Wiadomości Adwokatury 24 kwietnia 2020 r.
Cotygodniowy komunikat Prezydium NRA
Poniżej publikujemy komunikat Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.
Szanowni Państwo Dziekani Okręgowych Rad Adwokackich,
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy – adwokaci i aplikanci adwokaccy,
Kolejne, cotygodniowe, posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 21 kwietnia 2020 roku, a jednym z
jego ważnych tematów była sprawa opłat za prowadzone w Izbach szkolenie aplikantów, sprawa
związana z zatrudnianiem aplikantów przez kancelarie adwokackie, jak również organizacja szkolenia
w Izbach i koszty z tym związane.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zdecydowało, że projekty stanowisk dotyczących tych
tematów zostaną poddane dyskusji i głosowaniu w czasie posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady
Adwokackiej, które odbędzie się 4 maja 2020 roku w formie bezpośredniego porozumiewania się na
odległość.
Na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej omawiało również współpracę z
Ministerstwem Sprawiedliwości przy przywracaniu pracy sądów i innych instytucji wymiaru
sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości rekomenduje, aby po 15 maja br. następowało
stopniowe „odmrażanie” działalności sądów. Pracujemy obecnie nad propozycjami rozwiązań, które
zostaną przedłożone Ministerstwu a wiążą się z już wcześniej zgłaszanymi przez Prezydium NRA
postulatami dotyczącymi funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Prezydium jako priorytet w tych
rozwiązaniach traktuje z jednej strony zachowanie względów bezpieczeństwa dla wszystkich
uczestników postępowań sądowych, a z drugiej strony konieczność jak najszerszego powrotu do
stanu sprzed epidemii, tak aby zachowane były prawa obywateli do sądu. Ważne jest także, aby nie
powstawały nadmierne zaległości w pracy sądów. Także te zagadnienia zostaną przedstawione na
majowym posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej.
Prezydium NRA opracowało również – do decyzji całej NRA – projekty rozwiązań na czas kryzysu
związanego z epidemią COVID-19, które umożliwią udzielenie pomocy zarówno Izbom Adwokackim,
jak również adwokatom i aplikantom adwokackim.
Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Adwokat Jacek Trela
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

List Prezesa NRA do MS ws. sytuacji aplikantów
adwokackich
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jacek Trela, wystosował list do ministra
sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry, w sprawie sytuacji aplikantów adwokackich, których
egzamin – z uwagi na stan epidemii – został odwołany. Prezes NRA wskazuje - zgodnie z
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postulatami środowiska aplikantów adwokackich - obszary wymagające ustawowego
uregulowania.
Aplikanci adwokaccy zawarli swoje postulaty w pismach kierowanych do Naczelnej Rady Adwokackiej
oraz do Okręgowych Rad Adwokackich.
Postulaty przedstawione przez prezesa NRA Ministrowi Sprawiedliwości:
1. Czas ogłoszenia nowego terminu egzaminu. Wskazane wydaje się, aby zachowany został termin
określony w art. 78a ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze, tj. aby egzamin adwokacki został
przeprowadzony nie wcześniej niż 90 dni po jego ogłoszeniu.
Jednakże, gdyby z uwagi na zaistniałe okoliczności konieczne było ogłoszenie z mniejszym
wyprzedzeniem czasowym, powinien być zachowany minimum 45-dniowy odstęp między datą
ogłoszenia a terminem egzaminu adwokackiego. Takie wcześniejsze powiadomienie o egzaminie
pozwoli z jednej strony na podjęcie przez aplikantów przerwanej nauki do egzaminu, a z drugiej
strony umożliwi organizacyjne przygotowanie egzaminu przez samorząd.
2. Urlop na przygotowanie do egzaminu przed nowym terminem. Uzasadnione jest przyznanie
aplikantom dłuższego niż 7 dni urlopu (taki wymiar został obecnie wprowadzony), co poddaję pod
uprzejmą rozwagę Pana Ministra.
3. Zwrot opłaty za egzamin dla osób, które nie będą mogły przystąpić do egzaminu w nowym
terminie. Wskazane byłoby wprowadzenie regulacji prawnej gwarantującej, że osoba, która złożyła
wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego w dniach 24-27 marca 2020 r. i została
dopuszczona do egzaminu, otrzyma na swój wniosek zwrot wniesionej opłaty (2 080 zł) w przypadku,
gdyby nie mogła przystąpić do egzaminu w nowym terminie.
4.Przywrócenie statusu aplikanta osobom, które zostały skreślone z listy aplikantów na swój wniosek
po zakończeniu aplikacji, a przed terminem egzaminu, który został odwołany. Wśród aplikantów,
którzy zakończyli aplikację w dniu 31 grudnia 2019 roku są osoby, które po jej zakończeniu złożyły
wniosek o skreślenie z listy aplikantów adwokackich. Osoby te w związku ze zmianą terminu
egzaminu adwokackiego nie uzyskają tytułu adwokata i uprawnień zawodowych w planowanym
terminie. Osoby takie powinny mieć możliwość złożenia wniosku o przywrócenie na listę aplikantów z
uwagi na zmianę okoliczności wpływających na ich sytuację zawodową.
5. Przedłużenie uprawnień do zachowania statusu aplikanta ponad okres, o którym mowa w art. 79
ust. 1 pkt 4 Prawa o adwokaturze. Poddaję pod rozwagę Pana Ministra przedłużenie uprawnień
przysługujących aplikantom adwokackim po zakończeniu aplikacji ponad okres, o którym mowa w
art. 79 ust. 1 pkt 4 Prawa o adwokaturze, tj. do dnia 31 grudnia 2021 r.
(czytaj list Prezesa NRA)

