Wiadomości Adwokatury 20 listopada 2020
Prezydium NRA ws bezpieczeństwa
demonstrujących
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża swój sprzeciw wobec sytuacji, do której
doszło 18 listopada 2020 r. w Warszawie, podczas pokojowego protestu, kiedy to
nieumundurowani funkcjonariusze Policji użyli pałek teleskopowych i gazu pieprzowego
wobec manifestujących kobiet i młodzieży. Uchwałę w tej sprawie podjęło Prezydium
Naczelnej Rady Adwokackiej 20 listopada br.
- Takie działania są zaprzeczeniem roli Policji, która winna dbać o bezpieczeństwo, porządek i spokój
w miejscach publicznych. Niczym nieuzasadniona agresja funkcjonariuszy nie przyczynia się do
uspokojenia konfliktu społecznego, a wręcz przeciwnie, podsyca emocje i naraża zdrowie zarówno
demonstrujących, jak i funkcjonariuszy. – czytamy w uchwale.
W uchwale Prezydium NRA zwraca się do Komendanta Głównego Policji o przywrócenie właściwej roli
Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa obywateli, a do Rządu o nawiązanie dialogu i znalezienie
rozwiązania sporu społecznego.
czytaj uchwałę Prezydium NRA

Relacja z posiedzenia plenarnego NRA
14 listopada 2020 roku, za pośrednictwem videokonferencji odbyło się posiedzenie
plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił informacje nt. stanu prac legislacyjnych w sprawie
zmian przepisów dotyczących zgromadzeń Izb Adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury.
Przypomniał, że powołano zespół, który ma opracować zmiany w regulaminie odbywania
Zgromadzeń Izb Adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury dotyczące możliwości odbywania
zgromadzeń i KZA zdalnie. Sekretarz NRA przedstawił również wniosek ORA w Warszawie o zwołanie
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury. Następnie członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej
przedyskutowali poruszony temat. Podjęto decyzję, że efekty prac zespołu opracowującego zmianę
regulaminu zostaną wkrótce przedstawione Prezydium NRA, a następnie Prezydium zwoła
nadzwyczajne posiedzenie plenarne NRA.
Adw. Marek Mikołajczyk, przewodniczący komisji ds. wizerunku zewnętrznego i ochrony prawnej przy
NRA, omówił przygotowany przez komisję dokument dotyczący strategii marki Adwokat. NRA podjęła
uchwałę przyjmującą dokument.
Adw. Maciej Łaszczuk, przewodniczący komisji ds. praktyki adwokackiej przy NRA, przedstawił
opracowane przez komisję propozycje zmian w regulaminie wykonywania zawodu adwokata.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał
Krajowego Zjazdu Adwokatury.
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, poinformował o konieczności wybrania audytora dokumentacji
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finansowo-księgowej NRA za 2020 rok. NRA podjęła uchwałę w tej sprawie.
Skarbnik NRA poinformował też o potrzebie przyjęcia uchwały w sprawie diet samorządowych.
Uchwała ze stycznia tego roku przewidywała przyznawanie diet do końca listopada, w związku z
przewidywanym na ten miesiąc Krajowym Zjazdem Adwokatury i wyborem nowych władz. Skarbnik
NRA zaproponował podjęcie uchwały, na podstawie której będzie możliwość przyznania diet do końca
tego roku. NRA przyjęła uchwałę w tej sprawie.
Ponadto NRA omówiła propozycję ministerstwa sprawiedliwości dla sądów powszechnych, aby
pracowały w trybie dwuzmianowym.
Podczas posiedzenia plenarnego NRA adw. Jacek Trela, prezes NRA złożył sprawozdanie z pracy
Prezydium NRA w ostatnich dwóch miesiącach. Sprawozdania z działalności złożyli również adw. Ewa
Krasowska, rzecznik dyscyplinarny adwokatury oraz adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu
Dyscyplinarnego.

