Wiadomości Adwokatury 30 kwietnia 2021 r.
Relacja z posiedzenia Prezydium NRA 29 kwietnia
2021 r.
Posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 29 kwietnia 2021 w trybie hybrydowym.
Gościem Prezydium była adw. Ewa Stawicka p.o. redaktora naczelnego „Palestry”. Pani mecenas
przedstawiła plan pracy i rozwoju pisma. Mówiła m.in. o ambicjach zachowania jednocześnie
charakteru środowiskowego i naukowego „Palestry” oraz o przyszłości e-Palestry.
Po dyskusji adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przedstawił kandydaturę adw. Stawickiej na
stanowisko redaktora naczelnego „Palestry”.
Adw. dr hab. Katarzyna Bilewska, członek Prezydium NRA, zgłosiła kandydaturę adw. prof. dr. hab.
Macieja Gutowskiego na stanowisko redaktora naczelnego „Palestry”. Zaproszony niezwłocznie do
zdalnego udziału w posiedzeniu adw. prof. Gutowski przedstawił swoje plany pracy i rozwoju pisma.
Zwracał m.in. uwagę na konieczność zachowania kryteriów, które gwarantują „Palestrze” status
czasopisma punktowanego.
Wobec braku zgłoszenia innych kandydatur, w tajnym głosowaniu Prezydium NRA wybrało na funkcję
redaktora naczelnego „Palestry” adw. Ewę Stawicką. Jest ona pierwszą kobietą w historii tego
czasopisma na stanowisku redaktora naczelnego.
Adw. Paweł Gieras, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, na podstawie art. 14 ust.3 Statutu OBA
(który mówi, że na wniosek Prezesa OBA Prezydium NRA może powoływać i odwoływać członków
Kolegium Redakcyjnego „Palestry”), złożył wniosek o powołanie składu Kolegium Redakcyjnego
czasopisma Adwokatury Polskiej „Palestra”.
Po dyskusji Prezydium NRA przyjęło uchwałę powołującą skład Kolegium, zaproponowany przez
prezesa OBA.
Następnie adw. Paweł Gieras, prezes OBA, omówił zadania Rady Programowej Ośrodka Badawczego
Adwokatury oraz przedstawił wniosek o powołanie Rady w proponowanym przez siebie składzie.
Po dyskusji Prezydium NRA przyjęło uchwałę o odwołaniu kilku członków Rady, a następnie uchwałę
o powołaniu składu Rady Programowej Ośrodka Badawczego Adwokatury.
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, omówił sprawy finansowe. Prezydium omówiło projekt
preliminarzu budżetowego NRA na 2021 r.
Adw. Przemysław Rosati przedstawił statut „Biblioteki Palestry” i skład Rady Programowej. Prezydium
NRA uchwaliło statut i przyjęło skład Rady.
Prezydium NRA uchwaliło także – po dyskusji - statut Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych.
Uchwałą Prezydium NRA powołano członków poszczególnych komisji oraz instytutu.
Prezydium NRA przyjęło uchwałę o powołaniu Komisji Informatyzacji przy NRA, której
przewodniczącym jest adw. Michał Szpakowski oraz o powołaniu Zespołu ds. opracowania projektu
zmian w regulaminie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach.
Prezydium
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zaplanowanego na 8 maja br.
Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, zreferował sprawę sprawozdań z działalności Adwokatury za
lata 2017, 2018, 2019 i 2020, które nie były składane na piśmie Prezydentowi RP. Sekretarz NRA
zadeklarował, że razem z adw. Jarosławem Szczepaniakiem, zastępcą sekretarza, przygotują zaległe
sprawozdania z tych lat i przedstawią je do uchwalenia, po czym do przedłożenia Prezydentowi RP.
Adw. Grohman omówił także propozycje usprawnienia elektronicznego zarządzania dokumentacją.
Prezydium przyjęło stanowisko o złożeniu wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2020 r. dotyczącego
udostępnienia i przekazania danych adwokatów oraz prawników zagranicznych. Pełnomocnictwo w
