Wiadomości Adwokatury 30 kwietnia 2020 r.
Tarcza 3 - nowy projekt zmian w ustawie COVID-19
Publikujemy komunikat dotyczący nowego projektu zmian w ustawie COVID-19 - Tarcza 3.
Do Sejmu 28 kwietnia 2020 r. wpłynął nowy projekt zmian w ustawie COVID-19 - jest to druk nr
344 - rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Tego samego dnia rząd wniósł autopoprawkę do
projektu, druk nr 344a.
Z punktu widzenia praktyki adwokackiej najistotniejsza zmiana zawarta jest w art. 43 pkt 16 -uchyla
się art. 15zzs oraz art. 15zzr ustawy COVID-19, czyli przepisy, według których w okresie stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg przewidzianych
przepisami prawa administracyjnego terminów materialnych oraz bieg terminów
procesowych i sądowych w postępowaniach nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu
na ten okres.
Przepis przejściowy art. 67 przewiduje 7 dni na uruchomienie biegu terminów - od wejścia w życie
ustawy.
Art. 43 pkt 8 projektu precyzuje także katalog "spraw pilnych" z art. 14a ustawy COVID-19. Wniosek
z tego - nadal pewne sprawy są traktowane jako pilne, natomiast odstępuje się od zawieszenia lub
wstrzymania biegu terminów.
Istotny jest także art. 43 - pkt 18 projektu ustawy: doręczenia przez ePuaP, portal oraz mailem
– w razie wyrażenia zgody przez stronę, a także możliwość wnoszenia pism przez ePuaP.
Dodatkowe zmiany wg autopoprawki 344a:
1. Rozszerza się możliwość prowadzenia rozpraw na odległość
bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku - videorozpraw, przy czym:

z

jednoczesnym

a) brak videorozpraw i brak posiedzeń z wyłączeniem jawności w w postępowaniu karnym, innych niż
wg KPK,
b) dopuszczalne będą videorozprawy przed WSA i NSA,
c) dopuszczalne będą videorozprawy wg KPC, także gdy uczestnicy znajdują sie poza budynkiem
sądu;
2. W postępowaniach cywilnych:
a) przeprowadzenie posiedzenia niejawnego możliwe jedynie, gdy strona się temu nie sprzeciwiła,
b) członkowie składu poza referentem i przewodniczącym mogą znajdować się poza budynkiem sądu
w trakcie rozpraw, muszą być "obecni" przy ogłoszeniu orzeczenia,
c) sąd może wydać wyrok na posiedzeniu niejawnym, po uprzednim odebraniu od stron stanowisk na
piśmie.
3. NSA może rozpoznawać skargi kasacyjne na posiedzeniu niejawnym, o ile strony wyrażą na to
zgodę.
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Inna ważna zmiana wynikająca z przepisu przejściowego art. 67 (po autokorekcie): z dniem wejścia w
życie ustawy rozpoczyna się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania
kary.
Ponadto stosownie do art. 43 pkt 35 – projektowana jest zmiana w zakresie urlopów płatnych dla
aplikantów i zwrot opłaty dla osób wycofujących się z egzaminu adwokackiego.
Poniższe zmiany mają charakter trwały, niezależny od stanu epidemii, np.:
art. 1 - dodanie art. 387[1] kc,
art. 2 - dodanie art. 952[1] kpc,
art. 7 - dodanie §2 i 3 w art. 304 kk,
art. 26 - zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej.
art. 28 - zmiany Prawa o Prokuraturze
art. 40 - zmiana ustawy o zmianie KSH z 30.08.2019
Jak wynika z porządku obrad, projekt może zostać nim objęty na aktualnym, 11 posiedzeniu Sejmu.

