Wiadomości Adwokatury 10 czerwca 2020 r.
Relacja z posiedzenia plenarnego NRA
Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 6 czerwca 2020 roku, za
pośrednictwem wideokonferencji.
Naczelna Rada Adwokacka omówiła ustawę zmieniającą przepisy kodeksu postępowania karnego o
tymczasowym aresztowaniu. Przepisy te są przewidziane nie tylko na czas epidemii, ale na stałe i
mogą prowadzić do pozbawienia podejrzanego prawa do obrony. NRA podjęła uchwałę w tej sprawie,
w której czytamy:
„Naczelna Rada Adwokacka stanowczo sprzeciwia się projektowi zdalnego posiedzenia aresztowego
uchwalonemu przez Sejm RP zgodnie z koncepcją Ministerstwa Sprawiedliwości w ustawie z 4
czerwca 2020 roku i przypomina, że bez pełnej realizacji konstytucyjnego prawa do obrony nie może
być rzetelnego postępowania zmierzającego do pozbawienia człowieka wolności”. (czytaj uchwałę w
całości)
Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, omówił propozycje zmian w Regulaminie odbywania aplikacji
adwokackiej. W związku z pandemią wiele izb bardzo szybko podjęło działania związane z
organizacją zajęć zdalnych dla aplikantów, jednak pojawiły się problemy związane z realizacją
planów szkoleń np. praktyki w sądach i prokuraturach. NRA podjęła uchwałę, zmieniającą par. 15 i
par. 17 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej. W regulaminie znalazł się zapis, że w
wyjątkowych sytuacjach, zajęcia mogą być prowadzone również w trakcie przerwy semestralnej.
(czytaj uchwałę).
Adw. Marek Mikołajczyk, przewodniczący komisji ds. wizerunku zewnętrznego i ochrony prawnej przy
NRA, omówił dokument dotyczący strategii zarządzania w sytuacjach kryzysowych związanych z
wizerunkiem. NRA podjęła uchwałę, w której rekomenduje izbom stosowanie dokumentu w razie
konieczności.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła założenia szkoleniowe
„Adwokackiej Akademii Przedsiębiorczości”. Jest to program skierowany do adwokatów, mający na
celu przekazanie kompleksowej wiedzy i wsparcia w dążeniu do rozwoju kompetencji, mających
wpływ na rozwój kancelarii oraz w efekcie osiągnięcie stabilnej pozycji zawodowej. Pierwsze zajęcia,
na temat zdalnych spotkań z klientem i współpracownikami odbyło się online 28 maja.
Adw. Anisa Gnacikowska poinformowała również, że Prezydium NRA przygotowuje ankietę temat
skutków ekonomicznych, spowodowanych pandemią Covid-19, które dotknęły adwokatów i ich
kancelarie. Dzięki tej ankiecie samorząd adwokacki będzie miał szczegółową wiedzę o tym, jakie są
doświadczenia adwokatów po 3 miesiącach izolacji oraz jaka jest ich sytuacja materialna. Wyniki
ankiety pomogą nie tylko ocenić kondycję środowiska, ale też opracować dalsze działania, mające na
celu wsparcie sprawnego funkcjonowania działalności gospodarczej adwokatów. Ankieta zostanie
wysłana do adwokatów w najbliższych dniach.
Adw. Przemysław Rosati, członek NRA, przedstawił propozycje do zmian w kodeksie karnym
wykonawczym. NRA podjęła uchwałę w sprawie złożenia petycji dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. (czytaj uchwałę)
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił projekt zmiany uchwały o zasadach udzielania
pożyczek przez Naczelną Radę Adwokacką. Projekt zakłada maksymalne obniżenie oprocentowania
długoterminowych pożyczek dla izb. NRA przyjęła uchwałę w tej sprawie. (czytaj uchwałę)
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Adw. Henryk Stabla przedstawił informacji o stanie opracowania projektu zmian ustawy – Prawo o
adwokaturze. NRA przyjęła stanowisko dotyczące nadania dalszego biegu projektowi zmian w
ustawie Prawo o adwokaturze.
Sprawę systemowych rozwiązań dot. pomocy aplikantom adwokackim i powołania fundacji
adwokatury omówili adw. Marek Mikołajczyk i adw. Henryk Stabla. NRA podjęła uchwałę w sprawie
powołania fundacji.
Ponadto podczas posiedzenia plenarnego NRA adw. Jacek Trela, prezes NRA złożył sprawozdanie z
pracy Prezydium NRA w ostatnim miesiącu, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA,
przedstawił temat dotyczący złożenia pytania prejudycjalnego sądu dyscyplinarnego izby
warszawskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE. Sprawozdania z działalności złożyli adw. Ewa
Krasowska, rzecznik dyscyplinarny adwokatury oraz adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu
Dyscyplinarnego. Z kolei adw. Anisa Gnacikowska przedstawiła informacje dotyczące przypadków
zwalniania adwokatów z tajemnicy zawodowej.

