Wiadomości Adwokatury 25 września 2020 r.
KZA przesunięty na marzec 2021 r.
Naczelna Rada Adwokacka podczas nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego, które
odbyło się 22 września br. podjęła uchwałę zmieniającą termin zwołania Krajowego
Zjazdu Adwokatury. Decyzją NRA Zjazd odbędzie się w dniach 19-21 marca 2021 r. w
Bydgoszczy.
We wrześniu ubiegłego roku Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę o zwołaniu Krajowego
Zjazdu Adwokatury w dniach 27-29 listopada 2020 r. w Bydgoszczy. Z uwagi na wprowadzony na
terenie całego kraju w marcu 2020 roku stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii i
wynikające z nich ograniczenia prawne co do możliwości organizowania zgromadzeń, uniemożliwiły
do chwili obecnej zwołanie i odbycie w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami większości
zgromadzeń izb adwokackich. Warunkiem odbycia Krajowego Zjazdu Adwokatury jest umożliwienie
wyboru delegatów we wszystkich Izbach Adwokackich.
W uchwale przewidziano również, że w przypadku, jeśli zaistnieją odpowiednie warunki sanitarnoepidemiczne, formalno-prawne, organizacyjne i techniczne do wyznaczenia innego terminu
Krajowego Zjazdu Adwokatury, termin ustalony w pkt. 1 uchwały może ulec zmianie.
czytaj uchwałę

Relacja z nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego
NRA z 22 września
Nadzwyczajne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 22 września
br. Podczas posiedzenia Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę zmieniającą termin
zwołania Krajowego Zjazdu Adwokatury. Decyzją NRA Zjazd odbędzie się w dniach 19-21
marca 2021 r. w Bydgoszczy.
Zmianie nie ulega parytet ustalony w uchwale nr 63/2019. Jest to 1 delegat na 75 adwokatów
wpisanych na listę adwokatów w Izbie w dniu 1 stycznia 2020 roku.
We wrześniu ubiegłego roku Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę o zwołaniu Krajowego
Zjazdu Adwokatury w dniach 27-29 listopada 2020 r. w Bydgoszczy. Jednakże wprowadzony w marcu
2020 roku na terenie całego kraju stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii i
wynikające z nich ograniczenia prawne co do możliwości organizowania zgromadzeń, jak również
brak odpowiednich regulacji ustawowych i regulaminowych do odbycia zgromadzeń w innej formie
niż stacjonarna, uniemożliwiły do chwili obecnej zwołanie i odbycie w sposób bezpieczny i zgodny z
przepisami większości zgromadzeń izb adwokackich. Warunkiem zaś odbycia Krajowego Zjazdu
Adwokatury jest umożliwienie wyboru delegatów we wszystkich Izbach Adwokackich. Zważywszy na
fakt, że przeprowadzenie Krajowego Zjazdu Adwokatury wymaga czynności organizacyjnych,
konieczna była zmiana Uchwały nr 70/2019 i określenie nowego terminu Krajowego Zjazdu
Adwokatury. W niektórych Izbach rozpoczęto procedurę wyboru delegatów według parytetu
określonego Uchwałą nr 63/2019, dlatego konieczne jest zachowanie tego parytetu bez względu na
zmianę terminu Krajowego Zjazdu Adwokatury.
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W uchwale przewidziano również, że w przypadku, jeśli zaistnieją odpowiednie warunki sanitarnoepidemiczne, formalno-prawne, organizacyjne i techniczne do wyznaczenia innego terminu
Krajowego Zjazdu Adwokatury, termin ustalony w pkt. 1 powyżej może ulec zmianie.
W dalszej części posiedzenia członkowie NRA zostali poinformowani o pracach legislacyjnych
dotyczących zmian przepisów w zakresie organizacji zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego
Zjazdu Adwokatury. Przedstawili je adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i adw. Anisa Gnacikowska,
zastępca sekretarza NRA. NRA zdecydowała o zobowiązaniu Prezydium NRA do wystąpieniu do
Prezesa Rady Ministrów o zmianę Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356) w zakresie zniesienia limitu uczestników zgromadzeń
przewidzianych § 25 ust 9 przy zachowaniu warunków analogicznych jakie zgodnie z
rozporządzeniem obowiązują przedsiębiorców.
Prezydium NRA zwróci się również do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie wytycznych
dotyczących organizowania i przeprowadzania Zgromadzeń Izb Adwokackich w trybie stacjonarnym
w 2020 roku.
Następnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu organizacji i
funkcjonowania okręgowych rad adwokackich. (czytaj uchwałę)
Ponadto Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę, w której popiera kandydaturę Zuzanny
Rudzińskiej-Bluszcz na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. W ocenie NRA doświadczenie
zawodowe kandydatki, jej zaangażowanie społeczne, wiedza prawnicza, walory moralne i wrażliwość
sprawiają, że będzie ona należycie sprawować funkcję Rzecznika, stojąc na straży wolności
obywatelskich oraz praw człowieka. (czytaj więcej).

