Wiadomości Adwokatury 8 maja 2020 r.
Relacja z posiedzenia plenarnego NRA
Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się w dniu 4 maja 2020 r. w
formie videokonferencji. NRA przyjęła preliminarz budżetowy na rok 2020, podjęto
uchwałę w sprawie wysokości odpisu na fundusz administracyjny NRA pobieranego od izb
adwokackich oraz omówiono kwestię zatrudniania aplikantów adwokackich.
Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zreferował bieżące prace Prezydium NRA.
Zrelacjonował działania podjęte w związku z pandemią koronawirusa. Prezes NRA poinformował, że
raz w tygodniu odbywają się posiedzenie Prezydium NRA na platformie internetowej. Prezydium
podejmuje bieżące działania, bierze udział w procesie prawotwórczym, szczególnie w pracach nad
ustawami dotyczącymi kolejnych Tarcz – 0.1, 0.2 i 0.3. Zarówno analizę jak i propozycje do ustawy
przygotowali adwokaci Henryk Stabla, Rafał Dębowski i Bartosz Przeciechowski. Prezes Trela dodał,
że jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Sprawiedliwości. Prezydium NRA poczyniło starania o
wypłaty zaległych wynagrodzeń za sprawy z urzędu oraz o podjęcie zdalnej pomocy prawnej w
nieodpłatnych punktach pomocy prawnej, przy tej samej stawce wynagrodzenia.
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił preliminarz budżetowy na rok 2020. Z kolei adw.
Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, przedstawił ocenę WKR dotyczącą
zamknięcia roku budżetowego 2019 oraz opinię na temat propozycji budżetowych na rok 2020.
Naczelna Rada Adwokacka przedyskutowała i podjęła uchwały finansowe, w tym uchwałę dotyczącą
zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania finansowego z wykonania budżetu
Naczelnej Rady Adwokackiej za 2019 rok oraz uchwałę ustalającą budżet na rok 2020. Z uwagi na
pogorszenie się sytuacji gospodarczej związanej z ograniczeniami wprowadzonymi z powodu
COVID-19, Naczelna Rada Adwokacka postanowiła nie pobierać odpisu na rzecz NRA od izb
adwokackich w okresie marzec-maj.
Prezes NRA omówił potrzebę zmiany zasad udzielania pożyczek przez Naczelną Radę Adwokacką, ze
względu na panującą pandemię i związaną z tym trudną sytuacją finansową wielu adwokatów.
Wsparcia tym adwokatom udzielać będą izby, ponieważ to okręgowe rady adwokackie najlepiej
wiedzą, komu i jaka pomoc na terenie danej izby jest najbardziej potrzebna. Naczelna Rada
Adwokacka przyjęła uchwałę zmieniającą zasady udzielania pożyczek przez NRA.
Adw. Jacek Trela, prezes NRA, przypomniał działania Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w
kwestii sytuacji aplikantów adwokackich, którzy mieli podejść do egzaminu zawodowego, lecz został
on z powodu epidemii przesunięty. Prezydium NRA postulowało w Ministerstwie Sprawiedliwości
przedłużenie aplikantom adwokackim urlopu na przygotowanie się do egzaminu – ministerstwo
zaproponowało dodatkowe 7 dni. Prezydium postulowało także zwrot wpłaconej już opłaty za
egzamin dla tych aplikantów, którzy nie będą mogli podejść do egzaminu w tym roku oraz poparło
postulat dziekanów wydziałów prawa, by termin egzaminu na aplikację adwokacką przesunąć na
październik 2020 r.
Naczelna Rada Adwokacka omówiła następnie kwestię zatrudniania aplikantów adwokackich przez
patronów. Podjęto stanowisko, w którym przypomniano zapisy uchwały 31/2018 z 25 lutego 2018 r.
W uchwale tej czytamy: „Model aplikacji adwokackiej, oparty o relację patron-aplikant, winien ze
wszech miar zapewniać aplikantowi stabilne podstawy ekonomiczne i bezpieczeństwo socjalne w
zakresie świadczonej przez aplikantów pracy na rzecz patronów.
Naczelna Rada Adwokacka apeluje do Dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich, aby przy
wyznaczaniu patronów wprowadzać rozwiązania zapewniające aplikantom wynagrodzenie.
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Naczelna Rada Adwokacka przypomina adwokatom współpracującym z aplikantami adwokackimi lub
zatrudniającym ich, że za podejmowanie przezeń na rzecz adwokatów czynności należne jest
wynagrodzenie.”
Ponadto członkowie NRA omówili także kwestię zwalniania z opłat za szkolenie aplikantów
adwokackich w trudnej sytuacji.

