Wiadomości Adwokatury 6 maja 2022 r.
Prezes NRA: bez cyfryzacji, uproszczenia procedur
nie będzie sprawnie działających sądów
Projekt ustawy o spłaszczeniu struktury sądownictwa został opublikowany na stronach
Rządowego Centrum Legislacji. Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej, ocenia projekt w rozmowie z Onet.pl.
Projekt ten zamiast umacniać prawo obywatela do sądu, które daje każdemu obywatelowi art. 45
polskiej konstytucji — zdecydowanie je osłabia - ocenia adw. Przemysław Rosati, prezes NRA.
Prezes NRA wskazuje, że w projekcie zapowiadanej reformy nie ma słowa o koniecznych zmianach
systemu pomocy prawnej z urzędu, w tym zmianach w finansowaniu tego systemu, czyli w
urealnieniu wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej na koszt Skarbu Państwa;
- realne zmiany w tym zakresie są najbardziej potrzebne, bo beneficjentami tego systemu są osoby
najuboższe, których sprawy trafiają do sądu;
- profesjonalna pomoc prawna powinna być przez państwo właściwie wynagrodzona;
- stawki dla pełnomocników przyznawanych z urzędu są niskie, kompletnie oderwane od
rzeczywistości gospodarczej;
- w projekcie brakuje propozycji cyfrowych rozwiązań organizacyjnych, które nie tylko
przyspieszyłyby postępowania sądowe, ale zautomatyzowałyby szereg spraw technicznoorganizacyjnych i administracyjnych w sekretariatach sądowych w interesie obywateli;
- brakuje spójnej koncepcji na uproszczenie procedur sądowych, na zmiany w zakresie dotyczącym
biegłych sądowych, co jest jednym z istotniejszych problemów sądownictwa
Wśród założeń projektu ustawy o spłaszczeniu struktury sądownictwa są:
- zamiast obecnych 375 sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych powstać ma zaledwie 99
sądów: 79 okręgowych i 20 regionalnych.
- Każdy z sędziów ma zyskać jednolity status sędziego sądu powszechnego, a minister
sprawiedliwości zyska prawo do wyznaczania każdemu sędziemu miejsca służbowego
- Jeżeli sędzia nie przyjmie wyznaczonego miejsca służbowego będzie przechodził w stan spoczynku.
Treść wywiadu na stronie Onet.pl (przejdź do wywiadu)
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Ważny etap prac nad postulowanymi przez NRA
zmianami w prawie pocztowym
Zainicjowana przez Naczelną Radę Adwokacką, ważna dla adwokatów zmiana dotycząca
dostarczania przesyłek rejestrowanych, została podjęta przez sejmową Komisję ds.
Petycji. Komisja zadecydowała o wniesieniu projektu nowelizacji ustawy Prawo pocztowe
zgodnie z postulatami NRA.
Postulaty zmian znalazły się w petycji złożonej przez adw. Przemysława Rosatiego, prezesa Naczelnej
Rady Adwokackiej, 23 września 2021 r. Obejmują dodanie w art. 37 ust. 4a Prawa pocztowego
punktu 4, mówiącego, że doręczenie korespondencji rejestrowanej adwokatom i radcom prawnym
nie mogłoby być realizowane poprzez pozostawienie jej w oddawczej skrzynce pocztowej, bez
wyraźnej dyspozycji adresata.
Spod regulacji art. 37 ust. 4 Prawa pocztowego wyłączone są już: sądy, trybunały, prokuratura i inne
organy ścigania oraz komornicy sądowi. NRA postuluje wyłączenie także adwokatów i radców
prawnych.
(czytaj petycję)
To bardzo ważna zmiana, ponieważ obecne przepisy – zmienione ustawą Covidową – nie gwarantują
skutecznego dostarczenia pism oraz zagrażają ochronie tajemnicy adwokackiej.
Decyzję o wniesieniu petycji w tej sprawie Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałą z 11 września
2021 r.
W pracach sejmowej Komisji ds. Petycji z ramienia NRA brała udział adw. Dorota Kulińska, dyrektor
Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych.
Komisja, po dyskusji z udziałem przedstawiciela NRA, przychyliła się do postulatu zawartego w
petycji Naczelnej Rady Adwokackiej i postanowiła podjąć inicjatywę ustawodawczą w zakresie
nowelizacji ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe z uwzględnieniem zaproponowanych
rozwiązań.
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Poradnik adwokata - Prawo migracyjne
Naczelna Rada Adwokacka oraz Komisja Praw Człowieka NRA oddają w ręce adwokatów i
aplikantów adwokackich obszerne opracowanie nowych przepisów migracyjnych.
„Poradnik adwokata - Prawo migracyjne" przeznaczony jest dla prawników pomagających
obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, ale również innym uchodźcom
szukającym schronienia w Polsce.
Poradnik jest pracą zbiorową, autorkami są: adw. Karolina Kubista, r.pr. Paulina Biskup, adw.
Małgorzata Jaźwińska, adw. Justyna Wróbel, adw. Urszula Skonecka oraz adw. Monika Walancik.
We wstępie, napisanym przez adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA oraz adw. Natalię KlimęPiotrowską, przewodniczącą Komisji Praw Człowieka, czytamy, że początek wojny w Ukrainie, 24
lutego br., nie zainicjował, lecz zintensyfikował pomoc prawną, udzielaną przez adwokatów
uchodźcom. "Warto pamiętać i przypominać, że taka pomoc potrzebna jest i udzielana nie tylko na
granicy polsko-ukraińskiej. Adwokatki i adwokaci, aplikantki i aplikanci adwokaccy są obecni przy
granicy polsko-białoruskiej od 2017 roku i nadal wspierają uchodźców poszukujących ochrony
międzynarodowej w naszym kraju. Oddolna inicjatywa wspierana jest przez Naczelną Radę
Adwokacką poprzez m.in. ofertę bezpłatnych szkoleń z praw migrantów, których nagrania można
znaleźć na stronie e-Palestry. Zaproszenia i informacje o kolejnych znajdą Państwo na stronie
adwokatura.pl."
"Dziękujemy wszystkim Koleżankom i Kolegom za zaangażowanie w pomoc osobom, które muszą w
tragicznych okolicznościach uciekać ze swojego kraju i szukają schronienia w Polsce. Dziękujemy
także Autorkom niniejszego opracowania za poświęcony czas i pracę." - napisali adw. Rosati i adw.
Klima-Piotrowska.
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Poradnik zawiera obszerne opracowanie przepisów zawartych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na
końcu znajduje się spis treści.