tej sprawie otrzymał adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA.
Adw. dr hab. Katarzyna Bilewska, członek Prezydium, poinformowała, że trwają prace nad
wypracowaniem reguł refundowania adwokatom kar porządkowych. Adw. Bilewska zapowiedziała
przedstawienie w najbliższym czasie propozycji takich reguł, po konsultacjach w środowisku.
Adw. Przemysław Rosati zreferował zakończone sukcesem działania w kierunku objęcia samorządu
adwokackiego grupowymi szczepieniami na zasadach, jak zakłady pracy. W poniedziałek 26 kwietnia
adw. Rosati spotkał się online z dziekanami izb adwokackich w tej sprawie. Wszystkie izby
zaangażowały się w możliwość skorzystania z tego programu. Prezes NRA podziękuje listownie min.
Annie Goławskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, za życzliwość i wsparcie w czasie
rozmów dotyczących szczepień grupowych dla samorządu adwokackiego.
Podczas posiedzenia omówiono współpracę NRA z Council of Bars and Law Societies of Europe
(CCBE). Bieżące sprawy związane ze współpracą zagraniczną zreferował adw. Bartosz Grohman.
Prezydium podjęło uchwałę, w której wyznaczono opiekunów izb adwokackich z ramienia NRA.
Prezydium NRA podjęło uchwałę, w której przyjęło projekt podziału czynności między członkami
Prezydium. Projekt zostanie przedstawiony Naczelnej Radzie Adwokackiej, na jego podstawie NRA
uchwali podział czynności.
Prezydium NRA przyjęło plan pracy Centralnego Zespołu Wizytatorów na rok 2021 przedstawiony
przez przewodniczącą adw. Mirosławę Pietkiewicz oraz zakres zadań koordynatora ds. izbowych
przesłany w materiałach do Prezydium.
Prezydium poparło wniosek Komisji Praw Człowieka, by wspierać działania Sekretariatu Programu
HELP w pozyskiwaniu środków unijnych i prowadzeniu kursów i szkoleń dla prawników.
Sprawy osobowe omówił adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA.
Sprawy bieżące omówił adw. Przemysła Rosati, prezes NRA. W ostatnich dniach odbył spotkania i
rozmowy dotyczące informatyzacji wymiaru sprawiedliwości oraz współpracy samorządu
adwokackiego i radców prawnych z Ministerstwem Sprawiedliwości w tej kwestii.
Prezes NRA prowadzi także spotkania, których celem jest zbudowanie platformy współpracy
legislacyjnej Adwokatury z Parlamentem. Temu służyły m.in. rozmowy z przedstawicielami „Polska
2050” - poseł Hanną Gill-Piątek oraz z przewodniczącym partii "Polska 2050 Szymona Hołowni"
Michałem Kobosko.
Prezes NRA poinformował również, że 30 kwietnia weźmie udział w spotkaniu roboczym razem z adw.
Dariuszem Golińskim i z radcami prawnymi, by wypracować wspólne stanowisko dot. możliwych
zmian w uchwalonej przez Sejm RP w dniu 21 kwietnia 2021 r. ustawie z dnia 20 kwietnia 2021 r. o
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zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 899; 1034 –
projektowany art. Art. 15zzs9), przekazanej do dalszego procesu legislacyjnego w Senacie RP. Prezes
Rosati poinformował też o ankiecie samorządu radców prawnych dotyczącej funkcjonalności portalu
sądów powszechnych.
Prezydium NRA omówiło także sprawę zbliżającego się egzaminu zawodowego i związanej z tym
potrzeby przyjęcia ujednoliconego tekstu Kodeksu Etyki Adwokackiej.
W posiedzeniu na zaproszenie Prezydium wzięli udział adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny
Adwokatury, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespoły Wizytatorów, adw.
Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Paweł Gieras, prezes OBA, adw.
Ewa Stawicka, redaktor naczelna „Palestry”, Klaudiusz Kaleta, sekretarz redakcji „Palestry”, adw.
prof. dr hab. Maciej Gutowski.

