Wiadomości Adwokatury 2 czerwca 2021 r.
Komunikat ws. rzekomego wycieku danych –
aktualizacja
Naczelna Rada Adwokacka informuje, że po weryfikacji zasad bezpieczeństwa systemów
informatycznych oraz skrzynek e-mail w domenie adwokatura.pl, nie doszło do żadnych
wycieków danych. Konta mailowe adwokatów oraz okręgowych rad adwokackich są
bezpieczne.
Po otrzymaniu zgłoszenia o zamieszczonym w internecie ogłoszeniu o sprzedaży dostępu do loginów
i haseł do skrzynek mailowych adwokatów i okręgowych rad adwokackich, Naczelna Rada
Adwokacka uruchomiła odpowiednie procedury prewencyjne. Firmy obsługujące system
informatyczny adwokatury oraz domenę adwokatura.pl, po szczegółowym sprawdzeniu sytuacji
poinformowały NRA, że nie odnotowano żadnego naruszenia wskazującego na niepowołany dostęp
do danych.
Jednocześnie, pomimo powyższych zapewnień, zalecamy oprócz zmiany hasła do używanych
skrzynek pocztowych zweryfikowanie czy w opcjach konta pocztowego nie pojawiły się wpisy
dotyczące przekierowania korespondencji na nieznane adresy oraz przeskanowanie komputera pod
kątem złośliwego oprogramowania.

Komunikat NRA ws. rzekomego wycieku danych
W kontekście informacji o możliwym naruszeniu bądź wycieku danych z bazy danych
obsługiwanej przez system jednej z okręgowych rad adwokackich Naczelna Rada
Adwokacka informuje, że zostały uruchomione odpowiednie dla takich sytuacji procedury
prewencyjne.
Ponadto nasi usługodawcy dokonują badania, czy wyciek faktycznie miał miejsce oraz jaka jest skala
ewentualnego naruszenia danych. Na chwilę obecną nie potwierdzono naruszeń czy wycieków
danych. O sprawie będziemy informować.
Prewencyjnie zalecamy wszystkim adwokatom zmianę hasła do używanych skrzynek pocztowych
niezależnie od tego, czy są one dostarczane przez providerów współpracujących z NRA.

Prezydium NRA popiera protest pielęgniarek
zaplanowany na 7 czerwca
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Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej popiera zaplanowaną na 7 czerwca 2021 roku
akcję protestacyjną pielęgniarek i położnych. Będą one protestować wobec lekceważenia
przez władze publiczne uzasadnionych postulatów środowisk medycznych, dotyczących
określenia minimalnych warunków pracy i płacy w sektorze ochrony zdrowia. Uchwałę w
tej sprawie Prezydium NRA przyjęło 27 maja br.
W uchwale czytamy, że zapewnienie godnych warunków pracy i płacy wszystkim pracownikom
medycznym jest warunkiem niezbędnym dla zabezpieczenia w kraju odpowiednio wykwalifikowanych
kadr medycznych i tym samym dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.
Mając powyższe na uwadze, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej solidaryzuje się ze słusznymi
postulatami środowiska pielęgniarek i położnych.

(czytaj uchwałę Prezydium NRA)

Adwokaci czytają wiersze Brzechwy dzieciom
Z okazji Dnia Dziecka, przypadającego 1
czerwca, adwokaci czytają wiersze Jana
Brzechwy.
W
akcji
#AdwokatCzytaBrzechwęDzieciom
zainicjowanej przez Komisję Wizerunku przy
Naczelnej Radzie Adwokackiej, wzięli udział
adwokaci
z
niemal
wszystkich
izb
adwokackich w Polsce.
Jan Brzechwa, właściwie Jan Wiktor Lesman, (ps.
Szer-Szeń, Inspicjent Brzeszczot) z zawodu był
adwokatem. Był specjalistą w dziedzinie prawa
autorskiego, które wybrał jako specjalizację
studiów. Był też błyskotliwym artystą, autorem
wierszy dla dzieci. Wierszyki takie, jak "Kaczka
Dziwaczka", "Samochwała", "Leń", "Żuraw i
Czapla", znane są wielu pokoleniom i mają
uniwersalne przesłanie.
Zachęcamy do słuchania.
Nagranie z lekturą wierszy znajduje się na kanale
Adwokatury Polskiej na YouTube (przejdź do linku
z nagraniem)
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Decyzje o praktykach aplikanckich w sądach i
prokuraturach podejmowane na szczeblu lokalnym
Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało Naczelną Radę Adwokacką o decyzji
dotyczącej centralnego zawieszenia szkoleń dla aplikantów adwokackich i radcowskich w
sądach powszechnych i prokuraturach.
Zdaniem MS, decyzje o zawieszeniu szkoleń w związku z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego
podczas pandemii powinni podejmować prezesi sądów apelacyjnych i okręgowych, prokuratorzy
okręgowi oraz dziekani izb. Decyzje powinny uwzględniać aktualną sytuację epidemiologiczną oraz
warunki lokalowe.
Ministerstwo tym samym poparło rekomendacje Naczelnej Rady Adwokackiej. Temat ten był
omawiany 1 kwietnia br. na posiedzeniu Prezydium NRA. Wówczas Prezydium zarekomendowało, aby
decyzje zapadały na szczeblu lokalnym, pomiędzy dziekanami okręgowych rad adwokackich,
prezesami sądów apelacyjnych i okręgowych oraz prokuratorami okręgowymi z zachowaniem
najwyższych standardów ochrony sanitarnej aplikantów.
czytaj pismo z MS

