Wiadomości Adwokatury 15 maja 2020 r.
Aktualizacja komunikatu dotyczącego zmian w
ustawie COVID-19 - Tarcza 3
Publikujemy komunikat przygotowany przez adw. Bartosza Przeciechowskiego, członka
Naczelnej Rady Adwokackiej, nt. przyjętych przez Sejm zmian w ustawie o zmianie
niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2.
Uchwalona przez Sejm 14 maja tarcza 3.0 została już podpisana i opublikowana (Dz.U. z 2020 r. poz.
875). Ustawa weszła w życie 16 maja.
1. Z punktu widzenia praktyki adwokackiej najistotniejsza zmiana zawarta jest w art. 46 pkt 20
- uchyla się art. 15zzs oraz art. 15zzr , 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.

2. Przepis przejściowy art. 68 przewiduje 7 dni na uruchomienie biegu terminów - od wejścia w
życie ustawy (dzień po dniu ogłoszenia). Między innymi z dniem wejścia w życie ustawy rozpoczyna
się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary.
3. Art. 46 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.
4. Wprowadza się jako zasadę videorozprawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania
ostatniego z nich – chyba, że przeprowadzenie zwykłej rozprawy lub posiedzenia jawnego nie wywoła
nadmiernego zagrożenia, przy czym:
a) brak videorozpraw i brak posiedzeń z wyłączeniem jawności w postępowaniu karnym (innych niż
obecnie wg kpk)
b) przed WSA i NSA – videorozprawy; możliwość rozpoznawania spraw na posiedzeniu niejawnym
przez WSA (bez prawa sprzeciwu strony)
c) posiedzenia jawne wg KPC w formie videorozprawy; przeprowadzenie posiedzenia niejawnego wg
KPC możliwe jedynie, gdy strona się temu nie sprzeciwiła. Uwaga – pełnomocnicy profesjonalni
nie będą pouczani o prawie złożenia sprzeciwu!!
d) w postępowaniach cywilnych członkowie składu poza referentem i przewodniczącym mogą brać
udział w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem posiedzenia, na
którym dochodzi do zamknięcia rozprawy.
5. W postępowaniu cywilnym sąd może wydać wyrok na posiedzeniu niejawnym, po uprzednim
odebraniu od stron stanowisk na piśmie.
6. Rozszerzenie stosowania art. 374 kpc - rozpoznawanie na posiedzeniu niejawnym także
apelacji wniesionych przed 7.11.2019, brak pouczeń dla profesjonalnych pełnomocników
w tym zakresie!!
7. NSA może rozpoznawać skargi kasacyjne na posiedzeniu niejawnym, o ile strony wyrażą na to
zgodę.
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Warto odnotować także:
art. 46 pkt 40 – nowy art. 31zi1 i art. 31zi2 - urlopy płatne dla aplikantów i zwrot opłaty dla osób
wycofujących się z egzaminu.
art. 46 pkt 41 - w art. 31zo nowy ust. 2a i 2b - dotyczyć będzie adwokatów niezatrudniających
pracowników - zwolnienie z ZUS o ile w lutym 2020 dochód nie przekroczył 7000 zł.
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. 8 - dodanie §2 i 3 w art. 304 kk,
art. 11 - zmiana USP, delegacja dla MS do określenia rozporządzeniem systemu teleinformatycznego,
obsługującego postępowania sądowe.
art. 29 - zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej.
art. 31 - zmiany Prawa o Prokuraturze
art. 43 - zmiana ustawy o zmianie KSH z 30.08.2019
Link do ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/344_u.htm
Opracował adw. Bartosz Przeciechowski

Prof. Kardas przewodniczącym rady doradczej
Fundacji Prawników Europejskich
Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, został wybrany
przedstawicielem CCBE i zarazem przewodniczącym rady doradczej European Lawyers
Foundation (ELF).
Adw. Jacek Trela, prezes NRA, przekazał gratulacje nowemu przewodniczącemu. - Jest to docenienie
aktywności, wiedzy i doświadczenia Pana Profesora na międzynarodowym forum prawniczym.
Jednocześnie to nobilitacja dla całego środowiska Adwokatury Polskiej. – napisał prezes NRA. (czytaj
list gratulacyjny)
Fundacja Prawników Europejskich działa przy CCBE (Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych
Europy) od 2014 r. Jej celem jest podejmowanie projektów związanych z wykonywaniem zawodu
prawnika, rozwojem prawa i praktyki w zakresie praworządności i wymiaru sprawiedliwości oraz
znaczących
zmian
w
samym
prawie,
zarówno
na
poziomie
europejskim,
jak
i
międzynarodowym. Działania Fundacji wspierają realizację celów Rady Adwokatów i Stowarzyszeń
Prawniczych Europy (CCBE). ELF pomaga również w pozyskiwaniu funduszy UE na realizację
projektów poszczególnych adwokatur.

Adw. Jacek Trela o wyborach prezydenckich:
Kwadratura koła
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Mamy do czynienia z naszą polską kwadraturą koła. Można było jej uniknąć wprowadzając
stan klęski żywiołowej. - napisał adw. Jacek Trela, komentując wydarzenia związane z
wyborami prezydenckimi, które nie odbyły się 10 maja 2020 r. Felieton prezesa Naczelnej
Rady Adwokackiej ukazał się 11 maja.

W tej trudnej sytuacji, w jakiej za sprawą rządzących znaleźliśmy się my wszyscy, często wbrew
naszej woli, jest jednak jasny element na mapie społeczno-politycznej Polski. To samorząd
terytorialny. - czytamy w felietonie(...) - Samorząd i społeczeństwo obywatelskie są nadzieją na
lepsze jutro, na pozostanie w Unii Europejskiej, na powrót do demokracji ze stanu, w jakim - według
waszyngtońskiego think tanku Freedom House - jesteśmy teraz, czyli „połowicznie skonsolidowanej
demokracji".
(czytaj cały felieton)

Sekretarz NRA: mamy prawo ustalać i egzekwować
zasady
Mamy prawo ustalać swoje własne zasady i sami je potem egzekwować. Nakaz
stosowania się do decyzji władz występuje w wielu środowiskach zawodowych - podkreślił
adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA w rozmowie z red. Szymonem Cydzikiem. Wywiad
ukazał się 14 maja 2020 r. na łamach Dziennika Gazety Prawnej.
Rozmowa jest odpowiedzią na wywiad z wiceministrem sprawiedliwości Sebastianem Kaletą, który 11
maja 2020 r. zapowiedział, że jeśli w nowym kodeksie etyki adwokackiej znajdzie się przepis, który
zabrania adwokatom postępowania rażąco sprzecznie z uchwałami organów samorządu, to resort ten
kodeks zaskarży. Adw. Dębowski przypomina, że nakaz stosowania się do decyzji władz jest m.in. w
kodeksie etyki radcy prawnego, który obowiązuje takze ministra Kaletę, jako członka tego
samorządu.

(czytaj wywiad)

Seminarium internetowe UIA: Pandemiczne
rozważania na temat sądów
UIA zaprasza na seminarium internetowe pt. „Pandemiczne rozważania na temat sądów,
prawa ubezpieczeniowego i prawa z zakresu zdrowia” 18 maja 2020 roku w godz. 16.30
-17.30.
Podczas seminarium będzie okazja, by dowiedzieć się, jak w dobie pandemii radzą sobie środowiska
prawnicze, medyczne i ubezpieczeniowe we Francji, Włoszech i Stanach Zjednoczonych.
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Udział w seminarium jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
Więcej informacji na stronie UIA (czytaj szczegóły)
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