Wiadomości Adwokatury 22 października 2021 r.
Petycja NRA ws. przeszukań u adwokata i
zawieszenia w wykonywaniu zawodu do dalszych
prac w Senacie
Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na posiedzeniu 19
października br. rozpatrywała petycję Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczacą zmian
zasad przeprowadzania przeszukania u adwokata oraz zmian zasad zastosowania
zawieszenia adwokata w wykonywaniu zawodu (P10-14/21). Komisja przekazała projekt
do dalszych prac.
Uchwałę w sprawie złożenia w interesie publicznym petycji dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego przyjęła Naczelna Rada Adwokacka 16 stycznia 2021
r., upoważniając wówczas do jej złożenia i do reprezentowania NRA w pracach w Senacie adw.
Przemysława Rosatiego.
(czytaj uchwałę NRA)
W petycji i w załączonym do petycji projekcie ustawy wskazuje się, aby w art. 222 po § 2 dodać § 3 w
brzmieniu: „Przed rozpoczęciem przeszukania pomieszczenia lub miejsca zamkniętego, należącego
do adwokata albo będącego w jego posiadaniu, należy o zamierzonym przeszukaniu zawiadomić
dziekana właściwej okręgowej rady adwokackiej i dopuścić go lub osobę przez niego wskazaną do
udziału w tej czynności.”. Proponowane rozwiązanie przyczyni się do należytego zabezpieczenia
tajemnicy adwokackiej i obrończej, przede wszystkim w kancelarii adwokackiej, jak też w każdym
innym miejscu lub pomieszczeniu, którego przeszukanie mogłoby wiązać się z co najmniej
potencjalnym zagrożeniem naruszenia tych tajemnic.
W odniesieniu zaś do zmiany w zakresie zawieszania w wykonywaniu zawodu adwokata, mając na
uwadze przytoczone w dalszej części petycji argumenty oraz przedstawione konsekwencje wydania
orzeczenia o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu adwokata, załączony do petycji projekt ustawy
zawiera propozycję zabezpieczenia i podwyższenia standardu ochrony wykonywania zawodu
adwokata oraz gwarancji procesowych osób, które wykonują zawód adwokata.

(czytaj treść Petycji)
(czytaj załączony projekt ustawy)

