Wiadomości Adwokatury 9 października 2020 r.
Opinia NRA o zmianie przepisów dot. podatku
dochodowego
Naczelna Rada Adwokacka negatywnie ocenia zmiany zaproponowane w projekcie ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
W uchwale przyjętej przez Prezydium NRA 8 października krytycznie odniesiono się do zróżnicowania
stawek ryczałtu dla przychodów ewidencjonowanych od przychodów osiąganych w zakresie
wykonywania wolnych zawodów oraz przychodów ze świadczenia usług prawnych, rachunkowoksięgowych i doradztwa podatkowego, innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów.
Adwokaci mają również zastrzeżenia w zakresie opodatkowania dochodów spółek komandytowych
oraz niektórych spółek jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych.
- Za nieuprawnione i nieuzasadnione należy uznać zróżnicowanie stawek ryczałtu dla przychodów
ewidencjonowanych od przychodów osiąganych w zakresie wykonywania wolnych zawodów – na
poziomie 17%, zaś przychodów ze świadczenia usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa
podatkowego innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów – według stawki 15%. – czytamy
w uchwale. Prezydium NRA argumentuje, że takie ustalenia dyskryminują osoby wykonujące wolny
zawód, w tym zawód adwokata oraz są niekorzystne dla osób korzystających z pomocy
profesjonalnych prawników. NRA postuluje wprowadzenie jednolitej stawki na poziomie 15% dla
przychodów ze świadczenia usług prawnych.
Z kolei opodatkowanie dochodów spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych zwiększy
koszty prowadzenia działalności w tych formach, co w dalszej kolejności zwiększy koszty pomocy
prawnej ponoszone przez obywateli.
Naczelna Rada Adwokacka postuluje wstrzymanie prac legislacyjnych w tym zakresie lub
ewentualnie o przesunięcie terminów wejścia w życie planowanych zmian, pozwalające adwokatom
na ewentualną zmianę formy wykonywania zawodu.
czytaj uchwałę

Adw. Sławomir Krześ został dziekanem izby
wrocławskiej
W dniach 2, 5 i 6 października odbyło się zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze izby
adwokackiej we Wrocławiu. Zgromadzenie zostało przeprowadzone w
trybie
hybrydowym.
Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu został adw. Sławomir Krześ, prezesem Sądu
Dyscyplinarnego został adw. Tadeusz Lewicki, z kolei rzecznikiem dyscyplinarnym został adw.
Edward Gorzelańczyk, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej adw. Adam Pracławski.

1/8

Na Członków ORA we Wrocławiu zostali wybrani:
Wnuk Dariusz
Rojek Leszek
Razowski Tomasz
Grodziński Olgierd
Kubica-Miłek Ewa
Gerus Jakub
Banaszewska Jadwiga
Wałęcki Jacek
Eisermann Maciej
Józefowicz-Olczyk Barbara
Migaj Piotr
Sikorski Aleksander
Zięba Marcin
Mrozek Kamila
Soroka Piotr
Delegatami na Krajowy Zjazd Adwokatury wybrano:
Sławomira Krzesia
Andrzeja Grabińskiego
Jacka Giezka
Leszka Rojka
Edwarda Gorzelańczyka
Andrzeja Malickiego
Annę Ślęzak
Jakuba Gerusa
Jadwigę Banaszewską
Wojciecha Krzysztoporskiego
Olgierda Grodzińskiego
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Ewę Kubicę-Miłek
Macieja Eisermann
Jacka Wałęckiego
Barbarę Józefowicz-Olczyk
Andrzeja Mękala
Piotra Migaja
Tadeusza Lewickiego
Wojmirę Lewicką
Pawła Mateusza Wójcika

