Wiadomości Adwokatury 16 lipca 2021 r.
Dalsze rozmowy Prezesa NRA dot. funkcjonowania
Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych
Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, odbył kolejną rozmowę
z SSO Wojciechem Łukowskim, zastępcą koordynatora krajowego ds. informatyzacji
sądownictwa powszechnego, która dotyczyła planowanych przez ministerstwo
sprawiedliwości dalszych wdrożeń funkcjonalności w Portalu Informacyjnym Sądów
Powszechnych.
Rozmawiano m.in. o ułatwieniu sądom sprawnego przypisywania spraw do pełnomocnika
procesowego. Zgodnie z informacją przekazaną przez SSO Wojciecha Łukowskiego ma to
usprawnić podawanie w pierwszym piśmie procesowym numeru legitymacji oraz składanie wniosku o
udzielenie dostępu do sprawy.
Zgodnie z postulowanym jeszcze w czerwcu br. przez Prezesa NRA wprowadzeniem elektronicznego
urzędowego poświadczania odbioru pisma procesowego [czytaj pismo], ministerstwo zleciło do
opracowania przez programistów przygotowanie funkcjonalności portalu poszerzonej o tę możliwość.
Prezes Rosati po raz kolejny przekazał też koordynatorowi dalsze uwagi i zastrzeżenia dotyczące
funkcjonowania portalu zgłaszane przez adwokatów, a także wskazał na pilną potrzebę
przygotowania dalszych rozwiązań informatycznych, które umożliwią realizację doręczeń
elektronicznych za pośrednictwem tego portalu w sposób eliminujący chaos oraz niedostatki
rozwiązań legislacyjnych i informatycznych.

Uwagi Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych
NRA do funkcjonowania portalu informacyjnego
Adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA,
przekazała w piśmie z dnia 12 lipca br., skierowanym do SSO Wojciecha Łukowskiego,
zastępcy koordynatora krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w
sądach powszechnych, uwagi do funkcjonowania Portalu Informacyjnego Sądów
Powszechnych.
Dyrektor Instytutu przekazała uwagi adwokatów, zebrane w trybie otwartym, dotyczące ich
doświadczeń i spostrzeżeń co do prawidłowości przyjętych rozwiązań i funkcjonowania systemu.
Według zebranych informacji, zmian wymagają:
- zasady programowania przez operatorów terminów zamieszczania informacji na portalu. Obecnie
zamieszczenie dokumentów następuje w sposób nieskoordynowany, niezależnie od pory dnia,
siedem dni w tygodniu, wprowadzając tym samym chaos związany z upływem terminu doręczenia.
Środowisko adwokackie postuluje o przyjęcie jawnych zasad i ściśle określonych ram czasowych
umieszczania dokumentów i jednocześnie ujawnienia adresatom danych w systemie, poprzez
realizowanie ich wyłącznie w dniach roboczych, w godzinach 8.00-17.00;
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- sytuacje, w których w systemie zamieszczane jest pismo sądu informujące o doręczeniu
określonego dokumentu, z którym związany jest termin na zajęcie stanowiska, albo wniesienie
środka zaskarżenia, bez jednoczesnego zamieszczenia przedmiotowego dokumentu. To również
wprowadza chaos od kiedy liczony jest termin;
- wprowadzenie systemu informacji i potwierdzeń, które w formie elektronicznej, automatycznie,
przesyłane byłyby do pełnomocników po każdym zamieszczeniu informacji/dokumentu w systemie;
- wprowadzenie rozwiązania systemowego przypomnienia o biegnącym terminie do zapoznania się z
informacją wywołującą skutek doręczenia – odpowiednik „powtórnego awizo”;
- wdrożenie rozwiązania pozwalającego doręczyć pismo przez portal do wszystkich pełnomocników,
upoważnionych do działania w imieniu pełnomocnika aplikantów bądź substytutów informacji o dacie
zapoznania się z dokumentem przez każdą z tych osób;
- opracowanie funkcji pozbawienia dostępu do sprawy. Pełnomocnik substytucyjny, w sytuacjach
incydentalnego udziału w postępowaniu powinien mieć możliwość rezygnacji z dostępu do sprawy;
- uwzględnienie w przekazywanych o sprawie informacjach daty uznanej za datę doręczenia do
strony przeciwnej i informacji o ewentualnym wniesieniu przez nią środka zaskarżenia lub innego
pisma ze stanowiskiem w sprawie;
- zapewnienie automatycznej, systemowej informacji do pełnomocnika o zmianie sygnatury sprawy,
w której jest on zgłoszony;
- możliwość otwierania dokumentów w formie PDF;
- dodanie informacji w tytule dokumentu, do kogo jest on kierowany.
Ponadto dyrektor Instytutu Legislacji wskazuje w piśmie, że system nie powinien być obligatoryjnym i
podstawowym narzędziem doręczeń do czasu jego wypełnienia wymagalnymi funkcjonalnościami i
uzupełnieniem wszystkich danych spraw w toku. Pełnomocnicy, przed rozpoczęciem obligatoryjnych
doręczeń przez portal, powinni mieć możliwość zgłaszania wszystkich postępowań i sprawdzenia
zgodności ich stanu i statusu w systemie.
Adw. Kulińska zwraca również uwagę, że w związku z faktem, że w systemie ujawniane są obecnie
dane osobowe objęte ochroną np. PESEL, niektóre sądy informują, że wstrzymują system doręczania
pism przez portal, do czasu usunięcia tej wadliwości.
czytaj pismo adw. Doroty Kulińskiej do SSO Wojciecha Łukowskiego