NRA przeciwko zdalnym posiedzeniom aresztowym
Naczelna Rada Adwokacka stanowczo sprzeciwia się projektowi zdalnych posiedzeń
aresztowych, ograniczających prawo do obrony. Uchwałę w tej sprawie podjęto podczas
posiedzenia plenarnego NRA 6 czerwca br.
W uchwale czytamy, że Naczelna Rada Adwokacka stanowczo sprzeciwia się projektowi zdalnego
posiedzenia aresztowego uchwalonemu przez Sejm RP zgodnie z koncepcją Ministerstwa
Sprawiedliwości w ustawie z 4 czerwca 2020 roku i przypomina, że bez pełnej realizacji
konstytucyjnego prawa do obrony nie może być rzetelnego postępowania zmierzającego do
pozbawienia człowieka wolności.
Dlatego Naczelna Rada Adwokacka zwraca uwagę, że potrzeba informatyzacji wymiaru
sprawiedliwości nie może być realizowana kosztem pozbawienia człowieka bezpośredniego,
nieskrępowanego kontaktu z obrońcą. Narusza to bowiem prawo do obrony i do sądu, a w
konsekwencji zasady demokratycznego państwa prawa i konstytucyjne standardy rzetelnego
procesu.

(czytaj uchwałę NRA z 6 czerwca br.)

Prezes NRA: O kredycie czy o areszcie? (felieton)
Uchwalone przez Sejm przepisy spowodują, że prawo do obrony będzie nie tylko
ograniczone. W wielu wypadkach w ogóle go nie będzie - napisał adw. Jacek Trela.
Felieton prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej o zapisach w Tarczy 4.0 ukazał się 9
czerwca br. na łamach "Rzeczpospolitej".
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Co ma wspólnego kredyt z aresztem? Może zachodzi związek, jeśli kredytobiorca zaciąga kredyt z
zamiarem niespłacenia i w efekcie może trafić do aresztu? Ostatnio Sejm stworzył jeszcze jedno,
zupełnie nieoczywiste, żeby nie powiedzieć zaskakujące połączenie kredytu z tymczasowym
aresztowaniem. W tarczy 4.0, czyli w ustawie z 4 czerwca br. o dopłatach do oprocentowania
kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym
skutkami Covid-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, uchwalone zostały przepisy zmieniające
kodeks postępowania karnego w części odnoszącej się do postępowania przed sądem w sprawach
tymczasowego aresztowania.
(czytaj felieton)

Prezes NRA: COVID-19 wpłynął na funkcjonowanie
kancelarii
Czas epidemii pokazał, że adwokaci prowadząc kancelarie muszą znać się na zarządzaniu,
organizacji pracy czy umieć analizować koszty. Pomocne w utrzymaniu się na rynku będą
też umiejętność kontaktowania się z klientami, jakość usług i umiejętności w konkretnych
dziedzinach prawa - przekonuje w rozmowie z Prawo.pl prezes NRA adw. Jacek Trela.
Rozmowa, którą poprowadziłą red. Patrycja Rojek-Socha, ukazała się 10 czerwca.

(czytaj wywiad na prawo.pl)

Informacja dla zdających egzamin adwokacki o
programie Legalis
System Informacji Prawnej Legalis w wersji dostępnej dla zdających egzamin adwokacki
lub radcowski w terminie dodatkowym 23-26 czerwca br., na egzaminie będzie umożliwiał
ustawienie stanu prawnego na wskazany dzień.
Wydawnictwo C.H. Beck informuje o tym w nawiązaniu do komunikatu Departamentu Zawodów
Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej 26
maja 2020 r. w sprawie egzaminu adwokackiego i radcowskiego w terminie dodatkowym 23-26
czerwca 2020 r., który zostanie przeprowadzony według stanu prawnego na 23 marca 2020 r.
Wybór stanu prawnego na dowolny, archiwalny dzień to standardowa funkcjonalność Systemu
Legalis, dostępna z poziomu użytkownika, umiejscowiona na stronie głównej programu. Należy
jedynie pamiętać, aby przy każdym uruchomieniu komputera i otwarciu programu ustawić datę
stanu prawnego na 23 marca 2020 r.
Wydawnictwo deklaruje przygotowanie i dostarczenie Izbom adwokackim materiałów informacyjnych
do umieszczenia przy każdym stanowisku komputerowym podczas egzaminu, przypominających
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użytkownikom, aby pracując z systemem Legalis korzystali z tej funkcjonalności każdorazowo po
uruchomieniu programu.
Pomocne może być także przypomnienie o powyższym obowiązku zdającym aplikantom przez
samych egzaminatorów przed przystąpieniem do egzaminu.