(czytaj sprawozdanie na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu)
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Kielce: 24 nowych adwokatów złożyło ślubowanie
Uroczystość złożenia ślubowania adwokackiego przez 24 osoby, które w czerwcu br. zdały
egzamin adwokacki, odbyła się 2 października 2020 r. w zabytkowych wnętrzach
dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich, obecnie Muzeum Narodowego w Kielcach.
Ceremonia przebiegła w cieniu wciąż obecnej pandemii koronawirusa COVID – 19, z poszanowaniem
obowiązujących ograniczeń i reżimów sanitarnych.
Instytucja ślubowania adwokatów ma swoją długą historię i datuje się od czasów konstytucji sejmu
krakowskiego z 1543 r.; w czasach współczesnych stanowi wyjątkowe wydarzenie, które trwale
wpisuje się w pamięć ślubujących. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, adw. Jerzy
Zięba, podkreślił w swoim wystąpieniu skierowanym do osób przystępujących do ślubowania i
towarzyszących im gości, że w akcie tym materializuje się z jednej strony normatywna powinność
jako warunek niezbędny do rozpoczęcia wykonywania zawodu adwokata, z drugiej zaś ma on głęboki
wymiar symboliczny, otoczony aurą solenności.
Stanowi bowiem uroczyste i publiczne przyrzeczenie należytego wypełniania powinności
zawodowych, buduje poczucie własnej tożsamości zawodowej adwokatów. Kontynuując swoje
wystąpienie, zwrócił uwagę na szczególny moment w jakim kolejna grupa kieleckich adwokatów
wchodzi do cieszącego się społecznym prestiżem zawodu adwokata, a mianowicie przypadająca w
tym roku 70. rocznica powołania do życia Izby Adwokackiej w Kielcach.
Dziekan wyraził przy tym przekonanie, że nowi adwokaci będą godnie kontynuować dorobek wielu
pokoleń adwokatów, którzy bez względu na warunki historyczne traktowali swoje obowiązki jako
służbę drugiemu człowiekowi. Podkreślił, że obrona praw i wolności jednostki jest niezbywalnym
obowiązkiem adwokatury wpisanym w etos zwodu, wymaga od każdego adwokata stałej gotowości
do stawania w sposób odważny i niezłomny po stronie tych, którzy w nierównej konfrontacji z
organami Państwa wymagają pomocy. Pomoc potrzebującym to nie tylko dewiza wypisana na
sztandarze Adwokatury Polskiej, ale przed wszystkim wrażliwość na problemy ludzi, zwłaszcza tych
słabszych, wykluczonych społecznie.
Na koniec swojego wystąpienia Dziekan życzył młodszym Koleżankom i Kolegom satysfakcji z
wykonywania zawodu adwokata oraz wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.
Po złożeniu ślubowania nastąpiły gratulacje dla nowych adwokatów, którzy nie kryli radości z
realizacji ich zawodowych aspiracji.
Uroczystość uświetnił koncert muzyki klasycznej w wykonaniu artystów związanych z Filharmonią
Świętokrzyską.

4/8

Jak Izba Dyscyplinarna chciała TSUE unieważnić felieton
Jak Izba Dyscyplinarna chciała TSUE unieważnić - felieton autorstwa adw. prof. dr. hab.
Macieja Gutowskiego i adw. prof. dr. hab. Piotra Kardasa ukazał się na łamach
"Rzeczpospolitej" 6 października 2020 r.
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W postanowieniu z 23 września 2020 r., II DO 52/20 Izba Dyscyplinarna SN wypowiedziała się o
wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r., 585/18, 624/18 i 625/18,
stwierdzając, że to orzeczenie prejudycjalne nie ma „mocy obowiązującej" na gruncie polskiego
porządku prawnego.
(czytaj felieton)