Prezes NRA dla Wirtualnej Polski: wybory 10 maja
nie powinny się odbyć
Wybory prezydenckie 10 maja nie powinny się odbyć - uważa adw. Jacek Trela, prezes
NRA. W wywiadzie udzielonym Wirtualnej Polsce podkreśla, że wybory korespondencyjne
nie spełniają warunków konstytucyjnych, więc nie będą powszechne, równe,
bezpośrednie i tajne.
Jako swoją rekomendację dla rządzących, prezes NRA wymienia wprowadzenie stanu klęski
żywiołowej i przeprowadzenie wyborów prezydenckich w zgodzie z prawem i w bezpiecznych
warunkach. Wyraża też nadzieję, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu
Najwyższego unieważni wybory, jeśli te zostaną przeprowadzone niezgodnie z prawem. - Chciałbym
jednak, żeby to była ocena prawna, nie polityczna - powiedział adw. Trela.
Prezes NRA odpowiada także na pytania dotyczące sytuacji prawników, szczególnie adwokatów oraz
spraw ich klientów w czasie pandemii, gdy sądy zamroziły swoją działalność.
(czytaj cały wywiad dla Wirtualnej Polski)

Nieuczciwy plebiscyt zamiast wyborów - felieton
Dążenie do przeprowadzenia głosowania pocztowego odziera ze złudzeń o dobrych
intencjach rządzących - napisali adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski i adw. prof. dr hab.
Piotr Kardas we wspólnym feleitonie, który ukazał się 5 maja 2020 r. na łamach
"Rzeczpospolitej".
W najbliższych dniach wyjaśni się, czy spóźniona refleksja pozwoli zapobiec legitymizowaniu władzy
poprzez usługę pocztową zamiast wyborów prezydenta. - czytamy w felietonie.
(czytaj felieton)

"Odmrażanie z ochroną" wywiad z adw. Rafałem
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Dębowskim
O sytuacji wymiaru sprawiedliwości związanej z COVID-19 mówi w wywiadzie dla
"Dziennika Gazety Prawnej" adw. Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej.
Adwokat Rafał Dębowski porusza m.in. problemy związane z odmrażaniem terminów sądowych i z
doręczeniami hybrydowymi.
czytaj wywiad

Adwokaci będą patronować nowym bydgoskim
ulicom
Radni uchwalili nadanie nazw nowym ulicom na terenie Bydgoszczy. Na osiedlu Prądy
uhonorowana zostanie Bydgoska Palestra.
Patronów otrzyma niebawem osiem nowych ulic na terenie miasta w Starym Fordonie, Opławcu, na
Osiedlu Tatrzańskim oraz Prądach. Na tym ostatnim osiedlu uhonorowani zostaną członkowie
Adwokatury.
Główna ulica biegnąca w kierunku nowego założenia z budownictwem mieszkaniowym otrzyma
nazwę Bydgoskiej Palestry. To pomysł radnych na upamiętnienie i uhonorowanie wszystkich
adwokatów, którzy zapisali się w historii miasta na przestrzeni stu lat od powrotu Bydgoszczy w
granice kraju.
Własnych patronów otrzymają też sąsiednie ulice w tej części osiedla. W ten sposób uhonorowany
zostanie Janusz Budzyński, znany w dwudziestoleciu międzywojennym bydgoski adwokat, który
zmarł w obozie koncentracyjnym.
Innej nowej ulicy na tym osiedlu patronować będzie Bronisław Koch. Adwokat zaangażowany w walkę
o polskość miasta. Po wojnie występował w procesach politycznych, w których bronił oskarżonych o
udział w protestach w 1956 roku. Bydgoszczanie wówczas manifestowali swój sprzeciw wobec
komunistycznej dyktatury i krwawej pacyfikacji powstania węgierskiego.
Własną ulicę otrzyma także Tadeusz Piziewicz wybitny prawnik, sędzia i adwokat. W czasie I wojny
światowej był oficerem armii austriackiej. Następnie uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Od
1938 roku związany z Bydgoszczą. Po zakończeniu II wojny światowej był członkiem Głównej Komisji
Badania Zbrodni Hitlerowskich.