Jest zgoda na grupowe szczepienia dla samorządu
adwokackiego na zasadach jak zakłady pracy
Sukcesem zakończyły się rozmowy prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, adw.
Przemysława Rosatiego, z Ministerstwem Zdrowia dotyczące grupowych szczepień dla
adwokatów i aplikantów adwokackich. Samorząd adwokacki z inicjatywy Prezesa NRA
uzyskał możliwość zorganizowania szczepień na takich zasadach, jak zakłady pracy.
Prezes NRA prowadził rozmowy z przedstawicielami ministerstwa od kilku tygodniu, w ostatnim
czasie z minister Anną Goławską, podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia.
W ramach nowych zasad w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19, samorząd
adwokacki może rozpocząć organizowanie grupowych szczepień dla adwokatów i aplikantów
adwokackich na zasadach analogicznych, jak planowane szczepienia dla zakładów pracy, które mogą
rozpocząć rejestrację od 4 maja br.
Szczegóły rozwiązań organizacyjnych będą leżały w gestii dziekanów poszczególnych izb
adwokackich. W tym tygodniu Prezes NRA spotka się wirtualnie ze wszystkimi Dziekanami, aby
omówić dalsze działania samorządu w tym zakresie.

Czytaj zasady szczepień grupowych na stronie ministerstwa (przejdź do strony)

Rozmowy prezesa NRA ws. informatyzacji wymiaru
sprawiedliwości
Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, spotkał się 26 kwietnia
2021 r. z wiceminister Katarzyną Frydrych, podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości. Rozmowy dotyczyły informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, w tym

3 / 10

postępowań cywilnych i aktualnych propozycji legislacyjnych w tym przedmiocie.
Omówiono możliwy zakres zmian w uchwalonej przez Sejm RP w dniu 21 kwietnia 2021 r. ustawie z
dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 899; 1034 – projektowany art. Art. 15zzs9), przekazanej do dalszego procesu
legislacyjnego w Senacie RP.
Na 28 kwietnia 2021 r. m.in. w tej sprawie planowane jest robocze spotkanie z pełnomocnikiem
Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji i Dyrektorem Departament Informatyzacji i Rejestrów
Sądowych.

Kolejne rozmowy nt. informatyzacji wymiaru
sprawiedliwości z udziałem prezesów NRA i KRRP
Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wraz z adwokatem
Dariuszem Golińskim, a także przedstawicielami samorządu radców prawnych, w tym
prezesem KRRP r.pr. Włodzimierzem Chróścikiem, spotkał się 28 kwietnia 2021 r.
z pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji i Dyrektorem Departament
Informatyzacji i Rejestrów Sądowych.
Rozmowy dotyczyły informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, w
cywilnych i aktualnych propozycji legislacyjnych w tym przedmiocie.

tym

postępowań

W trakcie spotkania rozmawiano o zakresie współpracy samorządu adwokackiego przy pracach nad
informatyzacją wymiaru sprawiedliwości.
Wstępnie omówiono także możliwy zakres zmian w uchwalonej przez Sejm RP w dniu 21 kwietnia
2021 r. ustawie z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 899; 1034 – projektowany art. Art. 15zzs9), przekazanej do
dalszego procesu legislacyjnego w Senacie RP.
Planowane jest kolejne spotkanie robocze.