NRA solidarna z sędzią Beatą Morawiec
Naczelna Rada Adwokacka jest solidarna z sędzią Beatą Morawiec.
Do domu sędzi Beaty Morawiec, sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie i prezes Stowarzyszenia
Sędziów Themis, 18 września rano wszedł prokurator w asyście funkcjonariuszy Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, z nakazem przeszukania domu. Sędzia Morawiec dobrowolnie przekazała
służbowego laptopa. Jak wskazała w swoim stanowisku Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie,
przeszukanie mieszkania sędziego rano jest czynnością nieproporcjonalną wobec publicznej
deklaracji sędzi Morawiec, wyrażającej wolę przekazania prokuraturze poszukiwanego przez nią
dokumentu.
Stowarzyszenie Sędziów Themis razem ze stowarzyszeniem sędziów Iustitia broni sędziów przed
represjami.
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NRA popiera kandydaturę adw. RudzińskiejBluszcz na stanowisko RPO
Naczelna Rada Adwokacka popiera kandydaturę adwokat Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na
stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Uchwała w tej sprawie została podjęta 22
września 2020 r.
W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej doświadczenie zawodowe kandydatki, jej zaangażowanie
społeczne, wiedza prawnicza, walory moralne i wrażliwość sprawiają, że adwokat Zuzanna RudzińskaBluszcz będzie należycie sprawować funkcję Rzecznika, stojąc na straży wolności obywatelskich oraz
praw człowieka.
Naczelna Rada Adwokacka ocenia kandydaturę adwokat Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz jako
apolityczną i niezależną.
(czytaj uchwałę)

ORA w Warszawie o zmianach w podatku od
przychodów ewidencjonowanych
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie 21 września br. przyjęła jednogłośnie
stanowisko w sprawie zmian w podatku od przychodów ewidencjonowanych.
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie z niepokojem stwierdza, że projekt ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
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prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 15 września 2020 r, numer UD126)
wprowadza nieuzasadnione zróżnicowanie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
fizycznych w wariancie rozliczenia ryczałtowego, polegające na stworzeniu preferencji podatkowej
dla podmiotów nie będących profesjonalistami a świadczącymi usługi prawne - czytamy w
stanowisku.