Na co komu praworządność? - polska edycja
programu edukacyjnego IBA
Program edukacyjny Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBA na temat
praworzadności od 6 października 2020 r. zyskuje polską edycję. W ramach polskiej
kampanii opracowano szereg przykładów, które pokazują jak praworządność lub jej brak
mogą wpływać na codzienne życie osób w różnej sytuacji życiowej – od emerytów, przez
rodziców, studentów, pacjentów, po przedsiębiorców czy też po prostu obywateli.
Polska edycja kampanii przebiega pod hasłem „Zadbaj o praworządność, a ona zadba o Ciebie”,
program przeznaczony jest dla osób nie zajmujących się zawodowo prawem.
(zobacz stronę kampanii w języku polskim)
Nie każdy jest prawnikiem i nie każdy musi rozumieć prawne zawiłości. Warto jednak, by każdy znał
swoje prawa i wiedział, że praworządność, czyli nienaruszalne zasady chronią właśnie zwykłych ludzi
– żebyśmy mieli równie szanse, kiedy nie zgadzamy się z politykiem czy urzędem. Silni zawsze sobie
poradzą. Dla słabszych to właśnie prawo jest jedyną ochroną. W prosty przyjazny sposób, na
przykładach z życia materiały przygotowane przez IBA tłumaczą dlaczego praworządność ma
znaczenie na co dzień dla każdego z nas: emeryta, studenta, przedsiębiorcy czy rodzica.
Najważniejszym celem kampanii jest oddalenie się od linii politycznych podziałów, wyjście poza
„bańkę” już świadomych obywateli i dotarcie z argumentami do tych wszystkich, których
praworządność dotąd nie interesowała lub uważali, że ten temat ich nie dotyczy.
Stowarzyszenie IBA jest otwarte na dalsze możliwości współpracy z instytucjami UE, państwami
członkowskimi, stowarzyszeniami prawników i społeczeństwem obywatelskim na rzecz
upowszechniania tych materiałów (i innych istotnych informacji/zestawów narzędzi) oraz pomocy w
programach mających na celu zwiększenie świadomości i zrozumienia wśród obywateli – oddaje
zatem wszelkie materiały kampanii w bezpłatny użytek wszystkim, którzy o praworządności chcą
szerzej dyskutować i uczyć.
(czytaj materiały prasowe)
(czytaj materiały dla 20-latków)
(czytaj materiały dla przedsiębiorców)
(czytaj materiały dla rodziców)
(czytaj materiały - podstawowe prawa obywatelskie)
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IBA wydało przewodnik po prowadzeniu biznesu w
Azji
Forum
Regionalne
Azji
i
Pacyfiku
Międzynarodowego
Stowarzyszenia
Prawników (IBA) opublikowało pierwszą
edycję
innowacyjnego
przewodnika
po
prowadzeniu biznesu w regionie Azji i
Pacyfiku zatytułowanego „Doing Business in
Asia Pacific”.
Ten
obszerny,
535-stronicowy
przewodnik
dostarcza
regionalnym
i
międzynarodowym
firmom skonsolidowanej wiedzy i praktycznych
uwag od prawników-ekspertów z jedenastu
jurysdykcji: Australii, Chin, Specjalnego Regionu
Administracyjnego Hongkongu, Indii, Indonezji,
Japonii, Malezji, Singapuru, Korei Południowej,
Filipin i Wietnamu.
Publikacja stanowi przydatne narzędzie zarówno
dla inwestorów, jak i zawodów prawniczych i jest
dostępna na stronie IBA.
(zobacz na stronie IBA)

Dni Kultury Adwokatury odwołane
Mające się odbyć w dniach 22-25 października br. jubileuszowe X Dni Kultury Adwokatury
w Krakowie zostały odwołane z powodu pandemii.
Organizatorzy wydarzenia – adw. Paweł Gieras, dziekan ORA w Krakowie, adw. Stanisław Kłys,
członek NRA oraz adw. Stanisław Estreich, przewodniczący komisji integracji środowiskowej, kultury,
sportu i turystyki przy NRA, ufają, że wkrótce miną złe czasy i będzie okazja do udziału w wielu
uroczystościach współorganizowanych przez komisję.
czytaj pismo organizatorów o odwołaniu Dni Kultury

7/8

czytaj pismo organizatorów do członków Komisji o odwołaniu konferencji

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
2 października: odbyło się zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze izby adwokackiej we
Wrocławiu. Prezes NRA adw. Jacek Trela połączył się ze zgromadzeniem on line. (czytaj relację)
3 października: odbyło się ślubowanie adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

6 października: odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił informacje nt. stanu prac legislacyjnych w sprawie
zmian przepisów dotyczących zgromadzeń Izb Adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury. Pan
Mecenas poinformował, że mimo podjętego wysiłku nie udało mu się uzyskać z resortu informacji na
temat przygotowywanych zmian ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych.
Na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku Prezydium NRA przyznało odznaki Adwokatura
Zasłużonym adwokatom: Markowi Januszczykowi, Krzysztofowi Malinowskiemu, Magdalenie
Sykulskiej-Przybysz i Tomaszowi Wesnerowi.
Prezydium NRA omówiło kwestię posługiwania się tytułem adwokat przez osoby nie będące
adwokatem czy radcą prawnym a prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą zawierającą
wyrażenia „adwokat”, „radca prawny”.
Prezydium NRA podjęło uchwałę zmieniającą uchwałę z 2013 roku dotyczącą legitymacji
adwokackich. W podjętej uchwale § 12 otrzymuje brzmienie: „Legitymacje wydane na podstawie
uchwały nr 75/2010 Prezydium NRA z 5 października 2010 roku w dotychczasowym wzorze
zachowują ważność na czas nieoznaczony”.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA zaproponował, aby zwrócić się do ORA we Wrocławiu o
informacje na temat przebiegu zgromadzenia izbowego, które jako pierwsze przeprowadziło je w
formie hybrydowej.
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe.
9 października: adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, bierze udział w zgromadzeniu
izby adwokackiej w Siedlcach.
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