Szkolenie z zakładania konta na Portalu
Informacyjnym dostępne na e-Palestra
Komisja do spraw Równego Traktowania przy NRA wraz z Komisją Doskonalenia
Zawodowego przy NRA zapraszają na szkolenie dla adwokatów i aplikantów adwokackich
– instrukcję zakładania konta na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych.
Szkolenie, trwające 1,5 godziny, prowadzą r.pr. Anna Zalesińska i Tomasz Januszkiewicz. Nagranie
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szkolenia dostępne jest na portalu e-Palestry po zalogowaniu:
(przejdź do strony z nagraniem)

Zostały ostatnie miejsca na szkolenie podstawowe
z mediacji
Zostały ostatnie wolne miejsca na szkolenie z mediacji organizowane przez Centrum
Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Termin na przesłanie zgłoszenia mija 23
lipca br. Szkolenie odbędzie się w dniach 31 lipca online oraz 6-8 sierpnia 2021 roku w
Warszawie. Szkolenie skierowane jest do adwokatów chcących uzyskać uprawnienia
mediatora.
Szkolenie zostanie zrealizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych, obejmujących
łącznie 40 godzin, zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w pełnieniu
roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia Mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę
ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
Odbycie szkolenia z wynikiem pozytywnym, w tym obecność i aktywne uczestnictwo w każdym z 4
dni szkoleniowych (online 31 lipca i stacjonarnie 6-8 sierpnia 2021 r.), uprawnia do uzyskania
numerowanego certyfikatu mediatora, a następnie wpisu na listę stałych mediatorów Centrum
Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz listy sądowe przy prezesach sądów okręgowych.
Udział w szkoleniu będzie uprawniał do uzyskania 24 punktów szkoleniowych.
Szkolenie zostanie podzielone na trzy części. Część online, która dzieli się na dwie części: jeden
dzień szkoleniowy i dodatkowe prace w formie e-learningu oraz część stacjonarną, na którą składają
się 3 dni szkoleniowe. Szkolenie stacjonarne będzie przeprowadzone w przeważającej części w
formie warsztatów, aktywnie angażujących wszystkich uczestników, którzy będą mogli od razu
doskonalić nabyte umiejętności poprzez liczne praktyczne ćwiczenia. Część stacjonarna odbędzie się
w siedzibie NRA w Warszawie, ul. Świętojerska 16.
Koszt szkolenia wynosi 1000 zł brutto. Państwa zgłoszenie będzie brane pod uwagę w momencie
otrzymania zapłaty przez organizatora.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego
centrum.mediacji@adwokatura.pl do dnia 23 lipca 2021 roku. (pobierz formularz)

na

adres:

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Sędziowie dyscyplinarni wybrali wiceprezesów
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WSD
Zgromadzenie Sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wybrało swoich wiceprezesów.
Podczas posiedzenia 7 lipca br. na funkcję wiceprezesa WSD wybrano adw. Piotra Ziębę.
A wcześniej, bo 23 kwietnia br. wiceprezesem WSD została wybrana adw. Małgorzata
Tyszka-Hebda.
Pani Mecenas Małgorzata Tyszka-Hebda pełni te funkcję po raz drugi. Pan Mecenas Piotr Zięba z kolei
podczas Krajowego Zjazdu Adwokatury w marcu 2021 r. uzyskał największą liczbę głosów w
wyborach do WSD.