Szkolenia Centrum Mediacji przy NRA z
prowadzenia mediacji on-line
Wiceprezes Centrum Mediacji przy NRA, adw. Cezary Rogula poprowadzi bezpłatne
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szkolenia on-line dla mediatorów Centrum z „Prowadzenia mediacji on-line”.
Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej rozpoczęło niedawno ogólnopolski projekt
zdalnego rozwiązywania sporów, który obejmuje zarówno mediacje sądowe, jak i mediacje
pozasądowe. Zostały utworzone listy adwokatów-mediatorów przygotowanych do prowadzenia
mediacji w trybie on-line, które mają za zadanie ułatwić sędziom kierowanie spraw do mediacji.
Zdecydowano, iż kolejnym etapem projektu będzie przeszkolenie mediatorów, którzy zgłosili się do
pracy w trybie mediacji zdalnych. W związku z tym Centrum Mediacji przy NRA w porozumieniu z
Okręgową Radą Adwokacką w Białymstoku zorganizowało szkolenia z „Prowadzenia mediacji online”. Szkolenia są bezpłatne i skierowane do mediatorów Centrum Mediacji, prowadzi je adw. Cezary
Rogula, mediator, trener i jednocześnie wiceprezes Centrum Mediacji przy NRA.
Szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego Centrum zdecydowało o przeprowadzeniu
kolejnych edycji. Odbyły się już dwa szkolenia, a 5 maja br. zostanie przeszkolona kolejna grupa
mediatorów.

Zaproszenie na kursy internetowe w ramach
programu HELP
W ramach programu HELP - Human Rights for Legal Professionals - Rada Europy
udostępniła kursy internetowe. Obejmują one tematy związane z prawami człowieka i
odzwierciedlają różne obszary prac Rady Europy.
HELP jest platformą edukacyjną Rady Europy dla prawników, której celem jest szkolenie m.in.
sędziów, adwokatów i prokuratorów w zakresie europejskich standardów praw człowieka.
Dostępne są następujące kursy internetowe:
- Introduction to the European Convention on Human Rights and the European Court on Human
Rights, including a new module on Execution of ECtHR judgments
- Violence against women and domestic violence
- Trafficking into human beings
- Bioethics
- Rights of persons with disabilities
- Child-friendly Justice
- Human Rights in Sports
- Prohibition of Ill-treatment
- Committee on the Prevention of Torture (CPT) standards
- Asylum
- Anti-discrimination
Katalog kursów internetowych jest dostępny tutaj: (pobierz katalog)
Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o ukończeniu danego kursu (zaświadczenie jest
dostępne w języku angielskim).
Użyteczne filmiki instruktażowe:
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•
•
•

Utworzenie konta umożliwiającego dostęp do platformy HELP (zobacz instrukcje)
Udział w kursie: (zobacz instrukcje)
Poruszanie się po platformie internetowej (zobacz instrukcje)

Czy COVID-19 zainfekował praworządność?seminarium internetowe
Wspólne seminarium internetowe UIA i Fundacji na rzecz praworządności LexisNexis pt.
„Koronawirus i rządy prawa - Czy COVID-19 zainfekował praworządność?” odbędzie się 15
maja 2020 roku w godz. 18.00 – 19.30.
Udział w seminarium jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
Restrykcje nałożone przez rządy na całym świecie w celu ograniczenia wpływu koronawirusa na
zdrowie publiczne wpłynęły również na systemy wymiaru sprawiedliwości. Zamknięte sądy,
opóźnione i odwołane postępowania sądowe, odroczone rozprawy są tylko częścią tego zjawiska.
Rządy proponują lub wprowadzają nowe przepisy ograniczające prawa, a obywatele stają w obliczu
zwiększonego nadzoru. W świetle tych zmian, prawnicy na całym świecie coraz częściej obawiają się
o wartości demokratyczne.
Jaki jest wpływ pandemii na praworządność? Czy rządy znajdują właściwą równowagę między
zdrowiem publicznym a rządami prawa, czy też idą dalej niż to konieczne? Czy praworządność i
wartości demokratyczne są zagrożone?
Podczas seminarium eksperci zbadają te wątpliwości i podejmą próbę odpowiedzi czy są powody do
niepokoju.
(szczegóły i rejestracja)
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