(czytaj stanowisko ORA w Warszawie)

Polka wiceprezesem międzynarodowej organizacji
prawniczej AIJA
Adw. Anna Wyrzykowska
prawniczej AIJA.

została

wiceprezesem

w

międzynarodowej

organizacji

Pani Mecenas jest pierwszą Polką, która pełni tę funkcję w Association Internationale des Jeunes
Avocats/International Association of Young Lawyers.
Adw. Anna Wyrzykowska, dotychczas pełniła funkcję skarbnika AIJA. Jest partnerem w kancelarii WKB
Wierciński, Kwieciński Baehr Sp. k. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, transakcjach M&A oraz
prawie korporacyjnym. Kieruje praktyką nieruchomości i współkieruje zespołem French Desk. Jest
również wykładowcą prawa spółek i prawa nieruchomości przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w
Warszawie oraz autorką licznych publikacji, w tym dwóch komentarzy z zakresu prawa spółek.
AIJA jest międzynarodową organizacją zrzeszającą prawników, którzy nie ukończyli 45 lat.
Stowarzyszenie promuje podstawowe zasady państwa prawa - stoi na straży praworządności i praw
człowieka. Jest także miejscem międzykulturowego dialogu, wymiany doświadczeń branżowych i
rozwoju zawodowego prawników. Organizacja liczy obecnie około 4 tysięcy członków i działa od
prawie 60 lat. W ramach AIJA istnieje 21 komisji zajmujących się różnymi dziedzinami prawa i
praktyki prawników.

Sędzia Ruth Bader Ginsburg a sprawa polska felieton
W tym momencie szczególnie dotkliwie odczuwamy śmierć Ruth Bader Ginsburg,
legendarnej sędzi amerykańskiego Sądu Najwyższego, orędowniczki liberalnego podejścia
do prawa, filaru liberalnej grupy sędziów dbających o zachowanie zasad w czasach, gdy
ich naruszenia są codziennością. - napisali adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski i adw. prof.
dr hab. Piotr Kardas w felietonie, który ukazał się 22 września na łamach
"Rzeczpospolitej".
Jakkolwiek była postrzegana, pozostanie symbolem niezłomności, godności i odpowiedzialności
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opartej na mądrości i doświadczeniu. - czytamy w felietonie.
(czytaj cały felieton)