Senacka komisja pracuje nad ustawą podatkową
Adw. Jacek Trela prezes NRA, uczestniczył w dniu 18 listopada w posiedzeniu senackiej
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych zajmującej się ustawą z 28 października 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 swoim wystąpieniu podniósł istotne zastrzeżenia dotyczące zmian opodatkowania wspólników
spółek komandytowych. Wprowadzanie tych zmian w końcu roku podatkowego, bez vacatio legis,
albo z 6-miesięcznym vacatio, naruszać może prawo takich spółek do planowania działalności
gospodarczej w perspektywie co najmniej jednego roku.
Podniósł także kwestie związane ze zróżnicowanymi stawkami podatku zryczałtowanego wobec
takich samych przedmiotów działalności wykonywanych przez inne podmioty. Adwokaci, radcowie
prawni jako wolny zawód mieliby płacić podatek zryczałtowany według stawki 17%, zaś inne osoby
świadczące pomoc prawną, ale niebędące adwokatami/radcami prawnymi mieliby płacić podatek wg.
stawki 15%. Takie zróżnicowanie jest szczególnie krzywdzące dla młodych adwokatów. Konstrukcja
podatku zryczałtowanego zakłada bowiem, że ma odnosić się on do osób, które nikogo nie
zatrudniają, zasadniczo nie mają kosztów. Czyli taki podatek zryczałtowany byłby adresowany
głównie do osób zaczynających wykonywanie zawodu. I na samym początku miałyby te osoby być w
gorszej sytuacji podatkowej niż osoby świadczące pomoc prawną a niebędące adwokatami/radcami.
Takie zróżnicowanie fiskalne jest niezgodne z konstytucyjną zasadą równego traktowania.
Temat zmian opodatkowania wspólników spółek komandytowych omówił obszernie i krytycznie w
imieniu NRA adw. prof. Aleksander Kappes.
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Adwokaci Gutowski i Kardas o doręczeniowej erewolucji
Niebawem czeka nas doręczeniowa e-rewolucja - twierdzą adw. prof. dr hab. Maciej
Gutowski i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas. Ich wspólny felieton ukazał się 17 listopada
2020 r. na łamach "Rzeczpospolitej".
Adwokaci mogą zrezygnować z publicznej usługi i skrzynki doręczeń, jeśli inaczej zapewnią
doręczanie korespondencji na adres elektroniczny. - czytamy w felietonie.

(czytaj felieton na stronach Rzeczpospolitej)

Adw. Rafał Dębowski o nowych zwyczajach
legislacyjnych
O nowych zwyczajach legislacyjnych pisze w dzisiejszym Dzienniku Gazeta Prawna adw.
Rafał Dębowski, sekretarz NRA.
- W dobie internetu, mediów społecznościowych i informacji rozchodzącej się z szybkością 5G
zrodziło się nowe „prawo komunikatowe”. Prawo stanowione na konferencjach prasowych. Prawo
pojawiające się na stronach internetowych. Prawo będące znakiem czasu. Czasu totalnej inflacji
prawa. – czytamy w felietonie.
Czytaj więcej

Adwokacka Akademia Przedsiębiorczości: „Proces
sprzedaży usług prawnych” 26 listopada
W
ramach
Adwokackiej
Akademii
Przedsiębiorczości,
Naczelna
Rada
Adwokacka zaprasza wszystkich adwokatów
na bezpłatne szkolenie online z Tomaszem
Kalko. Tematem będzie „Proces sprzedaży
usług prawnych”. Szkolenie odbędzie się 26
listopada, w godzinach 16.00-19.00 na
platformie ZOOM.
Celem szkolenia jest: zwiększenie konwersji
podpisanych umów z klientami, podniesienie
średniej marży na realizowanych sprawach,
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podniesienie poziomu zadowolenia klienta i
współczynnik
pozytywnych
rekomendacji,
zmniejszenie ilości reklamacji wynikających z
nieporozumień w ustaleniach.
Szkolenie będzie trwać 3 godziny i podzielone
zostało na bloki szkoleniowe:
- poznanie wstępnych oczekiwań i przejęcie
prowadzenia.
- zbudowanie poczucia bezpieczeństwa u klienta.
- wejście głęboko w potrzebę i obawy klienta.
- prezentacja wartości, zasad współpracy oraz
jeżeli jest to konieczne prezentacja korzyści.
- negocjacje, narzędzia wpływu oraz zamknięcie
sprzedaży.
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w
szkoleniu
poprzez
wypełnienie
formularza
zgłoszeniowego do dnia 24 listopada 2020r. i
odesłanie go na adres: dzial.osobowy@nra.pl
(Pobierz formularz zgłoszeniowy)
Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń.
Liczba punktów szkoleniowych: 3
Szkolenie to zostanie zarejestrowane, a następnie
udostępnione
na
stronach
internetowych
samorządu adwokackiego. Z uwagi na przepisy
RODO prosimy uwzględnić to przy podejmowaniu
decyzji o udziale online w szkoleniu.
Trener: Tomasz Kalko. Mówca motywacyjny,
menadżer z dwudziestoletnim doświadczeniem.
Przeszkolił ponad 25 tys. osób. Praktyk biznesu dyrektor ds. rozwoju w firmie Blachy Pruszyński,
jednej z największych firm rodzinnych w kraju.
Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu na Akademii
Leona Koźmińskiego w Warszawie. Twórca
autorskich akademii rozwojowych: sprzedaży,
przywództwa, motywacji i komunikacji.