Posiedzenie Prezydium NRA 21 października 2021
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r.
Kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 21 października
2021r. w formie hybrydowej.
Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przedstawił relację z działania poszczególnych członków
Prezydium i zespołów przy NRA.
Zreferował swoje spotkanie z SSO Wojciechem Łukowskim, zastępcą koordynatora krajowego ds.
informatyzacji sądownictwa powszechnego na temat rozwoju Portalu Informacyjnego sądów
powszechnych i na bieżąco zgłaszanych przez adwokatów uwag co do jego funkcjonowania.
Spotkanie miało miejsce 15 października. Funkcjonalności, których wprowadzenie postulowało
środowisko adwokackie w lipcu i sierpniu br. zostały przygotowane a obecnie teraz proces ich
wdrożenia i zintegrowania z portalem. Sędzia Łukowski zadeklarował, że funkcjonalności te będą
dostępne dla użytkowników do końca października br., a na 9 listopada zaplanowano kolejne
spotkanie na temat wdrażania kolejnych funkcjonalności PI.
Prezes NRA poinformował o rozpoczęciu prac Zespołu ds. reformy systemu świadczenia pomocy
prawnej z urzędu, systemu wynagrodzeń z urzędu oraz nieodpłatnej pomocy prawnej oraz o
spotkaniu z sędziami Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Podczas spotkania z sędziami poruszono
kwestie w sprawie rozwiązań lokalowych Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i wysokości diet sędziów
WSD. Omówiono także sprawę zasad zasądzania kosztów postępowania dyscyplinarnego za drugą
instancję. Prezydium powierzyło adw. Jarosławowi Szczepaniakowi, zastępcy sekretarza NRA,
zweryfikowanie i zaproponowanie rozwiązań dotyczących tych zasad.
Gość Prezydium adw. Paweł Gieras, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, zreferował plan
organizacyjny Ośrodka oraz projekty przygotowywanych inicjatyw. OBA zbiera archiwalne, znaczące
mowy adwokatów oraz opracowania na potrzeby stworzenia cyklicznego podcastu historycznego.
Przygotowuje także konkurs na esej im. adw. Witolda Bayera przeznaczony dla aplikantów i młodych
adwokatów. W przygotowaniu jest cykl debat na temat kształtu postcovidowego samorządu
adwokackiego. W planach jest także wystawa „Adwokat po godzinach”, prezentująca hobbystyczne
zajęcia i pozazawodowe osiągnięcia adwokatów. Prezes OBA omówił też propozycje wykorzystania
platformy internetowego doskonalenia zawodowego „Idea” oraz projekt stworzenia centrum historii i
kultury Adwokatury Polskiej. Prezes OBA i Prezydium omówili też wspólnie dalsze plany dotyczące
Muzeum Adwokatury Polskiej.
Prezydium postanowiło powierzyć adw. Pawłowi Gierasowi, prezesowi OBA, przygotowanie koncepcji
Muzeum Adwokatury Polskiej z uwzględnieniem dzisiejszej prezentacji oraz dyskusji, a także
przygotowanie koncepcji powstania centrum historii, kultury i dialogu Adwokatury Polskiej w oparciu
o przedstawiony, autorski projekt do 30 listopada br.
Prezydium zleciło też Komisji Informatyzacji NRA zbadanie możliwości zintegrowania istniejących
platform z e-wykładami szkoleniowymi dla adwokatów i aplikantów adwokackich („Idea”, e-Palestra)
w terminie do 30 października.
Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, omówił wnioski wysunięte po Konferencji Kierowników
Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Członkowie Prezydium, po zapoznaniu się z projektami uchwał
pokonferencyjnych, zgłoszą do nich swoje uwagi przesyłając je do adw. Tiutiunika do 26
października, a następnie uchwały zostaną przedstawione do przedyskutowania na posiedzeniu
plenarnym NRA w listopadzie.
Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zreferował postęp prac nad powołaniem fundacji Adwokatury i
opracowania statutu tej fundacji.
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Prezydium NRA podjęło uchwały uzupełniające składy osobowe zespołów działających przy NRA. Do
Zespołu ds. prac parlamentarnych Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych dołączy adw. dr Michał
Bieniak, zaś do Zespołu ds. opracowania projektu zmian w regulaminie wykonywania zawodu
adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach – adw. Grzegorz Kukowka.
Adw. Przemysław Rosati omówił sprawy bieżące. Prezydium przedyskutowało przedstawione kwestie.
Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, w imieniu Prezesa NRA i Dziekana ORA w Łodzi
przekazał zaproszenie dla członków Prezydium na pokaz filmu „Żeby nie było śladów”, który
odbędzie się 26 października w Łodzi.
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, omówił sprawy finansowe, Prezydium podjęło w tych sprawach
decyzje.
Gośćmi Prezydium byli przedstawiciele spółki Marsch oraz przedstawiciel BJ Brokres, którzy omówili
sprawy dotyczące ubezpieczenia OC adwokatów, w tym pozyskania oferty na ubezpieczenia
dobrowolne.
Gościem Prezydium był także adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej.
Kolejne posiedzenie Prezydium zaplanowano na 28 października br.