Adw. Ewa Stawicka – pierwsza kobieta na
stanowisku redaktora naczelnego Palestry
Adw. Ewa Stawicka została pierwszą w historii czasopisma Adwokatury Polskiej
„Palestra” kobietą na stanowisku redaktora naczelnego.
Wyboru dokonało Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 29 kwietnia 2021 r.
Adw. Stawicka związana jest współpracą z redakcją Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra” od 1993
roku, od 2010 roku jako członkini Kolegium Redakcyjnego. W kwietniu 2021 r. została p.o redaktora
naczelnego po rezygnacji z tej funkcji adw. prof. dr hab. Macieja Gutowskiego.
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Jest także członkinią rady redakcyjnej półrocznika „Journal on European History of Law” i autorką
publikacji w tym piśmie. Współpracuje także z redakcją czasopisma Czeskiej Izby Adwokackiej
„Bulletin advokacie”, jak również publikuje w periodyku naukowym „Pravnicke listy”, wydawanym
przez Wydział Prawa Zachodnioczeskiego Uniwersytetu w Pilźnie.
Wydała zbiór kazusów „Prawo administracyjne”; jest też współautorką kolejnych wydań materiałów
ułatwiających przygotowanie do końcowych egzaminów zawodowych.
Autorka książek o tematyce historycznej: „Niezwykłe procesy”, „Zdrada, prawda i pieniądze. Słynne
procesy” i (czeskojęzycznej) „Příběhy spravedlnosti” - opartych w znacznej mierze na tekstach
swojego autorstwa, publikowanych w „Palestrze”. W ramach Biblioteki Palestry ukazał się – pod
tytułem „Adwokat z Nowego Światu” - przeprowadzony przez nią wywiad-rzeka z adwokat Hanną
Nowodworską-Grohman o Leonie Nowodworskim.
Pani Mecenas od lat jest zaangażowana w życie samorządu adwokackiego. Jej praca została
doceniona przyznaniem odznaki „Adwokatura Zasłużonym”.
Przez dwie kadencje jako członek Naczelnej Rady Adwokackiej zajmowała się sprawami współpracy
polskiej palestry z międzynarodowymi organizacjami adwokackimi oraz bilateralnymi kontaktami
z samorządami adwokatur kilku krajów europejskich. Przez kilka lat pracowała w składzie polskiej
delegacji do CCBE, pełniła też – z ramienia adwokatury polskiej – funkcję Narodowego Prezydenta
Międzynarodowej Unii Adwokatów. Była także, przez jedną kadencję, członkinią Komisji Etyki przy
NRA.
Jest wykładowcą i egzaminatorem warszawskiej izby adwokackiej w ramach zajęć szkoleniowych dla
aplikantów; bierze także udział w programach doskonalenia zawodowego adwokatów.
Prowadzi indywidualną kancelarię w Warszawie specjalizując się w prawie nieruchomości.
Posługuje się językami angielskim, niemieckim, rosyjskim i czeskim.

Prezydium NRA powołało Kolegium Redakcyjne
"Palestry" na 3-letnią kadencję
Prezydium Naczelnej Rady
Badawczego Adwokatury im.
Statutu OBA, wobec upływu
Pisma Adwokatury Polskiej
kadencję.

Adwokackiej, uwzględniając wniosek Prezesa Ośrodka
adwokata Witolda Bayera złożony na podstawie § 14 ust. 3
kadencji dotychczasowego składu Kolegium Redakcyjnego
„Palestra”, powołało nowy skład Kolegium na 3-letnią

