Wiadomości Adwokatury 2 października 2020 r.
Komunikat Prezydium NRA ws rozporządzenia
Ministra Finansów
Publikujemy komunikat Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w związku z wchodzącym
1 października 2020 w życie rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z
dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w
deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

KOMUNIKAT
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
I. W imieniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej informuję, że:
1. Z dniem 1 października 2020 wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i
Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w
deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług ( Dz.U. 2019,poz.
1988 ). Z mocy tych przepisów powstaje obowiązek wprowadzenia przy wystawianiu faktur za usługi
prawnicze wpisywania tzw.kodu GTU( dla usług prawniczych jest to kod 12). Ten sam kod dotyczy
również wykonywanych przez adwokatów usług z tytułu obowiązków kuratora ustanowionego dla
osoby prawnej,które należy zakwalifikować jako usługi zarządcze . Kwestię te reguluje m.in. § 10
ust.3 pkt 2 lit. b wskazanego wyżej rozporządzenia. Obowiązki te z pewnością wymagać będą
dostosowania użytkowanego w kancelariach oprogramowania do wystawiania faktur i pozostają w
zwiazku z plikami JPK,do których wprowadzane sa dane z faktur.
Szczegóły należy uzgodnić z biurem rachunkowym czy doradcą podatkowym, z którym współpracuje
kancelaria.
2. W sprawie związanej z wprowadzonym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług
obowiązkiem ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub
papierowym zapisem kopii obowiązek ten w zakresie usług prawniczych przy użyciu takich kas mógł
być realizowany według pierwotnego zapisu art.145 b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia
11 marca 2004 r. do dnia 30 grudnia 2020 roku. Po tej dacie rejestracja sprzedaży usług prawniczych
winna się odbywać przy użyciu kas zapewniajacych możliwość połączenia i przesyłania danych
pomiędzy kasą a Centralnym Depozytorium Kas.
Przepis art.145 b ust.5 ustawy o podatku VAT dał Ministrowi Finansów możliwość przedłużenia
wskazanych terminów i Minister uwzględniając oczekiwania podatników a w związku w szczególności
z trudną sytuacją wywołaną stanem epidemii przedłużył Rozporządzeniem z dnia 10 czerwca 2020
roku ( Dz.U . 2020 ,poz.1059 ) terminy, o których mowa wyżej a termin dla usług prawniczych do
dnia 30 czerwca 2021 roku.
II. W imieniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej informuję również, że w ramach umowy
generalnej w sprawie ubezpieczenia OC adwokatów zawartej ze STU ERGO Hestia SA udostępnione
zostaną dodatkowe ubezpieczenia ubezpieczenia w zakresie tzw.ryzyk cybernetycznych. O
uruchomieniu programu i możliwości składania wniosków o objęcie ubezpieczeniem w tym zakresie
Prezydium powiadomi niezwłocznie po podpisaniu aneksu przez STU ERGO Hestia SA. Ubezpieczenia
w zakresie tego ryzyka funkcjonować będzie na podobnych zasadach jak dodatkowe ubezpieczenia
nadwyżkowe kancelarii adwokackich. Umowy zawierane będą za pośrednictwem platformy
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internetowej Adwokaci- Marsh bez pośrednictwa izb w tym zakresie.

Z poważaniem
Adw Henryk Stabla Skarbnik NRA

Prezes NRA: murem za sędzią Morawiec (felieton)
Być może polityczny aspekt przyjścia
prokuratora do sędziego został osiągnięty,
ale na pewno nie buduje to autorytetu
państwa i poszanowania prawa. - napisał
adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej w felietonie "Murem za sędzią
Morawiec". Tekst ukazał się 29 września
2020 r. na łamach "Rzeczpospolitej".
W poprzednim tygodniu hasło „Murem za sędzią
Morawiec” dominowało wśród sędziów, a także
wielu
osób,
którym
bliskie
są
zasady
demokratycznego państwa prawnego - czytamy w
felietonie. Adwokaci dołączali do sędziów, którzy
stawali przed sądami, trzymając w rękach plansze
z takim napisem. Na stronach internetowych, na
Facebooku, zamieszczane są od wielu dni zdjęcia
osób stających w obronie sędzi Morawiec. Taka
galeria zdjęć jest też na www.adwokatura.pl. Ta
akcja to nie tylko obrona państwa prawnego, ale
przede wszystkim obrona osoby.