ORA w Szczecinie do prawników: uwzględniajcie
orzeczenia europejskich trybunałów
Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie postuluje, by prawnicy w swojej codziennej
praktyce uwzględniali orzeczenia europejskich trybunałów.
Na posiedzeniu 18 października 2021 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie podjęła uchwałę, w
której postuluje, by prawnicy w swojej codziennej praktyce uwzględniali orzeczenia europejskich
trybunałów.
Uchwała odnosi się do ostatnich wyroków TSUE i ETPCz, które ponownie zakwestionowały procedurę
powoływania sędziów przez KRS po 2017 roku. ORA w Szczecinie w tej samej uchwale krytycznie
odnosi się do wyroku TK z 7 października 2021 r.
(uchwała w załączeniu)
W ostatnim czasie w debacie publicznej pojawia się coraz częściej temat polexitu. Okręgowa Rada
Adwokacka w Szczecinie symbolicznie nawiązała do tej kwestii na swoim poniedziałkowym
posiedzeniu, robiąc zdjęcie na tle flag polskiej i unijnej, tym samym deklarując swoje przywiązanie do
członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
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Pytanie ofertowe NRA: przygotowanie WEB API i
silnika CMS
Naczelna Rada Adwokacka zaprasza potencjalnych oferentów do składania ofert w
odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące przygotowania modułu WEB API
oraz przygotowania lub dostosowania silnika CMS.
Zapytanie ofertowe dotyczy:
a) przygotowania modułu WEB API umożliwiającego dostęp dla zewnętrznych systemów IT do bazy
danych rejestru adwokatów w tym dla systemu elektronicznej legitymacji adwokackiej w systemie MObywatel (pobierz zapytanie ofertowe API);
b) przygotowania lub dostosowania silnika CMS (content management system) do publikacji stron
internetowych w sieci web dla potrzeb NRA (pobierz zapytanie ofertowe CMS).
Oferty nalezy przesyłać na adresy: sekretariat@nra.pl, dyrektor@nra.pl oraz koordynator@nra.pl
Zainteresowanych oferentów informujemy, że termin składania ofert upływa w dniu 27 października
2021 roku o godzinie 16.00.

Nagroda Praw Człowieka CCBE dla prawników w
Afganistanie
W tym roku CCBE postanowiło przyznać Wyjątkową Nagrodę Praw Człowieka wszystkim
zagrożonym prawnikom w Afganistanie, w celu podniesienia świadomości na temat pilnej
potrzeby zapewnienia odpowiedniej ochrony tym prawnikom, którzy stali na czele obrony
podstawowych praw ludności afgańskiej przed zmianą reżimu.
Wielu afgańskich prawników jest przedmiotem szczególnego ataku ze względu na ich aktywną rolę w
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obronie podstawowych praw obywateli afgańskich. Są oni celem ataków nie tylko ze strony nowego
reżimu, ale także więźniów, którzy zostali uwolnieni po przejęciu władzy przez talibów. Szukają oni
zamesty na swoich byłych obrońcach i na obrońcach swoich ofiar.
Szczególnie narażone na ryzyko i pozbawiane swych podstawowych praw są kobiety-prawnicy.
Przyznając Wyjątkową Nagrodę Praw Człowieka, CCBE pragnie również podkreślić znaczenie
osiągnięć zawodu prawnika dla ochrony praw podstawowych w Afganistanie oraz potrzebę istnienia
niezależnego zawodu prawnika i adwokatury w Afganistanie dla zachowania niezależności i
integralności wymiaru sprawiedliwości oraz rządów prawa.
Wyjątkowa Nagroda Praw Człowieka zostanie przyznana podczas Sesji Plenarnej CCBE w dniu 10
grudnia 2021 roku w Berlinie.
Więcej informacji o Nagrodzie Praw Człowieka CCBE na stronie (przejdź do strony)
(czytaj komunikat CCBE)

IBAHRI wzywa do zniesienia kary śmierci na
świecie
Z okazji 19. Światowego Dnia przeciwko Karze Śmierci, który był obchodzony 10
października 2021 roku, Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia
Prawników (IBAHRI) wezwał do powszechnego zniesienia prawa wykonywania kary
śmierci, ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu
Praw Obywatelskich i Politycznych oraz położenia kresu nieproporcjonalnej i
dyskryminującej rzeczywistości, w jakiej znajdują się kobiety skazane na karę śmierci.
Obecnie ponad dwie trzecie krajów zniosło karę śmierci w prawie lub w praktyce. Wśród państw, w
których nadal obowiązuje kara śmierci są m.in.: Chiny, Iran, Arabia Saudyjska, Afganistan, Egipt,
Korea Północna, Japonia, Białoruś, czy Stany Zjednoczone.
W tym roku IBAHRI zwraca szczególną uwagę na wzrost liczby zabójstw w Iranie, który jest w
czołówce wykonywania egzekucji na swoich obywatelach.
Do tej pory w 2021 r. w Iranie stracono co najmniej 217 osób, w tym dziewięć kobiet. Co najmniej 81
z tych osób zostało straconych na podstawie zarzutów związanych przestępstwami na tle
narkotykowym (w porównaniu - w 2020 r. wykonano 25 tego typu egzekucji). IBAHRI podkreśla, że
stosowanie kary śmierci za tego typu przestępstwa jest sprzeczne z art. 6 (2) Międzynarodowego
Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP), których Iran jest stroną. Artykuł ten stanowi, że
kara śmierci może być wymierzona tylko za „najpoważniejsze przestępstwa” .
Z kolei według danych z 2020 roku, co najmniej 800 kobietom groził wyrok śmierci. Wyroki te zostały
potwierdzone w co najmniej siedmiu krajach, w tym: w Ghanie, Japonii, Malediwach, Tajwanie,
Tajlandii, Stanach Zjednoczonych i Zambii.
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Spośród 483 osób straconych w 2020 r. 16 to kobiety z Egiptu, Iranu, Omanu i Arabii Saudyjskiej.