Druk nr 344: (link do dokumentu)

Autopoprawka druk nr 344a: (link do dokumentu)

Opracował adw. Bartosz Przeciechowski

Prezydium NRA za zmianą terminu egzaminu
wstępnego na aplikacje prawnicze
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w pełni popiera wniosek dziekanów wydziałów
prawa 11 polskich uniwersytetów dotyczący zmiany terminu egzaminu wstępnego na
aplikacje prawnicze i przesunięcie go na koniec października 2020 roku. Pismo w tej
sprawie skierował do Ministra Sprawiedliwości adw. Jacek Trela, prezes NRA.
"Ograniczenia związane ze stanem epidemii wirusa COVID-19 stanowią utrudnienie dla planowanego
przeprowadzenia zarówno zajęć, jak i egzaminów na ostatnim roku studiów, zaliczenia
obowiązkowych praktyk, terminowego sporządzenia pracy magisterskiej i jej obrony w czasie
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gwarantującym przystąpienie do egzaminu." - czytamy w piśmiedo Ministra Sprawiedliwości.
"Jak wskazano w piśmie dziekanów wydziałów prawa, znaczna część studentów kończących w
bieżącym roku studia nie mogłaby z przyczyn formalnych przystąpić do egzaminu w zaplanowanym
na koniec września terminie. Przyłączamy się do stanowiska przedstawicieli uczelni wyższych, mając
na względzie dobro wszystkich młodych ludzi, którzy postanowili wykonywać w przyszłości jeden z
zawodów prawniczych."

(czytaj pismo Prezesa NRA do Ministra Sprawiedliwości)

Prezes NRA: Epidemia uderza w kancelarie wywiad
Epidemia uderza w kancelarie - szansą zmiany w działaniu i "odmrożenie" sądów - mówi
adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w wywiadzie udzielonym portalowi
prawo.pl.
Sytuacja adwokatów w czasie epidemii COVID-19 jest niezaprzeczalnie trudna - powiedział adw.
Trela. - Na ich sytuację finansową wpływa m.in. mniejsza liczba klientów i praktycznie zamknięcie
sądów. Szansą jest oczywiście ich "otwarcie", ale też zmiany w działaniu samych kancelarii, choćby
poprzez oferowanie usług w zakresie prawa pracy czy odszkodowań.
(czytaj cały wywiad)

Adw. Jacek Trela: A to Polska właśnie - felieton
Ludzie chcą sobie pomagać, a społeczna aktywność i zbiórki pieniężne zastępują
państwo, które się nie sprawdza i nie jest gotowe na sytuację nadzwyczajną - uważa adw.
Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Jego felieton pt. "A to Polska właśnie"
ukazał się 28 kwietnia br. na łamach "Rzeczpospolitej".

"Epidemia i nadzwyczajność wywołanej nią sytuacji pozwalają wyraźniej zobaczyć dobre i złe strony
naszego kraju, obywateli, władzy i ich wzajemnych relacji. Jaka jest obecnie Polska? Czy takiej Polski
chcemy?" - napisał prezes NRA.
(czytaj cały felieton)
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Prace senackich Komisji nad przepisami o
wyborach korespondencyjnych
Publikujemy wystąpienie adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza Naczelnej Rady
Adwokackiej, podczas wspólnego posiedzenia senackich Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
oraz Komisji Ustawodawczej 28 kwietnia 2020 r. Przedmiotem prac było rozpatrzenie
ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta
RP zarządzonych w 2020 r.
Adw. Dębowski zwracał uwagę, że obecnie najpilniejszą sprawą jest minimalizowanie skutków
kryzysu gospodarczego. Podkreślił, że brak wprowadzenia stanu nadzwyczajnego jest zaniechaniem
legislacyjnym. I pomimo, że nie został wprowadzony, to faktyczny stan nadzwyczajny, w jakim się
znajdujemy, uzasadnia odroczenie wyborów.
Zaznaczył, że wybory są procesem, w którym głosowanie to element końcowy. Polacy zostali
pozbawieni podstawowego prawa do wyboru, ponieważ nie przeprowadzono kampanii wyborczej.