(czytaj felieton na stronie Rzeczpospolitej)

Adw. Jerzy Świteńki dziekanem ORA w Wałbrzychu
25 września odbyło się zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze izby wałbrzyskiej. Nowym
dziekanem izby został adw. Jerzy Świteńki.
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Prezesem Sądu Dyscyplinarnego został adw. Wojciech Studziński, rzecznikiem dyscyplinarnym adw.
Marek Olejnik, zaś przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został adw. Artur Bugaj.
W skład Rady weszli:
adw. Jerzy Lachowicz
adw. Joanna Malinowska
adw. Wojciech Biegański
adw. Alicja Dydo-Warchoł
adw. Natalia Roczniak-Łuszczewska
adw. Eligiusz Lewandowski
adw. Janusz Łysiak
adw. Marek Kus
adw. Natalia Łebek
adw. Witold Studziński

Na delegatów na KZA wybrano:
adw. Jerzego Lachowicza
adw. Marka Olejnika
adw. Wojciecha Biegańskiego
adw. Tomasza Romańczyka
adw. Tomasza Bokszczanina
adw. Witolda Studzińskiego

Ślubowanie adwokackie w Olsztyńskiej Izbie
Adwokackiej
W dniu 25 września 2020 r. w sali konferencyjnej hotelu „Dyplomat” w Olsztynie odbyło
się ślubowanie 9 nowych adwokatów Olsztyńskiej Izby Adwokackiej, którzy w dniach
23-26 czerwca 2020 r. zdali egzamin adwokacki przed Komisją Egzaminacyjną w
Białymstoku.
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Należy nadmienić, że wszyscy aplikanci tej Izby, którzy przystąpili do egzaminu przed tą Komisją,
pomyślnie zdali egzamin adwokacki, co dobrze świadczy nie tylko o poziomie ich wiedzy, ale także o
jakości szkolenia i patronatu w Izbie Adwokackiej w Olsztynie.
Ślubowanie adwokackie złożyli adwokaci: Maciej Kozłowski, Łukasz Nahibowicz, Joanna Niemczak,
Martyna Olewniczak, Dawid Rykaczewski, Patryk Skwiot, Agata Szumkowska, Igor Sztynio i Pawłeł
Śmiałek.
Na początku uroczystości dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie adw. Stefan Salamon
serdecznie powitał wszystkie osoby przybyłe na tę uroczystość, a w szczególności nowych
adwokatów, członków ich rodzin oraz patronów, a także obecnych na uroczystości: adw. Mirosławę
Pietkiewicz – Przewodniczącą Centralnego Zespołu Wizytatorów NRA i adw. Jerzego Dobrzańskiego –
Wicedziekana ORA w Olsztynie. Dziekan podkreślił znaczenie ślubowania adwokackiego, bowiem
dopiero po jego złożeniu adwokat może rozpocząć wykonywanie zawodu. Zwrócił uwagę na
obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej oraz przestrzegania Kodeksu Etyki Adwokackiej.
Ponadto życzył nowym adwokatom, aby nawet po wielu latach pracy mogli powiedzieć, że wybór
zawodu adwokata był dobrym wyborem.
Następnie obecni na sali patroni założyli nowym adwokatom na ich ramiona togi, „pasując” ich w ten
sposób na adwokata. Był to bardzo podniosły i wzruszający moment dla adwokatów, ich rodzin oraz
patronów. Został uwieczniony na pamiątkowych fotografiach.
Po włożeniu tóg nowi adwokaci w postawie stojącej złożyli przed dziekanem Rady ślubowanie
adwokackie, po czym kolejno podpisali protokół ślubowania.
Po złożeniu ślubowania serdecznie życzenia oraz gratulacje nowym adwokatom złożyli: adw. Stefan
Salamon i adw. Mirosława Pietkiewicz, a następnie wszyscy patroni, członkowie rodzin nowych
adwokatów oraz pozostali uczestnicy tej uroczystości. Była to również okazja do poznania się i
rozmów z rodzinami nowych adwokatów oraz wykonania pamiątkowych fotografii na tle sztandaru
Izby Adwokackiej w Olsztynie.
Wszyscy ślubujący adwokaci otrzymali od ORA w Olsztynie „Terminarz adwokata na rok 2021”, a
ponadto prezenty książkowe wraz z okresowym dostępem do internetowych programów
prawniczych, które zostały ufundowane przez Wydawnictwa Prawnicze: CH BECK oraz Wolters
Kluwers.
W uroczystości ślubowania uczestniczył również poprzedni dziekan ORA w Olsztynie adw. Andrzej
Kozielski oraz przedstawiciel Wydawnictwa CH BECK – Pan Jan Kóż.
Po zakończeniu ślubowania znaczna część uczestników uroczystości udała się na okolicznościową
kolację.