Prezes NRA: pielęgniarki z DPS-ów mogą liczyć na
pomoc prawną adwokatów
Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, skierował pismo do prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Zofii Małas, w którym przypomniał o gotowości
adwokatów do świadczenia pomocy prawnej pracownikom służby zdrowia.
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List jest reakcją na informacje o nakładaniu kar pieniężnych przez wojewodów na pielęgniarki, które
nie wykonały postanowienia o stawieniu się do pracy w DPS-ach, a także w związku z informacją
Ministra Sprawiedliwości o planowanym wszczęciu przez prokuraturę w niektórych z tych spraw
postępowań przygotowawczych.
Wszystkie osoby, które w związku z tą sytuacją będą potrzebowały pomocy prawnej i zwrócą się do
Okręgowych Rad Adwokackich lub Naczelnej Rady Adwokackiej (tel. 22 505 25 02), otrzymają ją
bezpłatnie.
(zobacz listy adwokatów deklarujących pomoc pracownikom służby zdrowia)
Czytaj pismo

Opinia NRA do ustawy o korespondencyjnych
wyborach prezydenckich 2020 r.
Publikujemy opinię Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej do ustawy o
szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., uchwalonej przez Sejm 6 kwietnia
2020r. Opinię przygotowała adw. dr Monika Haczkowska.
Celem ustawy jest wprowadzenie głosowania korespondencyjnego w najbliższych wyborach
Prezydenta RP, które obejmie wszystkich wyborców uprawnionych do głosowania.
"W ocenie opiniującej Ustawa nie spełnienia konstytucyjnych standardów wyborów ani w zakresie
powszechności, bezpośredniości, równości ani tajności głosowania. Wartością państwa
demokratycznego są nie tylko wolne, demokratyczne i sprawiedliwe wybory, ale również stabilna i
skuteczna władza dzięki nim wyłoniona." - czytamy w opinii NRA.
(czytaj całą opinię NRA)

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury
Poniżej publikujemy komunikat adw. Ewy Krasowskiej, rzecznika dyscyplinarnego
Adwokatury, na temat rozpatrywania spraw dyscyplinarnych przez Sąd Najwyższy.
W nawiązaniu do pisma z dnia 15.04.2020r. skierowanego do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego
(czytaj pismo ), uprzejmie informuję, że w dniu 20.04.2020r. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego
wydała zarządzenie, na mocy którego sprawy, które miała rozpoznać Izba Dyscyplinarna SN (w tym
sprawy dyscyplinarne adwokatów) mają trafiać do Izby Karnej.
Kompetencje w wyznaczeniu właściwego sądu dyscyplinarnego od prezesa kierującego Izbą
Dyscyplinarną, przejmuje Prezes Izby Karnej SN. Zarządzenie to dotyczy też rozwiązań
organizacyjnych służących zapewnieniu należytego rejestrowania, przyjmowania do rozpoznawania
lub kontynuacji spraw należących do właściwości Izby Dyscyplinarnej SN. Zarządzenie to zawiera też
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szczegółowe zalecenia dla pracowników SN.
Zatrudnieni w biurze podawczym otrzymali m.in. zakaz rejestracji wpływu nowych spraw należących
do właściwości Izby Dyscyplinarnej SN i nakaz rejestrowania ich zgodnie z nową właściwością.
Podobne polecenia otrzymali: Prezes kierujący Izbą Dyscyplinarną SN, sędziowie tej izby oraz
pracownicy funkcjonujący w strukturze Izby Dyscyplinarnej. Mają nadto niezwłocznie przekazać
określone w zarządzeniu dokumenty do biura podawczego SN.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 20.04.2020r.
Adw. Ewa Krasowska
Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury
Czytaj zarządzenie Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego

Adwokaci Gutowski i Kardas: Pandemia
niewydolności sądów
Natłok już oczekujących praw plus nowe spowodują, że zatory w realizacji funkcji sądów
będą trwać latami. - zwracają uwagę adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski i adw. prof. dr
hab. Piotr Kardas w felietonie pt. "Pandemia niewydolności sądów", który ukazał się 21
kwietnia 2020 r.
Ograniczenia związane z epidemią spowodowały w zasadzie całkowite zaprzestanie działania sądów
oraz prokuratury. Uśpienie po społecznej izolacji ustawowo „zawieszonych" sądów, nowe problemy
wymagające sądowego rozstrzygnięcia, natłok leżących spraw spowodują, że zatory w realizacji
funkcji sądów trwać będą lata. Do powodów gnębiącej nas od lat dysfunkcjonalności, dołożą się
nowe, nadzwyczajne co do skali i charakteru, jak zjawisko, które je spowodowało.- czytamy w
felietonie.

(czytaj cały tekst)

Profesorowie z UJ o prawie w czasie epidemii
Webinarium zatytułowane "Standardy ostrożności i stan wyższej konieczności - ochrona
zdrowia w czasie epidemii", organizuje Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego wraz z
Katedrą Prawa Karnego UJ, odbędzie się ono 24 kwietnia 2020 r. o godz. 17:15. Będzie je
można oglądać na youtube, na kanale Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Zebranie będzie kolejną częścią cyklu spotkań „Prawo w czasie epidemii”, a także kontynuacją
poprzedniego spotkania zatytułowanego „Stan wyższej konieczności i kolizja obowiązków - ochrona
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zdrowia w czasie epidemii”.
Temat obecnego webinarium to: „Standardy ostrożności i stan wyższej konieczności - ochrona
zdrowia w czasie epidemii”. Referaty wprowadzające przedstawią adiunkci w Katedrze Prawa
Karnego UJ: dr Marek Bielski i dr Dominik Zając.
Prowadzenie: prof. Włodzimierz Wróbel (UJ)
Swój udział zapowiedzieli m.in:
prof. Andrzej Zoll (UJ)
prof. Piotr Kardas (UJ)
prof. Wojciech Wyleżoł (WIML)
prof. Barbara Chyrowicz (UJ, KUL)
prof. Piotr Tuleja (UJ)
Uczestnicy spotkania poruszą m.in. kwestie:
- w jaki sposób może postępować personel mdyczny w sytuacji niedoboru środków ochrony osobistej
i sprzętu medycznego, a także samych pracowników ochrony zdrowia, aby nie narazić się na
odpowiedzialność karną?
- czy i kiedy zarażenie pacjenta lub członka personelu medycznego podczas hospitalizacji w
warunkach epidemii może rodzić czyjąś odpowiedzialność karną?
- jak powinny postępować osoby wykonujące zawody medyczne w sytuacji konfliktu między
narażeniem siebie na zarażenie i rozstrój zdrowia na skutek podjęcia czynności zawodowych a
narażeniem pacjenta na rozstrój zdrowia lub ryzyko dla życia w razie zaniechania owych czynności w
warunkach epidemii?
- czy systemowe braki w dostępie do świadczeń zdrowotnych oraz aparatury i sprzętu medycznego
mogą stanowić podstawę wyłączenia odpowiedzialności karnej?
- czy popełnienie tzw. błędu medycznego w warunkach udzielania świadczeń zdrowotnych
właściwych zwalczaniu epidemii (stres, przemęczenie, strach, presja) może wykluczać
odpowiedzialność karną?
Zebranie będzie transmitowane na stronie YouTube Katedra Prawa Karnego UJ, gdzie będzie można
także zamieszczać komentarze i pytania:
https://www.youtube.com/channel/UCs6UvOabN8vxMgf771TylLw

Tarcza adwokacka 2020 - Sekcja Praktyków Prawa
ORA w Warszawie
Publikujemy syntetyczne opracowanie pt. "Tarcza adwokacka 2020", dedykowane
przedsiębiorcom i adwokatom. To pokłosie webinarium, które zostało przeprowadzone
online 9 kwietnia br. w Izbie Adwokackiej w Warszawie.
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Webinarium było elementem programu "Adwokat dla przedsiębiorcy", zapoczątkowanego przez
Sekcję Praktyków Prawa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, program jest objęty
patronetem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
(czytaj Tarczę adwokacką 2020)
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