Nagrania
poprzednich
szkoleń
Adwokackiej
Akademii Przedsiębiorczości dostępne są na
platformie ePalestry (zobacz link do ePalestry)

4/9

Omega Research ws. stosowania środków
drażniących wobec demonstrujących w pandemii
Fundacja Omega Research przedstawiła
stanowisko
ws.
stosowania
środków
drażniących
wobec
demonstrujących
w
pandemii. Dokument zawiera informacje na
temat
wpływu
stosowania
drażniących
środków chemicznych używanych przez
organy bezpieczeństwa w trakcie tłumienia
protestów ulicznych, na rozprzestrzenianie
się koronawirusa (COVID-19).
Fundacja Omega Research z siedzibą w Wielkiej
Brytanii, współpracuje z Krajowym Mechanizmem
Prewencji Tortur, którego funkcję pełni w Polsce
RPO.
W Stanowisku czytamy m.in.: "Międzynarodowe
standardy w zakresie praw człowieka stanowią, że
„drażniące substancje chemiczne mogą być
stosowane jedynie w sytuacji, gdy uprawniony
funkcjonariusz ma uzasadnione podejrzenie, że
może dojść do nieuniknionego zagrożenia zdrowia
, a nie jedynie uszkodzenia mienia. Nie mogą być
one wykorzystywane do rozpędzania pokojowych
demonstracji lub stosowane tam, gdzie znajdują
się osoby starsze, dzieci, lub inne osoby, które
mogą mieć problem z przemieszczaniem się w
celu
uniknięcia
kontaktu
z
chemikaliami.
Niedopuszczalne jest także ich stosowanie w
zamkniętych pomieszczeniach lub na stadionach
sportowych,
gdzie
możliwości
wyjścia
są
ograniczone i gdzie występuje niebezpieczeństwo
zmiażdżeń”. Stanowisko Fundacji Omega znajduje
swoje odzwierciedlenie w Przewodniku po użyciu
siły i broni palnej w egzekwowaniu prawa, który
stanowi, że nie wolno „[…] używać granatów ze
środkami
rozpraszania
tłumu
na
dużych
przestrzeniach wobec większych grup ludzi, chyba
że poziom przemocy jest tak wysoki, że
[funkcjonariusze organów ścigania] nie mogą
opanować
zagrożenia
poprzez
działania
ukierunkowane jedynie na osoby agresywne” .
Gdy dochodzi do wykorzystania drażniących
środków chemicznych, ludzie nie powinni być
wystawieni na ich działanie w sposób przedłużony
lub wielokrotny. Poza istniejącymi już obawami,
wykorzystanie drażniących środków chemicznych
w czasie pandemii może nieść za sobą
podwyższone ryzyko wywołania niezamierzonych
szkód."
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Publikujemy cały dokument w j. polskim:
(czytaj stanowisko)