W imieniu Izby Adwokackiej w Olsztynie życzę nowym adwokatom sukcesów w pracy zawodowej oraz
szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Adw. Stefan Salamon
Dziekan ORA w Olsztynie
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Brytyjscy adwokaci interweniują w sprawie
sędziego Tuleyi
Rada Adwokacka dla Anglii i Walii (Bar Council) oraz Komisja Praw Człowieka Adwokatury
Anglii i Walii (Bar Human Rights Committee) wystosowały do Prezydenta RP i Prezesa
Rady Ministrów oraz Marszałków Senatu i Sejmu pismo przed wyznaczonym na 5
października 2020 r. terminem rozprawy z wniosku Prokuratury Krajowej do Izby
Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetu sędziego Igora Tuleya.
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W piśmie wezwano władze do podjęcia kroków w celu zapewnienia bezzwłocznego wycofania
arbitralnego wniosku przeciwko sędziemu Tuleyi, przypominając, że obie organizacje są
„skonsternowane faktem, że rozprawa ma odbyć się przed Izbą Dyscyplinarną pomimo wyraźnego
orzeczenia Sądu Najwyższego, że nie jest ona „sądem” w rozumieniu zarówno prawa polskiego jak i
unijnego. Ponadto, zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 8
kwietnia 2020 r. Polska została zobowiązana do zawieszenia przepisów legislacyjnych stanowiących
podstawę dla jurysdykcji Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych dotyczących sędziów oraz
do powstrzymania się od kierowania spraw w toku przed skład, który nie spełnia wymogów
niezawisłości określonych przez TSUE.”
Jak dalej stwierdzają autorzy listu: „W tym świetle ponownie wyrażamy nasze poważne
zaniepokojenie faktem, że procedowanie wniosku w sprawie Sędziego Tulei jest nie tylko niezgodne z
prawem, ale stanowi nieakceptowalny odwet za jego działania polegające na obronie praworządności
w Polsce oraz wpisuje się w serię środków, które godzą w istotę niezawisłości polskiego sądownictwa
i w sposób fundamentalny naruszają praworządność w Polsce.”
Czytaj: pełna treść pisma w języku polskim
To trzecie pismo, jakie organizacje skierowały do polskich władz w tej sprawie. Organizacje po raz
pierwszy napisały do polskich władz 19 marca 2020 r. w sprawie pogłębiającego się kryzysu
praworządności w kraju, w tym co do postępowania przeciwko sędziemu Tuleya. Drugi list został
skierowany 8 czerwca 2020 r.

Konferencja: „Praktyka wobec nowelizacji
postępowania cywilnego”
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 lipca
2019 r. wywołuje coraz więcej niejasności i wątpliwości, z którymi zmaga się praktyka.
Trudności praktyczne wynikające z nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego piętrzą
się i narastają, stanowiąc wyzwanie dla sędziów, a zwłaszcza dla adwokatów i radców
prawnych reprezentujących interesy swoich klientów.
Wydawnictwo Wolters Kluwer zaprasza do udziału w konferencji on-line: "Praktyka wobec nowelizacji
postępowania cywilnego - konsekwencje zmian", która odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2020 r.
Dwa dni konferencji wypełnią wykłady i dyskusje poświęcone zagadnieniom:
koncentracji materiału procesowego,
posiedzenia przygotowawczego,
postępowania dowodowego,
kosztów postępowania,
środków zaskarżenia,
postępowania gospodarczego,
postępowania klauzulowego i egzekucyjnego,
obowiązującemu od 1 lipca 2020 r. postępowania w sprawach własności intelektualnej.
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Wśród panelistów nie zabraknie przedstawicieli reprezentujących różne środowiska: sędziów Sądu
Najwyższego i sądów powszechnych, doświadczonych adwokatów i radców prawnych, radcy
Prokuratorii Generalnej oraz przedstawicieli nauki prawa postępowania cywilnego.
Koszt udziału to 725,70 zł. Każdy z uczestników konferencji otrzyma certyfikat udziału (10 godzin
lekcyjnych).
Szczegółowe informacje oraz zapisy: http://nowelizacjakpc2019.pl/2020/
Naczelna Rada Adwokacka objęła patronat nad konferencją.

