zapewnienie bezpieczeństwa pracy pielęgniarek, lekarzy i ratowników medycznych oraz
efektywna pomoc dla firm, którym grozi upadek, to dziś główne oczekiwania wobec
rządzących - napisał adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w felietonie,
który ukazał się 31 marca 2020 r. na łamach "Rzeczpospolitej".
"Czy jest szansa, żeby państwo nas nie zawiodło? - zastanawia się adw. Jacek Trela. - Jest. Ale
warunkiem winno być skoncentrowanie się na opracowaniu pomocy finansowej dla gospodarki,
potrzebnej od zaraz, ale też za miesiąc i za pół roku. Muszą być określone priorytety działań
państwa, a na ich czele bezpieczeństwo dla służby zdrowia. Jest ono bezcenne, warte każdych
pieniędzy. Powinien być wprowadzony stan klęski żywiołowej, który automatycznie odsunie wybory w
czasie i zakończy dyskusję na ich temat."
(czytaj cały felieton)

Prezes NRA o sytuacji adwokatów, gdy sądy
zawieszają działalność
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Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, był 1 kwietnia 2020 r. gościem
RzeczpospolitaTv #rzeczoprawie. W rozmowie z red. Tomaszem Pietrygą prezes NRA
odpowiada na pytanie, jaka jest sytuacja adwokatów w czasie stanu epidemii, gdy sądy
zawiesiły praktycznie swoją działalność.
Załączamy link z rozmową:

(obejrzyj cały wywiad)

Adw. J. Trela: na nowe zlecenia może liczyć kilka
procent kancelarii
O trudnej sytuacji adwokatów w czasie epidemii, gdy sądy zawieszają działalność, a
klienci przestają pukać do drzwi kancelarii oraz o działaniach Naczelnej Rady
Adwokackiej, których celem jest pomoc adwokatom w tym trudnym okresie mówi adw.
Jacek Trela, prezes NRA, w rozmowie z red. Szymonem Cydzikiem. Wywiad ukazał się 2
kwietnia 2020 r. na łamach Dziennika Gazety Prawnej.
Cały wywiad w linku:
(czytaj rozmowę)

Podsumowanie najważniejszych rozwiązań tarczy
antykryzysowej
Pismo "Palestra" opublikowało podsumowanie najistotniejszych rozwiązań tarczy
antykryzysowej, w tym w szczególności wprowadzonych ustawą z 31.03.2020 r. o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) przygotowane przez
kancelarię adwokatów i radców prawnych Głuchowski, Siemiątkowski, Zwara.

Zachęcamy do lektury:
(link do podsumowania)
(czytaj podsumowanie w pdf)
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Wielkopostne rekolekcje online dla prawników
Wielkopostne rekolekcje online dla prawników
dominikanów o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski.

głosił

z

krakowskiego

klasztoru

Trzecią część rekolekcji można obejrzeć na kanale You Tube Adwokatury (zobacz link)

Drugą część rekolekcji można obejrzeć pod linkiem: (zobacz link do drugiego dnia rekolekcji)

Nagranie pierwszego dnia rekolekcji dostępne pod linkiem (zobacz link)

Naczelna Rada Adwokacka

oraz
Duszpasterstwo Prawników Archidiecezji Krakowskiej
zapraszają na
Rekolekcje Wielkopostne dla prawników
w wersji online

Konferencje wygłosi Ojciec Prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP.

Rozpoczną się one w Niedzielę Palmową, o godz. 19.30 i będą trwały w Wielki Poniedziałek i w Wielki
Wtorek także o godz. 19.30.

5 kwietnia br. (Niedziela Palmowa) “Sytuacja graniczna to czas próby”

6 kwietnia br. (Wielki Poniedziałek) “Jezus - Bóg stał się Hiobem”

7 kwietnia br. (Wielki Wtorek) “Nadzieja... nie ma?”
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Transmisja rekolekcji będzie przeprowadzona z Kapitularza Bazyliki Ojców Dominikanów w Krakowie
pw. Świętej Trójcy na kanale YouTube Adwokatury Polskiej pod adresem:

(zobacz link do kanału YT Adwokatury)

Podczas rekolekcji wystąpi także aktor Starego Teatru w Krakowie Jerzy Trela – słowo.

Rekolekcjom będzie także towarzyszyć muzyka z nagrań wykonanych staraniem Naczelnej Rady
Adwokackiej poświęconych Prezes NRA Joannie Agackiej Indeckiej – In memoriam, dokonana na
organach katedry pw. św. Mateusza w Łodzi oraz na organach kościoła pw. Nawrócenia Św. Pawła w
Lublinie, a także kościoła św. Katarzyny w Wolbromiu w wykonaniu prof. Andrzeja Białki.
Artysta wykona m.in chorały Jana Sebastiana Bacha i Johannesa Brahmsa, a trzeciego dnia suplikacje
"Święty Boże" Mieczysława Surzyńskiego.
Słowo wstępu wygłoszą: Duszpasterz Prawników Archidiecezji Krakowskiej ks. dr Marcin Wolczko oraz
pomysłodawca i organizator przedsięwzięcia adw. Stanisław Kłys.

Szkoła Prawa Amerykańskiego WPIA UW – zniżka
dla aplikantów oraz adwokatów
Komisja ds. Współpracy z Zagranicą przy ORA Warszawa oraz Centrum Prawa
Amerykańskiego WPIA UW zapraszają aplikantów i adwokatów na roczny kurs prawa
amerykańskiego w roku akademickim 2020/21. Rekrutacja trwa do 15 lipca 2020 roku.
Złożenie dokumentów do 15 kwietnia br. w ramach tzw. early bird special - upoważnie do
zniżki w wysokości 250 złotych.
Przewidziana jest także dodatkowo specjalna zniżka dla aplikantów adwokackich w wysokości 30% i
dla adwokatów w wysokości 15% od opłaty podstawowej (6.000 zł).
Centrum Prawa
Amerykańskiego już od 20 lat prowadzi ceniony przez prawników i kancelarie prawne program,w
którym wybitni profesorowie z renomowanych, amerykańskich uczelni - Emory University School of
Law oraz Georgia State University College of Law zapoznają uczestników z tematyką dot. prawa
amerykańskiego, np. prawa konstytucyjnego, prawa kontraktów, postępowania karnego, prawa
spółek czy przygotowania opinii prawnych. W czasie dwu semestralnego programu uczestnicy biorą
udział w dziewięciu dwutygodniowych modułach obejmujących w sumie 180 godzin interaktywnych
wykładów w języku angielskim.
Udział w programie CPA jest niepowtarzalną okazją do poznania, bez konieczności studiów w Stanach
Zjednoczonych, amerykańskiego systemu prawnego, doskonalenia angielskiego języka prawniczego i
udziału w praktycznych zajęciach.
Zapraszamy do odwiedzenia strony www.cpa.uw.edu.pl, aby dowiedzieć się więcej o programie, a
także do kontaktu mailowego: cpa@wpia.uw.edu.pl.
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