„Nie ma sprawiedliwości bez niezależnych
prawników” – zaproszenie na konferencję on-line
Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) ustanowiła dzień 25
października Europejskim Dniem Prawnika. Jego celem jest promowanie idei państwa
prawa, wartości wymiaru sprawiedliwości oraz przybliżanie społeczeństwu zawodu
prawnika. W tym roku obchodom Europejskiego Dnia Prawnika towarzyszy hasło „Nie ma
sprawiedliwości bez niezależnych prawników”.
Z tej okazji Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na
konferencję on-line, która odbędzie się 25 października o godz. 16.30.
Wezmą w niej udział: prof. Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku,
Maciej Szpunar, pierwszy rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości, dr Hanna Machińska,
zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, adw. Matylda Pogorzelska z Agencji Praw Podstawowych
Unii Europejskiej oraz adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Moderatorem
spotkania będzie adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA.
Konferencja będzie transmitowana na YouTube na kanale Adwokatury Polskiej oraz na Facebooku na
profilu Naczelnej Rady Adwokackiej.
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ELSA zaprasza na XXII Ogólnopolską Konferencję
Podatkową
Europejskie
Stowarzyszenie
Studentów
Prawa ELSA Poland zaprasza na XXII
Ogólnopolską Konferencję Podatkową "Nowe
oblicza prawa podatkowego", która odbędzie
się w dniach 27-28 października 2021 roku w
formie online. Za udział w konferencji
przysługuje 6 punktów szkoleniowych.
Ogólnopolska Konferencja Podatkowa to jeden z
flagowych projektów ELSA Poland, który tworzy
forum wymiany wiedzy i doświadczenia, dzięki
któremu uczestnicy nabywają nowe kompetencje
przydatne na studiach oraz na ścieżce kariery
zawodowej.
Tegoroczna edycja wydarzenia ma na celu analizę
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najistotniejszych problemów i zmian, które
pojawiły się w świecie prawa podatkowego w
aspekcie krajowym i międzynarodowym na
przestrzeni
2020
i
2021
roku
wraz
z
konstruktywną dyskusją nad nimi.
Konferencja odbędzie się w całości w formie online
na platformach ClickMeeting oraz Zoom.
Tematyka wystąpień:
Ulgi podatkowe w Polskim Ładzie
Zmiany w opodatkowaniu spółek
komandytowych
Rozliczenia holdingów w Polsce
Czy przedsiębiorca musi donieść sam na
siebie? Zasady raportowania schematów
podatkowych
Podatkowa transparentność
przedsiębiorcy, czy fiskus wie już
wszystko?
Uproszczenie prawa podatkowego
Analiza definicji operatora interfejsu
elektronicznego ułatwiającego
dokonywanie dostawy towarów – w
temacie zmian VAT e-commerce.
VAT od zakupów na AliExpress
Ignorantia iuris non nocet. Czy
usprawiedliwiona nieznajomość prawa
chroni na gruncie VAT?
Podatek cyfrowy
Podatek handlowy
Zmiany w międzynarodowym prawie
podatkowym
Zmiany w cenach transferowych
Agenda konferencji dostępna pod linkiem (przejdź
do linku z agendą)
(czytaj agendę w pliku pdf)
Szczegóły na stronie ELSA Poland (przejdź do
strony)

