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Sz Pan

Andnej Bula
Marszalek Wojew6dztwa Opotskiego
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Z wielkim niepokojern oraz obaw4 Sledzg aktualn4 sytuacjg na terenie wojew6dawa opolskiego

oraz calego kralu zrtirl" n4

z

pandemi4 nowego wirusa COVID-l9 (SARS-CoV-2)

tzw. ,"koronawirusa". Niestety wirus dotarl r6wnie2 do naszego regionu, w zviqzkt z czym
zmuszeni jeste6my do zastosowania szczeg6lnych 6rodk6w oraz prqjgcia nowych rozwi4zari

administracyjnych

i

samorzqdowych. Podejmowane przez rz4d decyzje maj4ce na celu

przeciwdzialanie szcrzr;niu sig epidemii wptywaja bezpodrednio na L"ycie kaidego

z

nas,

zar6wno w sferze Zycia osobistego, prywatnego, jak i na prowadzon4 dzialalno66 zawodow4.
Bezsprzecznie priorytetem powirmo by6 zapewnienie ochrony zdrowia oraz Lrycia ka2dego

z

nas

-

obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Do walki z koronawirusem przyl4czyly si1

wszystkie grupy spoleczne, ktore
rozprzestrzeniani e
nas dluga

w

miarg swoich mozliwosci starajq sig powstrzymac

z*adenia oraz z'rxalczzf jego skutki. Zdajg sobie sprawg z fakts, iL czeka

i wyczerpujqca walka z wirusem, kt6ra odbywa6 sig bgdzie na wielu plaszrzyznach

jednoczeSnie. Obecna sytuacja wymaga od nas pr6by spojrzenia na stan

e&zy, kt6ry wyloni

sig po ustaniu epidemii. Obawiam sig, i2 naprawienie negagrrnych skutk6w wprowadzonych

ograniczeri

-

o ile takowe, w og6le okaZe sig moi:liwe

-

wymagai bgdzie zaangahowania

du2ych Srodk6w i sil, a takZe nowych rozwiqzafi.

sytutcjg
podjgcia wspdlnej inicjatyy

Majqc na uwadzc pogarczajqcq sQ
z pmporycjq

wojewdd4twa opolskiego
adwokala".

zn'racam sig do Pana Manzplka
wsparcia pnedsQbiorcdw z terenu

pn.: ,,Opolshi pnedsigbiorca w hry4tsic

-

opieka prav'na
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Zaw6d adwokata jest najstarszym zawodem prawniczym
Warto zavwat46,
kt6re

w

i2

w

Polsce

i na Swiecie.

slowo adwokat wywodzi sig od lacinskiego slowa ADVOCARE,

doslownym tlumaczeniu onacza ,,,wzywat na pomoc". DziS wolanie

o

pomoc

dostrzegam ze strony przedsigbiorc6w.

Adwokaci

o

-

Czlonkowie Izby Adwokackiej

w Opolu wykonuj4 sw6j zaw6d w

konstS/tucyjny zapis okre6laj4cy adwokata jako zaw6d zaufania publicznego.

oparciu

W swojej

praktyce zawodowej prowadz4 spftrwy z zakresu prawa kamego, cywilnego, lecz r6wnie2

z zakresu prawa gospodarczego

i

administracyjnego, chroni4c ptzy tym tajemnica swojego

klienta Ponadto w3nrd Opolskich Adwokat6w liczn4 grupg stanowi4 osoby posiadajqce
uprawnienia mediator4 tl6re z powodzeniem prowadz4 mediacje gospodarcze orazronti4zlj4
spory pracownicze.

Izba Adwokacka

w

wojew6dztwa: Bneg

Opolu znesza adwokatbw wykonujqcych zaw6d na terenie calego

-

Kgdzierzyn-Koile - 22 adwokat6w, Kluczbork
Niemodlin

-

- 5 adwokat6w, Gogolin - 2 adwokat6q
- 6 adwokat6w, Krapkowice - 2 adwokatow,

14 adwokat6w, Gtubczyce

2 adwokat6w, Nysa - 15 adwokat6w, Opole

adwokaf, Paczk6w

-

142 adwokat6q Ozimek

-I

- I adwoka! Prudnik - 6 adwokat6w, Strzelce Opolskie - 9 adwokat6w.