W skład Kolegium Redakcyjnego weszli:
adw. dr hab. Stanislav Balik
adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk
adw. dr hab. (prof. UŚ) Jacek Barcik
adw. Wojciech Bergier
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dr hab. (prof. UBw) Piotr Fiedorczyk
prof. dr hab. SSN Lech Gardocki
adw. Paweł Gieras
prof. dr hab. Roman Hauser
adw. Joseph Hoffmann
adw. Krzysztof Kostański
adw. Jan Kuklewicz
adw. dr Katalin Ligeti
prof. dr hab. Erik Luna
adw. Maciej Łaszczuk
prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
adw. prof. dr hab. Frank Meyer
adw. dr hab. (prof. UO) Dariusz Mucha
adw. Marek Antoni Nowicki
adw. dr. hab. (prof. UW) Szymon Pawelec
adw. Krzysztof Piesiewicz
prof. dr hab. SSN Krzysztof Pietrzykowski
prof. dr hab. r. pr Jerzy Pisuliński
adw. dr. hab. (prof. UŁ) Anna Rakowska-Trela,
adw. dr hab. (prof. UJ) Janusz Raglewski
STK w st. sp. Stanisław Rymar
adw. prof. Philippe Sands
adw. Piotr Sendecki
adw. dr hab. Tomasz Siemiątkowski
adw. dr hab. Tomasz Sójka
prof. dr hab. Elżbieta Skowrońska
adw. dr Monika Strus-Wołos
adw. dr hab. (prof. UJ) Dobrosława Szumiło-Kulczycka
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dr hab. (prof. UŁ) SSN Dariusz Świecki
dr (prof. U.Masaryka) Jaromir Tauchen
adw. prof. Stephen C. Thaman
adw. Andrzej Tomaszek
prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz
dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk
Prof. dr hab. Maria Zabłocka
SSN Stanisław Zabłocki
adw. Jerzy Zięba
adw. dr Paweł Ziętara
adw. dr hab. Piotr Zientarski

Spotkanie prezesa NRA z przedstawicielami Polska
2050
Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, spotkał się 26 kwietnia
2021 r. z przewodniczącą Koła Parlamentarnego Polska 2050 poseł Hanną Gill-Piątek oraz
z przewodniczącym partii "Polska 2050 Szymona Hołowni" Michałem Kobosko.
Rozmowy dotyczyły możliwości i zakresu współpracy w ramach prac parlamentarnych, w tym
ewentualnego wspierania inicjatyw legislacyjnych, które przygotowuje NRA.
Omówiono także sprawy bieżące, przede wszystkim możliwe w dalszym procesie legislacyjnym
zmiany w uchwalonej przez Sejm RP w dniu 21 kwietnia 2021 r. ustawie z dnia 20 kwietnia 2021 r. o
zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 899; 1034 –
projektowany art. Art. 15zzs9), przekazanej do dalszego procesu legislacyjnego w Senacie RP.

Ministerstwo Finansów: przesunięcie terminu
wprowadzenia obowiązku kas fiskalnych
nieuzasadnione
Ministerstwo Finansów nie widzi uzasadnienia dla przesunięcia terminu wprowadzenia
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obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym
lub papierowym zapisem kopii.
Z wnioskiem takim do Ministra Finansów zwrócili się prezesi Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej
Rady Radców Prawnych i Naczelnej Rady Lekarskiej 1 kwietnia 2021 r.
W piśmie ministerstwo tłumaczy, że już raz termin wprowadzenia obowiązku był przesuwany.
Zaznacza jednak, że stale analizuje sytuacje w poszczególnych branżach i w razie potrzeby będzie
podejmował stosowne działania.
Czytaj pismo z MF

24-godzinny Webathon w obronie praworządności
UIA Institute for the Rule of Law (UIA-IROL), Komitet Praw Człowieka AIJA i Sekcja Prawa
Międzynarodowego ABA połączyły siły, aby uruchomić pierwszy, 24-godzinny Webathon w
obronie rządów prawa.
Będzie to ciągła seria dwugodzinnych dyskusji panelowych. Webathon rozpocznie się we wtorek, 4
maja 2021 roku o godzinie 16:00 i potrwa do środy, 5 maja 2021 roku do godziny 16:00. Każdy
panel zajmie się innym aspektem wyzwań stojących przed rządami prawa, a jego gospodarzem
będzie adwokatura lub międzynarodowe stowarzyszenie prawnicze.
"Praworządność jest zasadniczą wartością i podstawą zawodów prawniczych. To prawnicy pozostają
pierwszą linią obrony przed próbami jej podważenia, ograniczenia czy zniszczenia. Webathon
powstał, aby podkreślić krytyczne znaczenie tej misji i silne zaangażowanie prawników na całym
świecie,
Webathon jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich.