Kongres Union Internationale des Avocats – 28-30
października 2020
Union Internationale des Avocats (UIA)
zaprasza do udziału w kongresie, który w
tym roku przyjmie bardzo innowacyjną
formę (virtual meeting space) i w całości
zorganizowany zostanie online. Odbędzie się
28-30 października 2020 r.
Kongres jest największym wydarzeniem UIA,
organizowanym jesienią każdego roku. Biorą w
nim udział prawnicy z całego świata, przy czym
członkostwo
w
UIA
nie
jest
warunkiem
uczestnictwa. W programie przewidziano m.in.
ciekawe dyskusje panelowe i wystąpienia
ekspertów z różnych dziedzin prawa.
Program i informacja o warunkach uczestnictwa
dostępne są na stronie: (zobacz stronę)
Do 30 września 2020 r. obowiązują preferencyjne
stawki opłat.
Szczegółowych informacji dotyczących kongresu
udzieli adw. Anna Masiota (tel. 608-418-920, email: a.masiota@masiota.com).

„Szkoleniowe Środy” z mediacji w październiku
Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka - prezes Centrum Mediacji przy NRA - serdecznie
zaprasza na kolejny etap szkoleń on line z cyklu bezpłatnych szkoleń specjalistycznych
„Szkoleniowe środy”, organizowanych przez Centrum Mediacji przy NRA dla mediatorów
będących członkami tego Centrum.
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Poniżej harmonogram szkoleń na miesiąc październik:

7.10.2020 r. godz. 17:00 - 18:30
Przygotowanie sprawy do mediacji w aspekcie proceduralnym i materialnym.
Adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka

14.10.2020 r. godz. 17:00 - 18:30
Pierwszy kontakt mediatora z klientem.
Adw. Aneta Gibek-Wiśniewska

21.10.2020 r. godz. 17:00 - 18:30
Mediacja a planowanie spadkowe.
Adw. Anna Janicka

28.10.2020 r. godz. 17:00 - 18:30
Doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej.
Adw. Monika Spieler

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl do dnia 2 października 2020
r.

Seminarium online o sytuacji zawodów
prawniczych w Turcji
UIA zaprasza na seminarium internetowe pt. „Turkish legal Profession under Attack:
Stories from the Front”, które odbędzie się 1 października 2020 roku w godz. 16:00 –
17:15.
Seminarium będzie poświęcone sytuacji zawodów prawniczych w Turcji. Wśród panelistów m.in.
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belgijska prawniczka, która obserwowała proces przeciwko prawnikom tureckim i opisała skalę oraz
charakter ataków na prawników.
Poruszona zostanie również rola izb adwokackich, w tym dyskusja na temat ostatnio uchwalonych
przepisów zagrażających niezależności tureckich izb adwokackich. Członkini Grupy Roboczej ONZ ds.
Arbitralnych Zatrzymań (WGAD) przedstawi rolę WGAD i podzieli się swoimi doświadczeniami
dotyczącymi spraw tureckich wniesionych do WGAD.
Udział w seminarium jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja: (strona rejestracji)

Odbył się Rajd Rowerowo-Pieszo-Motocyklowy Izby
Adwokackiej w Lublinie
Tradycyjny Rajd Rowerowo-Pieszo-Motocyklowy Izby Adwokackiej w Lublinie odbył się
17-20 września z bazą w Zwierzyńcu.
Uczestnicy rajdu podążali śladami walk września 1939 roku.
Publikujemy relację z rajdu aurostwa adw. Wojciecha Gąsiorowskiego.
(czytaj relację)
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