Ślubowanie adwokatów izby CzęstochowskoPiotrkowskiej
W dniu 19 października 2020r. w sali konferencyjnej hotelu „Mercure” w Częstochowie
odbyło się ślubowanie 9 nowych adwokatów Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby
Adwokackiej, którzy w dniach 23-26 czerwca 2020r. zdali egzamin adwokacki.
Ślubowanie złożyli adwokaci: Maciej Dodat, Agnieszka Klimczak, Magdalena Krajewska, Monika
Kumor, Dominika Roj, Magdalena Judyta Ryś, Anna Semenova, Karolina Wojtas, Sebastian Zembik.
Z uwagi na wprowadzenie kilka dni wcześniej Częstochowy w czerwoną strefę covid, uroczystość
miała w tym roku niecodzienną formę, a ślubujący byli podzieleni na trzy grupy i mogła towarzyszyć
im tylko jedna osoba. Zrezygnowano także z części artystycznej.
Na początku uroczystości Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie adw. Aleksandra
Przedpełska powitała obecnych i gratulując adwokatom bardzo dobrze zdanego egzaminu, złożyła im
życzenia przede wszystkim zdrowia w tym trudnym czasie, nadto satysfakcji w przyszłym
wykonywaniu zawodu, przypomniała również o odpowiedzialności za klientów, którzy powierzać im
będą swoje najważniejsze sprawy. Wicedziekan ORA adw. Marcin Karpiński, kierownik szkolenia
aplikantów zwrócił uwagę na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej oraz przestrzegania
Kodeksu Etyki Adwokackiej. Podkreślił znaczenie ślubowania adwokackiego, bowiem dopiero po jego
złożeniu adwokat może rozpocząć wykonywanie zawodu. Wśród zaproszonych był obecny Prezes
Sądu Dyscyplinarnego Izby adw. Jarosław Dawid (także w roli patrona), który również złożył życzenia
ślubującym, podkreślając jak ważne w życiu adwokata jest etyczne zachowanie się, które powinno
rzutować nie tylko na życie zawodowe ale i prywatne.
Po włożeniu tóg nowi adwokaci złożyli przed Dziekanem Rady ślubowanie adwokackie, po czym
kolejno podpisali protokół ślubowania.
Wyróżnienie w postaci nagród książkowych oraz dyplomu za wyniki egzaminu otrzymała adw.
Magdalena Ryś. Wyróżnienia za wyniki w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej oraz pamiątkowe
dyplomy otrzymały: adw. Magdalena Krajewska, adw. Magdalena Ryś, adw. Anna Semenova.
Wszyscy ślubujący adwokaci otrzymali od ORA w Częstochowie pamiątkowe pióra wieczne,
Terminarz Adwokata na rok 2021, a ponadto upominki wraz z okresowym dostępem do
internetowych programów prawniczych, które zostały ufundowane przez Wydawnictwa Prawnicze:
CH BECK oraz Wolters Kluwers. Skromna uroczystość zakończyła się rozmowami obecnych przy
kawie.
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Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
14 listopada, za pośrednictwem videokonferencji odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady
Adwokackiej. (czytaj relację)
16 listopada, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu (online) Kapituły konkursu
Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2020.

17 listopada, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, omówił stan prac zespołu nad propozycjami zmian regulaminu
odbywania Zgromadzeń Izb Adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury.
Sekretarz NRA poinformował, że nowe legitymacje adwokackie mają inny rodzaj chipu niż
wcześniejsze, nowe wymagają zastosowania kodu puk i pin. Wyniknęło z tego powodu zamieszanie
logistyczne. Sekretarz poinformował, że będzie prowadził rozmowy z PWPW, aby rozwiązać problem.
Adw. Jacek Trela, prezes NRA, poinformował, że do NRA wpłynęło stanowisko Stowarzyszenia
Studentów Prawa ELSA Poland w przedmiocie odbywania praktyk prawniczych przez studentów.
Prezydium omówiło temat.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawę osobową, a następnie
Prezydium NRA przyjęło uchwałę w tej sprawie.
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe.
18 listopada, adw. Jacek Trela prezes NRA, uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i
Finansów Publicznych zajmującej się ustawą z 28 października o „zmianie ustawy o podatku
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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”. (czytaj relację)
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