Adw. prof. Gutowski: Sąd Najwyższy zagrał w grę
polityków (wywiad)
Wybory prezydenckie zaplanowane na 28 czerwca br. oraz sytuacja w Sądzie Najwyższym
to tematy wywiadu, którego portalowi Wiadomo.co udzielił adw. prof. dr hab. Maciej
Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu.
Cała historia rozgrywa się wokół konceptu politycznego, a tym, jak powinny wyglądać
demokratyczne wybory, nikt się nie przejmuje. Rządzący się spieszą, bo wiedzą, że niedługo
wystąpią dojmujące skutki kryzysu, które jednocześnie obnażą ich niekompetencję, wychodzą na
światło dzienne afery, a kandydat się zużywa. To kalkulacja, jaka przyświeca rządzącym – mówi adw.
prof. Maciej Gutowski.
O sytuacji w sądownictwie i wyborach na I Prezesa SN: Pani prezes Manowska mówi, że chce
odpolitycznić sądy, ale to nie ona dziś o tym decyduje, tylko politycy, którzy doprowadzili do
głębokiego podporządkowania sądów. Pani prof. Manowska dała twarz temu spektaklowi i w jej
ustach stwierdzenie, że chce odpolitycznić wymiar sprawiedliwości, brzmi jak pobożne życzenie.

(czytaj cały wywiad)

Adwokaci „Murem za sędzią Tuleyą”
9 czerwca Izba Dyscyplinarna w budynku Sądu Najwyższego rozpozna wniosek
Prokuratury Krajowej o zezwolenie na pociągnięcie sędziego Sądu Okręgowego w
Warszawie Igora Tuleyi do odpowiedzialności karnej.
Sędziowie zorganizowali akcję fotograficzną, wspierającą sędziego Tuleyę. W mediach
społecznościowych publikują swoje zdjęcia z napisem „Murem za sędzią Igorem Tuleyą”. Do akcji
dołączyli również adwokaci z Naczelnej Rady Adwokackiej.
To nie jedyne wsparcie dla sędziego Tuleyi. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia
zaapelowało do środowiska sędziowskiego aby 9 czerwca na pół godziny (od godz. 9.00 do 9.30)
przerwali prowadzone czynności procesowe. Będzie to wyraz solidarności z sędzią Tuleyą.
Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, apeluje do adwokatów, aby podeszli do tego
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protestu ze zrozumieniem i poinformowali o nim swoich klientów.
SSP Iustitia zachęca też, aby sędziowie, którzy 9 czerwca nie orzekają, przyjechali do Warszawy na
Plac Krasińskich przed Sąd Najwyższy, aby również w ten sposób wesprzeć sędziego Tuleyę.
Z kolei dzień wcześniej, 8 czerwca o godz. 18.00, w 150 miastach w Polsce odbędą się przed sądami
zgromadzenia solidarności z sędzią Igorem Tuleyą.

Na zdjęciu od lewej:
adw. Andrzej Grabiński, dziekan ORA we Wrocławiu
adw. Dariusz Wojnar, członek NRA
adw. Justyna Mazur, dziekan ORA w Bydgoszczy
adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie
adw. Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan ORA w Łodzi
adw. Bartosz Przeciechowski, członek NRA
adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA
adw. Jakub Wende, członek NRA
adw. Mirosława Pietkiewicz, członek NRA
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Szkolenie online 15 czerwca - mediacja
rówieśnicza
Komisja Edukacji Prawnej NRA informuje o możliwości wzięcia udziału 15 czerwca w
zdalnym, pokazowym szkoleniu z zakresu mediacji rówieśniczych skierowanym do
uczniów starszych klas szkół podstawowych.
W ramach szkolenia uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem mediacji
rówieśniczych, a także przeprowadzenia krótkiej symulacji mediacji na podstawie wcześniej
otrzymanego scenariusza.
Tego typu lekcja stanowić może materiał szkoleniowy skierowany do tych adwokatów i aplikantów
adwokackich, którzy są zaangażowani w działalność edukacyjną.
Pierwsze szkolenie zostanie przeprowadzone przez adwokat Karolinę Wilamowską w najbliższy
poniedziałek tj. 15 czerwca 2020 roku w godzinach 10.30-11.35 za pośrednictwem platformy Zoom.
Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia drogą mailową
bezpośrednio adw. Karolinie Wilamowskiej na adres karolina@krokos-adwokat.pl.

Praca biura NRA - 12 czerwca nieczynne
Uprzejmie informujemy, że biuro Naczelnej Rady Adwokackiej 12 czerwca (piątek) będzie
nieczynne.

7/8

8/8
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