(posłuchaj całego wystąpienia adw. Rafała Dębowskiego)

Adw. prof. Gutowski o sytuacji adwokatury w
czasach epidemii
- Rozdysponowanie środków między adwokatów nie rozwiąże ich problemów, podobnie
jak pożyczka w wysokości 5 tys. złotych, jaką rządzący oferują przedsiębiorcom. Pomoc
nie powinna polegać na rozdaniu pieniędzy, lecz na przełączeniu myślenia na
wykonywanie zadań w czasie wyzwań. – mówi w wywiadzie dla Rzeczpospolitej adw. prof.
Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.
Czytaj cały wywiad

Prezes Centrum Mediacji przy NRA o mediacji w
dobie koronawirusa
Mediacja, także online, jest szansą na odciążenie sądownictwa w trakcie, ale też po
epidemii koronawirusa. Warunkiem jest jedynie to, by przebiegała zgodnie z przepisami i
zasadami. Dojrzeli do niej prawnicy, czas przekonać też społeczeństwo - mówi w
rozmowie z Prawo.pl adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, dziekan białostockiej izby i
prezes Centrum Mediacji przy NRA.
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Centrum Mediacji przy NRA opracowało rekomendację, jak powinny wyglądać mediacje w stanie
zagrożenia, online. Zależy nam na tym, aby wszystko się odbywało legalnie, by te mediacje i ugody,
które zostaną zawarte, były następnie zatwierdzane przez sąd - podkreśla adw. dr Zemke-Górecka.
(czytaj cały wywiad)

Umowa o współpracy Centrum Mediacji przy NRA i
Wyższej Szkoły Bankowej
Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zawarło umowę o współpracy z
Wyższą Szkołą Bankową, stając się partnerem strategicznym szkoły.
Umowę podpisała Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, WSB we Wrocławiu i WSB we Wrocławiu
Oddział w Opolu.
Podpisanie porozumienia da Centrum, a tym samym jego mediatorom, szansę na rozwój poprzez
prowadzenie przez nich zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotów specjalnościowych oraz
szkoleń.
W dalszym etapie współpracy Centrum będzie miało możliwość publikacji w Zeszytach Naukowych,
uczestnictwa w konferencjach naukowych i seminariach na zasadach obowiązujących na uczelni.
Współpraca pomiędzy Centrum a partnerem dydaktycznym, jakim jest Wyższa Szkoła Bankowa, to
przede wszystkim możliwość podnoszenia kwalifikacji adwokatów na wszystkich rodzajach studiów i
to na preferencyjnych warunkach, przy jednoczesnej możliwości opiniowania programów kształcenia
oraz treści przedmiotów oferowanych przez uczelnię.

Zaproszenie na studia podyplomowe z mediacji
Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej we współpracy z Wyższą Szkołą
Bankową w Warszawie, we Wrocławiu i w Opolu zaprasza adwokatów na studia
podyplomowe z mediacji sądowych i pozasądowych.
Jest to możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu mediacji rodzinnych, pracowniczych,
gospodarczych i administracyjnych, które znajdują się w programie proponowanych studiów. Zajęcia
są prowadzone przez praktyków - czynnych mediatorów z wykształceniem prawniczym i
psychologicznym, wśród których są mediatorzy Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie
Adwokackiej.
Studia nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora oraz możliwość uzyskania wpisu na
listę stałych mediatorów sądowych na terenie całego kraju. Uprawniają również do prowadzenia
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szkoleń z mediacji i negocjacji.
(czytaj szczegóły studiów podyplomowych z mediacji)

Seminarium internetowe UIA pt. „Pandemia w XXI
wieku" 11 maja
UIA zaprasza na seminarium internetowe pt. „Pandemia w XXI wieku: Jak technologia i
nowe przepisy pomagają/utrudniają powrócić pacjentom do zdrowia”, które odbędzie się
11 maja 2020 roku w godz. 15.30 – 16.30.
Udział w seminarium jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
Podczas seminarium eksperci będą mówić, w jaki sposób telemedycyna/telezdrowie i duże dane
zdrowotne pomagają testować, śledzić i leczyć COVID-19 oraz jak są chronione wolności
obywatelskie i prywatność podczas ratowania życia.
Informacje o tym, jak wziąć udział w seminarium, będą przesłane w mailu po rejestracji.
Więcej informacji na stronie UIA (link do strony)
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