(pobierz Poradnik w formacie pdf)

LEX Sytuacje Nadzwyczajne - bezpłatne informacje
o prawach uchodźców
LEX Sytuacje Nadzwyczajne - nowy moduł, który oferuje profesjonalną informację prawną
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i branżową o zmianach legislacyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz
walką z COVID-19 - jest dostępny bezpłatnie. Korzystać z niego mogą m.in. osoby
zajmujące się pomocą prawną uchodźcom, nawet jeśli nie są klientami Wolters Kluwer.
Moduł zawiera także informacje dotyczące walki z COVID-19.
W module znajdują się:
Akty prawne związane z pomocą uchodźcom oraz epidemią COVID-19, a także projekty
nowych ustaw z tego zakresu.
Dokumenty autorskie omawiające stosowanie nowych przepisów w praktyce: komentarze
praktyczne, poradniki oraz procedury.
Wzory dokumentów niezbędnych przy stosowaniu rozwiązań wprowadzanych tzw.
specustawą ukraińską.
Baza pytań użytkowników LEX i odpowiedzi ekspertów związanych z pomocą napływającym
do Polski uchodźcom.
Nagrania szkoleń online z ekspertami, którzy „krok po kroku” wyjaśniają zmiany w prawie
związane z pomocą uciekającym przed wojną Ukraińcom.
Pulpit Sytuacje Nadzwyczajne poświęcony tematyce pomocy Ukraińcom oraz walki z
epidemią, zapewniający szybki dostęp do najważniejszych treści w programie.
informacje z serwisu Prawo.pl.
Z programu będzie można korzystać bezpłatnie do 30 czerwca 2022 r.
Pracę z dokumentami wspomagają wygodne funkcjonalności LEX, jak szybkie wyszukiwanie oraz
monitoring legislacyjny za pomocą alertów.
Program można pobrać bezpłatnie na stronie (przejdź do strony z programem)
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Otwarty wykład Prezesa NRA na Wydziale Prawa
UG 11 maja
Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wygłosi wykład otwarty na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 11 maja br. Temat wykładu:
"Odwaga, niezależność, wolność - Adwokatura. Wyzwania, które przed nami".
Wykład towarzyszy uroczystości podpisania umowy o współpracy pomiędzy Naczelną Radą
Adwokacką a Uniwersytetem Gdańskim.
Wykład rozpocznie się 11 maja br. (środa) o godz. 13:00 w Auli im. prof. Mariana Cieślaka na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Wstęp wolny.
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Zakończyły się Pierwsze Ogólnopolskie
Repetytoria Przedegzaminacyjne
W minioną sobotę, 30 kwietnia 2022 r., zakończyły się Pierwsze Ogólnopolskie
Repetytoria Przedegzaminacyjne organizowane przez komisję Aplikacji Adwokackiej
Naczelnej Rady Adwokackiej.
Pomysł organizacji repetytoriów popierało 84% aplikantów, którzy wzięli udział w ogólnopolskiej
ankiecie na przełomie czerwca i lipca 2021 r.
W ramach repetytoriów odbyło się 11 wykładów i 9 warsztatów z wszystkich pięciu przedmiotów
egzaminacyjnych oraz zajęcia organizacyjne „Egzamin adwokacki – oczami zdającego i
egzaminatora”.
Została także zorganizowana po raz pierwszy Symulacja Egzaminu Adwokackiego oraz towarzyszące
jej zajęcia z omówieniem zadań egzaminacyjnych. Łączna liczba jednostek dydaktycznych wyniosła
89, co daje aż 67 godzin zegarowych zajęć.
Nagrania z większości zajęć są dostępne na e-Palestrze (po zalogowaniu) do czasu zakończenia
egzaminu tj. do 13 maja 2022 r.
Gorąco zachęcamy aplikantów adwokackich do oceny tegorocznych zajęć repetytoryjnych w ankiecie
ewaluacyjnej (link został przesłany e-mailem), która pozwoli nam udoskonalić program w przyszłym
roku.
Serdecznie dziękujemy adwokatom i sędziom, którzy prowadzili tegoroczne zajęcia repetytoryjne
wkładając w nie ogrom pracy i energii oraz dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem (w kolejności
prowadzonych zajęć):
adw. dr hab. Jackowi Potulskiemu,
adw. Wojciechowi Bergierowi,
SSA Henrykowi Komisarskiemu,
SSO Monice Jobskiej,
adw. dr Marcinowi Ziębie,
adw. Łukaszowi Iwaniukowi,
adw. dr Mariuszowi Zelkowi,
adw. Grzegorzowi Sulińskiemu,
adw. Mariuszowi Godlewskiemu,
adw. dr Lucynie Staniszewskiej,
SNSA Krzysztofowi Wujkowi,
SNSA Jackowi Surmaczowi,
adw. Damianowi Grzesiakowi,
SSO Maciejowi Kruszyńskiemu,
adw. Oldze Tymczynie,
adw. Marii Kozłowskiej,
adw. Tomaszowi Krawczykowi,
adw. dr Andrzejowi Malickiemu.
Naczelna Rada Adwokacka kieruje podziękowania dla adw. Marcina Derlacza, przewodniczącego
Komisji oraz adw. Marii Kozłowskiej, sekretarz Komisji za pomysł oraz organizację repetytoriów.
Wyrazy uznania za wsparcie organizacyjne należą się Pani Annie Szlompek z biura NRA, a także panu
Klaudiuszowi Kalecie, sekretarzowi redakcji Palestry za publikację nagrań.
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Naczelna Rada Adwokacka oraz Komisja Aplikacji Adwokackiej NRA życzą powodzenia wszystkim
aplikantom i aplikantkom podchodzącym w tym roku do egzaminu adwokackiego. Trzymamy za
Państwa kciuki!
adw. Przemysław Rosati, Prezes NRA
adw. Marcin Derlacz, Przewodniczący Komisji
adw. Maria Kozłowska, Sekretarz Komisji