Ślubowanie adwokackie w izbie lubelskiej
Ślubowanie 42 nowych adwokatów izby lubelskiej odbyło się 17 września br. Wśród gości
uroczystości był adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
Ślubowanie odbyło się w lubelskiej Muszli Koncertowej. Publikujemy relację adw. Wioletty Mroczek:
W dniu 17 września 2020 roku w pięknej scenerii Ogrodu Saskiego, w lubelskiej Muszli Koncertowej
odbyło się uroczyste ślubowanie 42 nowych adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie.
Nasza droga do tego wydarzenia, nie była usłana różami. Musieliśmy zmierzyć się ze stresem jaki
towarzyszył nam w związku z odwołaniem zaplanowanego na marzec egzaminu, a następnie z
niecierpliwością oczekiwaliśmy na wyznaczenie dodatkowego terminu.
Najważniejsze, w naszej dotychczasowej karierze zawodowej, cztery dni wypadły pod koniec
czerwca. W ogromnym napięciu, ale jak się później okazało doskonale przygotowani, podołaliśmy
wyzwaniu uzyskania pozytywnego wyniku z tak trudnego i wyczerpującego egzaminu, jakim jest
adwokacki egzamin zawodowy.
Kiedy poznaliśmy wyniki, każdego z nas ogarnęła ogromna radość, ale okazało się, że nie jest to
koniec nietypowego przebiegu naszej drogi do zawodu.
Z uwagi na panujące warunki epidemiologiczne niemożliwym było zorganizowanie ślubowania w
dotychczasowej formie. Nie poddaliśmy się! Tak ważne wydarzenie w życiu każdego adwokata, nie
mogło odbyć się przecież bez udziału naszych bliskich i patronów.
Dzięki wsparciu starszych stażem Koleżanek i Kolegów adwokatów udało się znaleźć rozwiązanie i
ślubowanie, po raz pierwszy w historii Izby Lubelskiej odbyło się na wolnym powietrzu. Wybór padł na
Muszę Koncertową w Ogrodzie Saskim. Chyba nie mogliśmy sobie wymarzyć piękniejszych
warunków, i choć rankiem przed Uroczystością z lękiem patrzyliśmy w zachmurzone niebo, to o
godzinie 16 pogoda była idealna i mogliśmy się cieszyć naszą wyjątkową chwilą.
Na Ślubowanie mogli przybyć nie tylko nasi bliscy i patroni, ale także zaproszeni goście. Słowami
wsparcia podzielili się z nami Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Adwokat Jacek Trela oraz
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w Lublinie Sędzia Krzysztof Niezgoda, a także Adwokat
Stanisław Estreich- Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie oraz Adwokat Krystyna DrozdWicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, pełniąca także funkcję Kierownika Szkolenia,
Uroczystość poprowadziła Adwokat Seweryna Sajna.
Po słowach wsparcia otrzymanych od zaproszonych gości, przystąpiliśmy do najważniejszej częściodebrania przez Dziekana ślubowania, a następnie podpisania aktu ślubowania.
Na koniec nie zabrało także pamiątkowych zdjęć. Tu ujawniła się kolejna zaleta Muszli Koncertowej i
Ogrodu Saskiego, które okazały się doskonałym do nich tłem.
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Szczecin: ślubowanie 19 nowych adwokatów
W sali Kongresowej mieszczącej się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu
Szczecińskiego w Szczecinie 19 września br. miało miejsce uroczyste ślubowanie
adwokatów, którzy zdali egzamin zawodowy przeprowadzony od 23 do 26 czerwca 2020.
Wydarzenie uświetniła obecność znamienitych gości reprezentujących środowiska prawnicze wśród
których poza władzami i członkami Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie obecni byli m.in.:
przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, przedstawiciele sądów apelacji szczecińskiej oraz
prokuratury, a także członkowie Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin adwokacki w
2020 roku.
Podczas uroczystości nagrodzeni zostali adwokaci, którzy zdali egzamin zawodowy z najlepszym
wynikiem, tj.
1. Adwokat Małgorzata Lipert
1. Adwokat Dagmara Antoniak
2. Adwokat Paulina Bień
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3. Adwokat Małgorzata Dobrakowska
Z grona zdających egzamin zawodowy podczas uroczystości ślubowanie na ręce Dziekana Okręgowej
Rady Adwokackiej w Szczecinie złożyło 19 osób:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Adwokat
Adwokat
Adwokat
Adwokat
Adwokat
Adwokat
Adwokat
Adwokat
Adwokat
Adwokat
Adwokat
Adwokat
Adwokat
Adwokat
Adwokat
Adwokat
Adwokat
Adwokat
Adwokat

Izabela Ambroziak
Dagmara Antoniak
Paulina Bień
Marcin Bury
Alicja Czapska
Grzegorz Czerwonko
Dominika Dalke
Anna Dawidziak
Małgorzata Dobrakowska
Mateusz Jarczyński
Patrycja Jarońska
Krzysztof Kolasiński
Jakub Kostecki
Natalia Koziatek
Małgorzata Lipert
Michał Maśnik
Adrianna Nikołajczyk
Agata Stankiewicz
Arkadiusz Stelmach
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Podcast „Musimy porozmawiać o praworządności”
Niemieckiego Stowarzyszenia Adwokatów
Niemieckie Stowarzyszenie Adwokatów (DAV) wspólnie z Verfassungsblog uruchomiło
podcast pt. „Musimy porozmawiać o praworządności” (We need to talk about the Rule of
Law).
Seria podcastów w jezyku angielskim obejmie 12 odcinków publikowanych w ciągu 12 tygodni. W
każdym weźmie udział 3-4 polityków, prawników oraz ekspertów z Niemiec i zagranicy, by omówić
jeden konkretny aspekt zagadnienia praworządności.
23 września br. ukazał się pierwszy odcinek z serii pt. „Sądy konstytucyjne”. Uczestnikami byli prof.
Stanisław Biernat, były wiceprezes polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Pedro Cruz Villalón, były
prezes hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego i były rzecznik generalny Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz profesor prawa konstytucyjnego Michaela Hailbronner oraz
Max Steinbeis, redaktor naczelny bloga Verfassungsblog.
Zapraszamy do wysłuchania (zobacz link)
Podcast jest także dostępny za pośrednictwem Spotify, Deezer, iTunes.