Podziękowania dla dr. hab. Adama Bodnara
Dr hab. Adam Bodnar kończy 15 lipca br. pełnić funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich.
Prezydium NRA, podtrzymując stanowisko z uchwały z dnia 15 kwietnia br., składa prof.
Bodnarowi podziękowania i wyraża najwyższe uznanie za Jego postawę, pracę oraz
zaangażowanie w ochronę praw i wolności obywatelskich w Polsce w okresie
sprawowania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dr hab. Adam Bodnar był Rzecznikiem Praw Obywatelskich od 2015 r. 9 września 2020 roku upłynęła
Jego kadencja, jednak z uwagi na brak wyboru przez Parlament następcy, dalej pełnił obowiązki RPO,
zgodnie z ustawą o RPO. 15 kwietnia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny uznał te przepisy za sprzeczne z
Konstytucją. Zgodnie z wyrokiem TK Adam Bodnar nie mógł więc sprawować swojej funkcji po
upływie kadencji, nawet jeśli nikogo na jego miejsce nie wyłoniono. Kadencja A. Bodnara została
przedłużona do 15 lipca.
Podczas tegorocznego marcowego Krajowego Zjazdu Adwokatury Adam Bodnar przekazał nagranie
skierowane do delegatów, w którym podziękował Adwokaturze za współpracę i wsparcie, jakich
doświadczył. Zaznaczył, że ostatnie cztery lata, to był trudny okres, wiele osób musiało się
zastanawiać, kiedy powiedzieć „tak”, a kiedy powiedzieć „nie”. Rzecznik Praw Obywatelskich i
Adwokatura razem przyjmowali różne stanowiska, uchwały i rezolucje. Zdaniem, prof. Bodnara,
Adwokatura wróciła do swoich korzeni z lat 60, 70 i 80-tych, kiedy adwokaci bronili obywateli, ich
praw i wolności. Dodał, że Adwokatura zbudowała też sieci współpracy międzynarodowej, które
zostaną na kolejne lata. Zaznaczył, że w kolejnych latach na Adwokaturę czeka sporo nowych
wyzwań, związanych z wykonywaniem zawodu adwokata, czy niezależności Adwokatury. Wyraził
nadzieję, że gdyby doszło w przyszłości do zagrożenia niezależności Adwokatury, adwokatki i
adwokaci mogą czerpać z dziedzictwa ostatnich lat.
czytaj uchwałę Prezydium NRA z 15 kwietnia br.

Konkurs dla aplikantów na wystąpienie w panelu
dot. prawa rodzinnego
Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku zaprasza aplikantów, studentów oraz doktorantów
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zainteresowanych tematyką prawa rodzinnego do uczestnictwa w konkursie na
wystąpienie w panelu dla aplikantów, studentów i doktorantów podczas VI KONFERENCJI
NAUKOWEJ POMORSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ W GDAŃSKU „PRAWO RODZINNE”.
Konferencja odbędzie się dnia 18 listopada 2021 roku w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E.
Kwiatkowskiego w Gdyni. Patronaty honorowe nad wydarzeniem objęli m.in. Prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdyni, Prezydent Miasta
Gdańska, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych oraz Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych.
Regulamin
udziału
w
konkursie
na
wystąpienie
dostępny
jest
na
stronie
http://www.adwokatura.gdansk.pl/upload/files/konferencja/2021/regulamin_konkursu_dla_apl_stud_i_
dokt_-_2021.doc
Osoby zainteresowane wystąpieniem z referatem podczas konferencji proszeni się o przygotowanie
abstraktu zawierającego max. 500 słów oraz nadesłanie go w formacie PDF wraz z kartą
zgłoszeniową na adres: piakonferencja@gmail.com, w terminie do dnia 30 września 2021
roku.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie konferencji: www.adwokatura.gdansk.pl, do
dnia 15 października 2021 roku. Laureat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni do udziału i wystąpienia podczas konferencji w
charakterze prelegenta podczas panelu aplikanckiego, studenckiego i doktoranckiego dnia 18
listopada 2021 roku. Przewidywany czas wystąpienia to około 15 minut.
Aplikantów, studentów i doktorantów zainteresowanych uczestnictwem biernym w Panelu dla
aplikantów, studentów i doktorantów Konferencji zapraszamy dnia 18 listopada 2021 roku do
Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni do sali nr 126 (mała aula, I piętro).
Więcej
informacji
na
temat
konferencji
znaleźć
www.adwokatura.gdansk.pl oraz profilu Facebook.