Stanowiska samorządu adwokatów z Ukrainy
(UBA)
Przedstawiamy informacje o stanowiskach i listach samorządu adwokatów z Ukrainy
(UBA).
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- List otwarty do międzynarodowych firm prawniczych, stowarzyszeń prawniczych i organów
regulacyjnych wzywający do zaprzestania świadczenia usług prawnych na rzecz wszelkich
przedsiębiorstw, które kontynuują działalność w Federacji Rosyjskiej (przejdź do listu)
- list otwarty do międzynarodowych firm i przedsiębiorstw działających w Rosji (przejdź do listu)
- list otwarty do instytucji Unii Europejskiej wzywający do wzmocnienia sankcji gospodarczych i
finansowych wobec Federacji Rosyjskiej (przejdź do listu)
- wezwanie do państw będących stronami Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni
ludobójstwa do użycia wszelkich dostępnych środków w celu zapobieżenia ludobójstwu ludności
Ukrainy (przejdź do apelu)
Więcej informacji na stronie UBA: https://uba.ua/ukr/

Rule of Law Webathon 10 maja 2022 - zaproszenie
UIA, Komitet Praw Człowieka AIJA, Sekcja Prawa Międzynarodowego ABA, Law Society of
England & Wales oraz Inter-American Bar Association połączyły siły, aby uruchomić drugi
Rule of Law Webathon.
Webathon rozpocznie się we wtorek, 10 maja 2022 roku o godzinie 15:00 i potrwa do środy, 11 maja
2022 roku do godziny 15:00.
Tegoroczny 24-godzinny Webathon skoncentruje się przede wszystkim na tym, jak rozwój
gospodarczy i społeczny jest powiązany z praworządnością. W tym kontekście w programie zostaną
poruszone takie kwestie, jak dostęp do wymiaru sprawiedliwości, wzrost autorytaryzmu, zmiany
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klimatyczne, prawa kobiet, trudna sytuacja uchodźców, swobody obywatelskie i podstawowe
wolności, praca przymusowa, niezależność sądownictwa i zawodów prawniczych oraz wolność prasy.
W dwunastu panelach, obejmujących różne kontynenty i strefy czasowe, poruszane będą różne
aspekty wyzwań związanych z praworządnością jako kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego i
społecznego. Gospodarzem i prowadzącym każdy panel będzie stowarzyszenie prawnicze lub izba
adwokacka.
Webathon jest otwarty i bezpłatny dla wszystkich.
(pobierz zaproszenie w formacie pdf)
Więcej informacji o tym wydarzeniu na stronie UIA (przejdź do strony UIA)

10 / 10
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

