Wiadomości Adwokatury 7 maja 2021 r.
Relacja z posiedzenia Prezydium NRA
6 maja odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy
samorządowe.
Prezydium NRA powołało zespoły stałe w ramach Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych oraz ich
składy osobowe.
Prezydium NRA powołało skład komisji ds. równego traktowania. Do komisji informatyzacji Prezydium
NRA powołało adw. Przemysława Barchana.
Prezydium NRA omówiło szczegółowo plany pracy zaproponowane przez przewodniczących
poszczególnych komisji.
Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, omówił temat europejskiej strategii szkolenia kadr wymiaru
sprawiedliwości na lata 2021–2024. Prezydium postanowiło zwrócić się do komisji ds. zagranicznych
o zweryfikowanie, czy NRA może przystąpić do programu.
Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, omówił sprawę zmiany Regulaminu organizacji i
funkcjonowania okręgowych rad adwokackich. Zaproponował, aby w celu usprawnienia procedur w
regulaminie dodać zapis, że członkowie rad mogą uczestniczyć w posiedzeniach rad i mogą oddawać
głos zdalnie. Temat ten będzie przedstawiony na posiedzeniu plenarnym NRA.
Prezydium NRA zdecydowało o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie realizacji projektu
FLIGHTRISK realizowanego we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Celem projektu
FLIGHRISK będzie zbadanie praktyki państw członkowskich w zakresie stosowania tymczasowego
aresztowania ze szczególnym uwzględnieniem przesłanki „obawy ucieczki”, jak również
wypracowanie rekomendacji tak na poziomie krajowym, jak i europejskim.
Prezydium omówiło treść pisma, które przekazało do NRA Stowarzyszenie Defensor Iuris.
Stowarzyszenie zwróciło uwagę na nagrania opublikowane w mediach społecznościowych dotyczące
porad prawnych, wprowadzających w błąd. Prezydium NRA postanowiło przekazać sprawę do komisji
etyki z prośbą o przedstawienie opinii i rekomendacji dla NRA.
Prezes NRA omówił akcję szczepień w izbach adwokackich.
Adw. Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, omówiła sprawę zawierania ugód pomiędzy
bankami a osobami, które zaciągnęły kredyty we frankach.
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe.

Komunikat dot. sprawy s. Wróbla przed Izbą
Dyscyplinarną SN
Dwoje adwokatów – przedstawicieli organizacji społecznych – nie zostało wpuszczonych
na posiedzenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego 6 maja br. Samorząd adwokacki

1/5

będzie wyjaśniał tę sytuację.
Odroczone już posiedzenie dotyczyło sprawy uchylenia immunitetu sędziemu Sądu Najwyższego
Włodzimierzowi Wróblowi. Na salę posiedzenia weszli obrońcy: sędzia SN Wiesław Kozielewicz, adw.
Sylwia Gregorczyk-Abram i adw. Agnieszka Helsztyńska.
Policja strzegąca sali rozpraw nie wpuściła jednak dwojga innych adwokatów, którzy reprezentują
organizacje społeczne (amicus curiae). W przypadku jednej z tych organizacji wniosek o jej
dopuszczenie był złożony w dniu wczorajszym, zaś w przypadku drugiej miał być złożony na
posiedzeniu izby w dniu dzisiejszym.
Według relacji adwokatów, policja nakazała im wylegitymowanie się, pomimo iż znajdowali się już na
terenie Sądu Najwyższego. Przed salą rozpraw niezwłocznie pojawili się przedstawiciele samorządu
adwokackiego - adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA.
Po wysłuchaniu relacji obrońców sędziego Wróbla, zapowiedzieli, że sprawa opisana przez
adwokatów, związana z niewpuszczeniem adwokatów przez policję na posiedzenie, będzie
wyjaśniana przez samorząd adwokacki zarówno z kierownictwem Sądu Najwyższego, jaki i z
Komendą Stołeczną Policji.

Od maja zmiana w opłacaniu listów poleconych
Od 1 maja 2021 roku Poczta Polska wprowadziła zmianę sposobu opłacania listów
poleconych w obrocie krajowym i zagranicznym.
Nie będzie już można opłacić tych przesyłek znaczkami pocztowymi. Pracownik Poczty dokona
rejestracji numeru przesyłki w systemie komputerowym z przyklejonego na kopertę numeru R,
oznaczy kwotę opłaty i zainkasuje należną kwotę gotówką lub kartą płatniczą.
Tradycyjnymi znaczkami pocztowymi nadal będzie można opłacać listy nierejestrowane w obrocie
krajowym i zagranicznym.
Nadal też będzie można opłacać listy polecone eZnaczkami dostępnymi na platformie internetowej
Envelo. Zakupiony elektronicznie znaczek należy wydrukować i nakleić na przesyłce listowej. Termin
ważności eZnaczka wynosi 365 dni kalendarzowych od dnia nabycia i można wykorzystać go do
opłacenia przesyłki tylko jeden raz (kod eZnaczka jest unikalny). Istnieje możliwość umieszczenia na
eZnaczku elementów graficznych w momencie jego zakupu, np. logo kancelarii.
W przypadku gdy kancelaria uzna, że najwłaściwszy jest obrót bezgotówkowy możliwe są także inne
opcje dotyczące możliwości opłacenia nadawanych przesyłek, w tym przesyłek poleconych: zawarcie
umów na nadawanie – dotyczy to klientów o istotnym potencjale, tj. takich, którzy nadają co najmniej
100 szt. listów poleconych miesięcznie lub też dokonywanie przelewu przez klientów na nanoszenie
znaku opłaty pocztowej za pomocą frankownicy (dotyczy placówek pocztowych, które mają
frankownice na wyposażeniu urzędu pocztowego).
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Zaproszenie na spotkanie UIAMidyear2021
UIA zaprasza na pierwszy UIAMidyear2021 The Global Business & Networking Summit,
który odbędzie się online 7-10 czerwca 2021 roku. Uczestnicy UIAMidyear2021 będą mogli
wybierać spośród szerokiej gamy spotkań networkingowych obejmujących łącznie 24
godziny sesji.
Jak wskazują organizatorzy, wydarzenie jest okazją do poszerzenia wiedzy biznesowej oraz
nawiązania zarówno nowych kontaktów, jak i wzmocnienia tych już istniejących.
Udział w UIAMidyear 2021 jest odpłatny:
- 185 euro dla członków UIA
- 245 euro dla osób niebędących członkami UIA
Więcej informacji, w tym możliwość rejestracji na stronie UIA (przejdź do strony)
(czytaj program)