można

na

stronie

internetowej:

Izba Adwokacka w Paryżu uruchomiła program
wsparcia dla represjonowanych prawników
Izba Adwokacka w Paryżu uruchomiła program Avocats Menacés Programme Répit, który
ma na celu wsparcie prawników prześladowanych w swoich krajach.
Chiny, Iran, Honduras, Filipiny, Kolumbia, Meksyk, Pakistan i Turcja należą obecnie do krajów
najbardziej niebezpiecznych dla prawników. Prawie każdego dnia prawnicy są tam zabijani, uznawani
za zaginionych, torturowani, aresztowani, zastraszani i śledzeni z powodu wykonywanej przez siebie
pracy. Najbardziej narażeni są ci, którzy bronią spraw uznanych w danym kraju za najbardziej
"wrażliwe" jak na przykład obrona dziennikarzy i blogerów, działaczy praw człowieka, przeciwników
politycznych, działaczy związków zawodowych i ofiar tortur stosowanych przez władze państwowe, a
także sprawy dotyczące zajęcia mienia.
Organizacje pozarządowe i międzynarodowe doszły do wniosku, że światowy kryzys zdrowotny
spowodował wzrost liczby przypadków łamania praw i wolności na całym świecie, a program Izby
Adwokackiej w Paryżu jest wyrazem solidarności z zagrożonymi kolegami. Więcej informacji o
programie na stronie: https://lawyersshelterprogramme.org/
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RPO: ograniczenie udziału ławników w
posiedzeniach sądowych podważa zasady
konstytucyjne
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika
Praw Obywatelskich skierowało pismo do ministra sprawiedliwości w sprawie ławników
sądowych.
W piśmie zespół wskazuje, że do RPO zgłaszają się krajowe stowarzyszenia ławników sądowych
wskazując na niekonstytucyjność zmian wprowadzonych na mocy art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 maja
2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Przepis
ten stanowi, że w pierwszej i drugiej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego.
Prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów, jeśli uzna to za wskazane
ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.
Ławnicy uważają, że zmiana ta jeszcze bardziej ogranicza udział czynnika społecznego w
rozpoznawaniu spraw sądowych. W piśmie do ministra sprawiedliwości przypomniano, że ławnicy w
procesie orzekania mają zasadniczo równe prawa z sędziami i wywierają faktyczny wpływ na
kształtowanie orzecznictwa sądów powszechnych. Wprowadzone ustawą rozwiązania w istotny
sposób ograniczają udział ławników w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości i podważają wartości i
zasady konstytucyjne.
W piśmie Zespół powołuje się m.in. na opinię Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 10 lutego br., która
stwierdziła, że uregulowanie to jest niezgodne z art. 2, art. 42 ust. 2 oraz art. 45 ust. 1 i 2 Konstytucji
RP.
Przypomniano również, o memorandum podpisanym przez RPO, NRA, SSP „Iustitia”, Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszenie Sędziów „Themis” oraz
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”. Organizacje te wskazują, że pod pozorem walki z
koronawirusem ustawodawca wprowadza niekonstytucyjne rozwiązania w momencie, kiedy
jednocześnie odmraża działalność publiczną państwa polskiego. Co więcej te restrykcyjne
rozwiązania utrzymuje przez rok po zakończeniu pandemii.
Zespół zwrócił się do min. Zbigniewa Ziobro z prośbą o odniesienie się do uwag i rozważenie podjęcia
odpowiednich działań legislacyjnych.
Czytaj pismo

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
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Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
12 i 13 lipca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA rozmawiał z SSO Wojciechem Łukowskim,
zastępcą koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego. Rozmowy
dotyczyły dalszych wdrożeń funkcjonalności w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych. (czytaj
więcej)
13 i 16-18 lipca, adw. Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji
współorganizowała wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu szkolenia podstawowe z mediacji.
Szkolenia prowadzą adwokaci: Katarzyna Effort-Szczepaniak, Cezary Rogula i dr Robert Bogdzio.
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