Zdecydowana wi9kszo36 adwokat6w Izby Adwokackiej

w

Opolu wykonuje sw6j zaw6d

w

kryzysie oferowana przez

w ramach Indywidualnych Kancelarii Adwokackich.

Profesjonalna pomoc Opolskim Przedsigbiorcom

Adwoket6w moiliwa jest zatem na mrpie celego neszego regionu.
Idea wsp6lnego przedsigwzigcia pn. ,Opolshi pnedsQbiorca w kryqsie

adwokata" noditla sig w zwiqzku

z

sukcesem

-

opieka prcwna

progtmu Nieodplatnej Pomocy Prawnej

udzielanej mieszkafcom naszego regionu. Maj4c na wzglgdzie fakt, i2 w ramach powyzszego

programu pomocy prawnej nie mog4 uzyska6 przedsigbiorcy dostrzegam potrzebg pilnego
stworzenia projektu wsparcia prawnego skierowanego do przedsigbiorc6w regionu opolskiego.

Celern programu wsparcia prawnego udzielanego

yzez

adwokatbw

z lzby Adwokackiej

w Opolu przedsiqbiorcom z regionu Opolszc4zny jest pomoc w zachowaniu ptynno6ci
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finansowej oraz w utrzymaniu miejsc pracy w zwiqzku z trudnoSciami wynikaj4cymi z sytuacji

epidemiologicznej. Projekt zaklada udzielanie przedsigbiorcom informacji

w

zakresie

istniej4cych a tak2e przygotowanych pnez wladze form wsparcia
w zwiqzku z epidemi4 koronawirusa, sposoMw ich wykorzystywania" a w szczeg6lnodci
doradawa przy wyborze i pozyskiwaniu odpowiednich z nich, w tym pomoc przy wypelnianiu

wymaganych formularzy

i

wniosk6w oraz kompletowaniu niezb$nej dokumentacji.

Poradnictwo prawne koncentrowaloby

z

sig r6wnie2 na indywidualnym

przedsigbiorc4 ustawowych obowiqzk6w pracodawcy

i

pracownik6w

om6wieniu

w

sytuacji

epidemiologicznej orazpnkycmych aspektow tych uregulowan przy uwzglgdnieniu specyfiki

prowadzonej dzialalnoici gospodarczej. Przybli2eniu insty-tucji mediacji gospodarczych,
lct6re mog4 okaza6 sig cennym narzgdziem porozumiewania sig przedsigbiorc6w

w zakresie

wzajemnych relacj i biznesowyc[ a takze przedstawieniu obecnych oraz planowanych regulacj i

i

zwi1zanych z prawem upadlo5ciowym
moglaby miei charakter zdalny

-

naprawczym. Udzielana pomoc w wielu aspektach

za poSrednictwem 6rodk6w

Proponujg, aby spos6b organizacji

i

komunikowania sig na odleglo66.

finansowania niniejszego projeldu oparty zostal

o rontiqzania gznwi&iane dla Swiadczenia przez adwokatow Nieodlahej Pomocy Prawnej
zawarte w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej @2.

U.2Ol5 poz. 1255 z p6in. nn.).

2r6dlem finansowania projelftu moglyby by6 Srodki z funduszy europejskich zanaAzanych
przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego.

Sytuacja w jakiej znale2li sig przedsigbiorcy wymaga od nas podjgcia szybkich dzialan
nrierzaj4cych do udzielenia im niezbgdnego wsparcia.
Szanowny Panie Marszalku zapraszam Pana do podjgcia rozrn6w celem stworzenia wsp6lnego
programu pomocowego.