"Arbitraż i mediacja w teorii i w praktyce" konferencja online 14 maja
Tegoroczna konferencja "Arbitraż i mediacja w teorii i w praktyce", pod Patronatem
Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbędzie się w formule On-Line w dniu
14 maja od godziny 9:00. Konferencja jest otwarta dla każdego.
Wystąpienia zostaną wyświetlone na żywo w serwisie Youtube w trzech wersjach językowych:
polskiej, angielskiej i rosyjskiej.
Program Konferencji (przejdź do strony z programem)
Dostęp do transmisji możliwy jest poprzez stronę internetową: www.arbitrazimediacja.pl lub
bezpośrednio poprzez kanały przygotowane w serwisie Youtube:
- wersja polskojęzyczna: (przejdź do strony)
- wersja anglojęzyczna: (przejdź do strony)
- wersja rosyjskojęzyczna: (przejdź do strony)
Istnieje możliwość zadawania pytań, na które prelegenci odpowiedzą w trakcie sesji Q&A:
- zgłaszając je poprzez czat na Youtube
- przesyłając je w trakcie konferencji na adres e-mail : pytania@arbitrazimediacja.pl
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Szkolenie online z sędzią Michałem Majem 12 maja
Sekcja Prawa Konkurencji i Konsumentów przy ORA w Warszawie zaprasza na wykład „
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21 - praktyczny komentarz”. Szkolenie
odbędzie się 12 maja 2021 r. (środa), w godz. 17.00-18.45.
Spotkanie poprowadzi przewodnicząca Sekcji adw. Mariola Łakomska oraz członkini Sekcji adwokat
Joanna Wędrychowska. Gościem będzie asesor sądowy Michał Maj. Pan Sędzia jest autorem dwóch
pytań prejudycjalnych do TSUE w sprawach dotyczących kredytów „frankowych”, natomiast
prowadzące na co dzień reprezentują kredytobiorców w sporach z bankami.
Za udział w spotkaniu są przyznawane punkty doskonalenia zawodowego dla Cczłonków
warszawskiej Izby - proszę pamiętać o wpisaniu numeru wpisu na listę adwokatów.
(przejdź do linku rejestracji)
(przejdź do linku wydarzenia na Facebooku)

Nowy numer "Palestry"
Dostępny jest kolejny, kwietniowy numer czasopisma "Palestra".
W artykułach poruszono m.in. tematy:
- Prawo do zaskarżenia decyzji administracyjnej Krajowej Rady Sądownictwa o odmowie powołania
na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego – opinia Rzecznika Generalnego Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej
- Charakter żądania ponownego przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego w trybie art. 185a
Kodeksu postępowania karnego
- Zależność pomiędzy ustrojem organów ścigania a zasadnością stosowania rozwiązań
oportunistycznych w procesie karnym – uwagi na tle projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych
W numerze także przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (styczeń–marzec
2021 r.). Czytelnik znajdzie też wspomninie o Aleksandrze Lednickim (1866–1934).
Zapraszamy do lektury.
(przejdź do strony Palestry)

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
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Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
6 maja, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA (czytaj relację)
6 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, udzielili
wsparcia dwojgu adwokatom, których nie wpuszczono na posiedzenie Izby Dyscyplinarnej SN
dotyczące sprawy uchylenia immunitetu sędziemu Sądu Najwyższego Włodzimierzowi Wróblowi
(czytaj więcej)
7 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz oraz adw. Dariusz Goliński, wicedyrektor Instytutu
Legislacji i Prac Parlamentarnych, wzięli udział w kolejnym spotkaniu roboczym z przedstawicielami
samorządu radców prawnych. Omawiano możliwość zmian w uchwalonej przez Sejm RP w dniu 21
kwietnia 2021 r. ustawie z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 899; 1034 – projektowany art. Art. 15zzs9),
przekazanej do dalszego procesu legislacyjnego w Senacie RP.
7-8 maja, spotkanie Komisji Wizerunku przy NRA, pod przewodnictwem adw. Justyny Mazur.
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