Mediacje ze skierowania sądu, a mediacje
prywatne - szkolenie 30 września
Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka - prezes Centrum Mediacji przy NRA serdecznie
zaprasza na pierwsze szkolenie on-line z cyklu bezpłatnych szkoleń specjalistycznych
„Szkoleniowe środy”, organizowanych przez Centrum Mediacji przy NRA dla mediatorów
będących członkami tego Centrum.
Pierwsze szkolenie „Mediacje ze skierowania sądu, a mediacje prywatne” odbędzie się 30 września
2020 roku w godz. 17:00 - 18:30 i poprowadzi je adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak, stały mediator
Centrum Mediacji przy NRA.
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Zgłoszenia należy przesyłać na adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl do dnia 25.09.br. do godziny
15.30.

Biblioteka Palestry: "Wróblewski" Tomasza
Snarskiego
W ramach serii wydawniczej Biblioteka Palestry ukazała się książka Tomasza Snarskiego
"Wróblewski".
Publikacja zawiera tekst Bronisława Wróblewskiego "Prawo karne a moralność. Szkoła
humanistyczna prawa karnego" w części pierwszej oraz opracowanie Tomasza Snarskiego "Bronisław
Wróblewski jako filozof prawa karnego. Kilka uwag na temat moralnego i pedagogicznego uwikłania
prawa karnego" w części drugiej.
Bronisław Wróblewski (1888-1941) - jeden z najwybitniejszych polskich karnistów, związany z
Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie. Uważany za twórcę pierwszej teorii polityki kryminalnej w
nauce polskiej, wprowadził do polskiej nauki pojęcie penologii. W swojej pracy badawczej
podejmował kwestie interdyscyplinarne, obejmujące prawo karne, teorię i filozofię prawa,
kryminologię czy socjologię. Badał zagadnienia kary kryminalnej, przestępczości, ale także ogólne
problemy teorii i filozofii prawa.
Zawarty w książce tekst Wróblewskiego "Prawo karne a moralność. Szkoła humanistyczna prawa
karnego" zawiera cenne wypowiedzi dotyczące relacji prawa karnego i moralności oraz
pedagogicznych
aspektów
kary
kryminalnej.
Skłania
do
postawienia
wielu
pytań
filozoficznoprawnych, ukazując bogactwo rozmaitych tradycji nauki i filozofii polskiego prwa karnego.
Współwydawcami książki są – wydawnictwo Arche, Ośrodek Badawczy Adwokatury oraz Naczelna
Rada Adwokacka.
Seria wydawnicza "Biblioteki Palestry" została zainicjowana przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im.
adw. W. Bayera w 2017 r.
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Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
22 września odbyło się nadzwyczajne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. (czytaj
relację)
24 września odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Prezydium NRA omówiło plan działań w celu realizacji rekomendacji NRA w sprawie zmiany
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Prezydium podjęło
decyzję, że temat będzie pilotować adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, zreferował stan prac legislacyjnych w sprawie zmian przepisów
dotyczących zgromadzeń Izb Adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury.
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Prezydium NRA podjęło uchwałę dotyczącą przeprowadzania konkursu krasomówczego w roku 2020.
W uchwale podjęto decyzję o nieprzeprowadzaniu w roku 2020 ogólnopolskiego finału konkursu
krasomówczego, z uwagi na obostrzenia związane z epidemią.
Sprawy finansowe przedstawiła adw. Anisa Gnacikowska.

25 września, adw. Tomasz Jachowicz, członek Prezydium NRA, wziął udział w zgromadzeniu izby
wałbrzyskiej.
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