Szkolenia dla adwokatów z zakresu e-doręczeń i
podpisów elektronicznych
Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej wraz z adw. Grzegorzem
Kopciem, przewodniczącym komisji, zapraszają wszystkich adwokatów na bezpłatny cykl
szkoleń online.
„E-doręczenia w kancelarii adwokackiej”, data szkolenia: 10 czerwca 2021 r w godz.
15:00 – 19:00
Celem szkolenia jest przedstawienie założeń reformy elektronicznych doręczeń po wejściu w życie
przepisów ustawy o e-doręczeniach, przedstawienie zasad działania adresu do doręczeń
elektronicznych, elektronicznej skrzynki doręczeń, publicznej usługi rejestrowego doręczenia oraz
publicznej usługi hybrydowej. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również o nowych obowiązkach oraz
terminach dostosowania się poszczególnych kategorii podmiotów do nowych obowiązków
wynikających z ustawy o e-doręczeniach, usystematyzują wiedzę na temat dopuszczalnych form
doręczeń korespondencji między różnymi podmiotami oraz wiedzę na temat dopuszczalnych form
elektronicznej identyfikacji.
Prowadzący:
prof. dr hab. Katarzyna Chałubińska–Jentkiewicz, dr hab. nauk prawnych (UW i UJ), radca prawny,
profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Prawa Mediów, OWI i Nowych Technologii w Instytucie
Prawa
Akademii
Sztuki
Wojennej
w
Warszawie,
kierownik
Centrum
Badań
nad
Cyberbezpieczeństwem, członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. Wykładowca na
Uniwersytecie SWPS.
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adw. dr Justyna Kurek, adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa
Publicznego na Instytucie Bezpieczeństwa Państwa na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w
Akademii Sztuki Wojennej. Justyna Kurek jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresie prawa
Internetu w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie elektronicznie formularza
zgłoszeniowego (pobierz formularz) do dnia 7 czerwca 2021 r. i odesłanie go na adres:
osobowy@nra.pl.
Liczba punktów szkoleniowych: 3

"Dokumenty i podpisy elektroniczne w praktyce adwokata", data szkolenia: 21
czerwca 2021 r w godz. 15.00-19.00
Celem szkolenia jest przybliżenie zasad posługiwania się podpisem elektronicznym w codziennej
praktyce. E-podpis przyspiesza korespondencję, zwiększa jej wiarygodność i pozwala na oszczędność
na opłatach pocztowych. Celem zajęć będzie także przedstawienie zasad weryfikacji poprawności
podpisu, nawet jeśli pochodzi on z innego kraju niż Polska, oraz sprawdzenie jego integralności i
autentyczności.
Prowadzący:
dr hab. Dariusz Szostek - radca prawny, profesor Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Centrum
Problemów Prawnych Techniki i Nowych Technologii, ekspert Parlamentu Europejskiego, członek
European Union Intellectual Property Office oraz European Law Institute w Wiedniu i Stowarzyszenia
Prawa Nowych Technologii
Michał Tabor, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie elektronicznie formularza
zgłoszeniowego (pobierz formularz) do dnia 15 czerwca i odesłanie go na adres: osobowy@nra.pl.
Liczba punktów szkoleniowych: 3
Zarówno na pierwsze jak i na drugie szkolenia liczba uczestników jest ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń.
Szkolenia zostaną 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.

Konferencja naukowa nt. zapewnienia prawa do
sądu
Ogólnopolska konferencja naukowa "Próba
zapewnienia prawa do sądu w sprawach
cywilnych
w
świetle
ostatnich
zmian
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ustrojowych i procesowych" odbędzie się 18
czerwca br. online.
Na konferencje zapraszają Zespół Badawczy
Prawa Procesowego Cywilnego Wydziału Prawa i
Administracji
Uniwersytetu
Śląskiego
w
Katowicach, Stowarzyszenie Sędziów Polskich
IUSTITIA oraz Fundacja Wydziału Prawa i
Administracji UŚ. "Facultas Iuridica".
Konferencja odbędzie się online na platformie
Microsoft Teams.
(przejdź do strony rejestracji)
Program dostępny jest na stronie (przejdź do
programu)
Pytania
dotyczące
przebiegu
i
warunków
uczestnictwa w konferencji prosimy kierować do
organizatorów
na
adres:
konferencjakpc.wpia@us.edu.pl

Praca biura NRA - 4 czerwca nieczynne
Uprzejmie informujemy, że biuro Naczelnej Rady Adwokackiej 4 czerwca (piątek) będzie
nieczynne.

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
29 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu izby adwokackiej w
Warszawie i wręczył odznakę "Adwokatura Zasłużonym" adwokatkom: Agnieszce Helsztyńskiej i
Annie Mika-Kopeć.
31 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Dariusz Goliński, wicedyrektor Instytutu
Legislacji i Prac Parlamentarnych przy NRA, byli przed gmachem Sądu Najwyższego podczas
wielogodzinnego posiedzenia Izby Dyscyplinarnej SN, która rozpoznawała wniosek o uchylenie
immunitetu sędziego Włodzimierza Wróbla. Naczelna Rada Adwokacka zgłosiła swój udział w
posiedzeniu jako amicus curiae, lecz nie uzyskała zgody.
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