"Wymiar sprawiedliwości w Polsce - perspektywa
przyszłości" - debata 20 listopada
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Naczelna Rada Adwokacka i Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA zapraszają na
konferencję pt. "Wymiar sprawiedliwości w Polsce - perspektywa przyszłości". Debata w
formie hybrydowej odbędzie się 20 listopada w Warszawie.
Konferencję otworzą adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu
Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA.
Program konferencji:
Otwarcie godz. 10.00
10.15:11.45 Panel I
"Ścieżki wyjścia z kryzysu ustrojowego systemu sprawiedliwości w Polsce"
Prelegenci:
prof. dr hab. Robert Grzeszczak (UW) "Europejski standard sądu niezależnego"
dr hab. Dawid Sześciło (UW) "Trybunał Konstytucyjny – sanacja czy likwidacja?"
Moderator: dr hab. Dorota Pudzianowska (UW)

11:45-12:45 przerwa lunchowa

12:45 - 14:15 Panel II
"Ustrój i organizacja wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych"
prelegenci:
dr Andrzej Olaś (UJ) "Aktualny stan polskiego wymiaru sprawiedliwości a propozycja wprowadzenia
sądów pokoju: uwagi z perspektywy procesualisty cywilnego"
dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG "Konstytucyjne i procesowe uwarunkowania struktury
sądownictwa w kontekście tzw. jej spłaszczania - uwagi z perspektywy procesualisty karnego"
moderator: dr Karolina Kremens (UWr)

14:15 - 14:45 przerwa kawowa

14:45 - 16:15 Panel III
"Wady postępowania a wzruszalność orzeczeń – w poszukiwaniu remedium"
prelegenci:
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dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ "Nieistnienie orzeczenia, nieważność postępowania
czy bezwzględna przyczyna odwoławcza? - o pogoni teorii prawa za rzeczywistością"
dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. UW "Nieistnienie orzeczenia a nieważność postępowania –
narastające wątpliwości z perspektywy stron i uczestników postępowania cywilnego"
moderator: dr hab. Mikołaj Małecki (UJ)

16:15-16:30 podsumowanie konferencji - adw. Przemysław Rosati, prezes NRA.

(pobierz program konferencji)

Konferencja będzie trasmitowana na kanale Adwokatury Polskiej YouTube.

Patronat medialny nad konferencją objął portal prawo.pl
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Licytacja na rzecz dziecięcego hospicjum „Cordis
Adw. Roman Kusz, dziekan Izby Adwokackiej
w Katowicach, serdecznie zaprasza
do
udziału w licytacji na rzecz dziecięcego
hospicjum „Cordis”.
Przedmiotem
licytacji
jest
16
koszulek
opatrzonych autografami zawodników polskich
drużyn piłkarskich Wśród nich znajdziemy kluby ze
wszystkich zakątów kraju począwszy od Wigier
Suwałki poprzez Legię Warszawa, Arkę Gdynia,
Zagłębie Lubin, Odrę Opole, Górnika Zabrze, GKS
Katowice, Ruch Chorzów, Sandecję Nowy Sącz,
Stal Rzeszów, Koronę Kielce, Lecha Poznań, Wartę
Poznań, Wisłę Płock oraz Stal Mielec.
Licytacja to finał zorganizowanego w dniu 26
września 2021 r. pierwszego Sportowego Pikniku
Adwokatury Śląskiej.
Impreza odbyła
Śląskiego.

się

na

boiskach

Stadionu

Zachęcamy do wzięcia udziału w licytacji,
która prowadzona jest za pośrednictwem
portalu Facebook: (przejdź do strony z licytacją)

Dostępny jest październikowy numer Palestry
Dostępny jest już nowy, październikowy numer czasopisma Adwokatury Polskiej
"Palestra".
W numerze m.in.:
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- dr Piotr Piskozub, dr Agnieszka Szczekala, Wojciech Szczotka, dr Michał Zalewski,
prof.dr hab. Jerzy Pisuliński - "Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych"
W prezentowanym przeglądzie orzecznictwa w sprawach cywilnych powrócono do pierwotnego
założenia, zgodnie z którym w przeglądzie zamieszczone są krótkie omówienia najnowszych
orzeczeń Sądu Najwyższego oraz pogłębione komentarze do wybranych orzeczeń. Stało się to
możliwe, ponieważ ponownie są dostępne orzeczenia Sądu Najwyższego, których obowiązek
publikacji wynika z art. 8 ustawy o Sądzie Najwyższym. W przeglądzie zamieszczonych zostało zatem
osiem krótszych komentarzy do najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz trzy
komentarze do orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących prawa do pochowania zmarłego, legitymacji
właściciela nieruchomości władnącej do żądania zmiany treści służebności oraz uprawnień
zamawiającego w razie wadliwości dzieła.
- Zbigniew Miczek - "Czy adwokat, jako kwalifikowany pełnomocnik procesowy profesjonalnie
świadczący w ramach zawodu usługi prawne, musi przewidywać charakter prawny orzeczenia
referendarza sądowego – uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 8.11.2019 r. (III CZP 22/19)"
Celem publikacji, której inspiracją była przywołana w tytule uchwała Sądu Najwyższego z 8.11.2019
r., jest przedstawienie problematyki związanej ze sposobem redagowania orzeczeń wydawanych
przez referendarzy sądowych w sprawach cywilnych, co może mieć wpływ na wprowadzenie w błąd,
w szczególności pełnomocników procesowych, co do wyboru właściwego środka zaskarżenia, a tym
samym terminu, w jakim ma zostać on wniesiony. Należy przyjąć, że prawidłowa redakcja takiego
orzeczenia powinna zaczynać się od zwrotu, że „Referendarz sądowy w Sądzie...”. Jest to kwestia
bardzo ważna, gdyż dotyczy przewidywalności świadczenia usług przez adwokatów i bezpieczeństwa
prawnego ich klientów. Błędny wybór rodzaju środka zaskarżenia może bowiem prowadzić do jego
odrzucenia.
- prof. dr hab. Łukasz Błaszczak "Czy zgłoszenie zarzutu potrącenia (art. 2031 kodeksu
postępowania cywilnego) może nastąpić na podstawie pełnomocnictwa procesowego, czy konieczne
jest dysponowanie pełnomocnictwem materialnym?"
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 4.07.2019 r. sprawiła, że do ustawy
procesowej dodana została instytucja zarzutu potrącenia (art. 2031 k.p.c.), nie wspominając już o
innych licznych zmianach instytucjonalnych. W założeniu regulacja z art. 2031 Kodeksu
postępowania cywilnego miała usprawnić przede wszystkim kwestię podnoszenia zarzutu potrącenia
w procesie cywilnym, ale co ważniejsze – dookreślać warunki, w jakich mogłoby to nastąpić. I tak też
się stało. Przepis art. 2031 k.p.c. wskazuje bowiem na czasowe, formalne i treściowe warunki zarzutu
potrącenia, którego aktualność przejawia się wyłącznie na gruncie postępowania sądowego. Innymi
słowy, art. 2031 k.p.c. ma zastosowanie wyłącznie do zarzutu potrącenia zgłaszanego w sądowym
postępowaniu cywilnym.
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Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
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16 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu z sędziami
Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury.

18 października, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA,
wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

21 października, odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w formie
hybrydowej. (czytaj relację)
21 października, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji
NRA wzięła udział, jako prelegent, w konferencji zorganizowanej w Białymstoku z okazji
Międzynarodowego Dnia Mediacji.

22 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Piotr Zięba, wiceprezes WSD, wzięli
udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Tajemnica zawodowa prawników, dziennikarzy i
lekarzy", która odbyła się w formie stacjonarnej w Radomiu.
22 października, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA,
wzięła udział w spotkaniu online Zespołu ds. reformy systemu świadczenia pomocy prawnej z
urzędu, systemu wynagrodzeń z urzędu oraz nieodpłatnej pomocy prawnej.

22 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Piotr Zięba, wiceprezes WSD, wzięli
udział w debacie, która odbyła się w formie hybrydowej, dotyczącej wypalenia zawodowego
prawników pt. „Wypalenie zawodowe: realny problem czy prokrastynacja”. Debatę zorganizowała
Komisja ds. Równego Traktowania NRA.
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