Więcej informacji na stronie Webathonu: (przejdź do strony)

4 maja 2021 roku:
16:00 - 18:00 CEST: Rule of Law Colloquium: Why Is the Rule of Law Relevant Today and What Can
We Do to Protect it?
18:00 - 20:00 CEST: Gender Equality and the Rule of Law: Two Sides of the Same Coin
20:00 - 22:00 CEST: Rule of Law and Democracy: Challenges of Fragil Systemas in the Americas
(Venezuela,Argentina, Mexico and Others)
22:00 - 24:00 CEST: Developing Strategies and Programs to Support the Rule of Law
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5 maja 2021 roku:
00:00 - 02:00 CEST: Attorney Discipline and the Independence of the Bar: Should Courts Play a Role?
02:00 - 04:00 CEST: Black Lives Matter: an Australian Perspective
04:00 - 06:00 CEST: Electoral Democracy and the Rule of Law
06:00 - 08:00 CEST: Government Persecution of Lawyers: The Role of the International Bar
08:00 - 10:00 CEST: Corporate Social Responsibility: Changing Perspectives to recognize Rule of Law
and Human Rights as Essential Components of Good and Fair Business Environment
10:00 - 12:00 CEST: Access to Justice for Refugees during COVID – past, present and future
12:00 - 14:00 CEST: The Role of Lawyers in Protecting the Judiciary: the Polish Example
14:00 - 16:00 CEST: Justice Amid Military Conflict: Does the Rule of Law Go Out the Window in Time
of War?

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

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
26 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, spotkał się z
przewodniczącą Koła Parlamentarnego Polska 2050 poseł Hanną Gill-Piątek oraz z przewodniczącym
partii "Polska 2050 Szymona Hołowni" Michałem Kobosko. (czytaj więcej)
26 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, spotkał się z
wiceminister Katarzyną Frydrych, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Rozmowy
dotyczyły informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, w tym postępowań cywilnych i aktualnych
propozycji legislacyjnych w tym przedmiocie. (czytaj więcej)

26 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się online z dziekanami izb adwokackich
w sprawie organizacji grupowych szczepień dla adwokatów i aplikantów adwokackich na zasadach
takich jak zakłady pracy. (czytaj więcej o grupowych szczepieniach)
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27 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Zespołu ds.
opracowania projektu zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, któremu przewodniczy
adw. Przemysław Stęchły.
28 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wraz z adwokatem
Dariuszem Golińskim, a także przedstawicielami samorządu radców prawnych, w tym prezesem
KRRP r.pr. Włodzimierzem Chróścikiem, spotkał się z pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości ds.
Informatyzacji i Dyrektorem Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych. (czytaj więcej)
28 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i adw. Bartosz Tiutiunik,
wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, uczestniczyli w zdalnym spotkaniu komisji aplikacji
adwokackiej, które poporowadził adw. Marcin Derlacz, przewodniczący komisji.
29 kwietnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA (czytaj relację)
30 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Dariusz Goliński, wicedyrektor
Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, wzięli udział w spotkaniu roboczym z przedstawicielami
samorządu radców prawnych, w tym z prezesem KRRP r.pr. Włodzimierzem Chróścikiem oraz
dziekanem wrocławskiej izby radców prawnych r.pr. Tomaszem Schefflerem. Omawiano wspólne
stanowisko dotyczące zmian w uchwalonej przez Sejm RP w dniu 21 kwietnia 2021 r. ustawie z dnia
20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 899; 1034 – projektowany art. Art. 15zzs9), przekazanej do dalszego procesu
legislacyjnego w Senacie RP. Kolejne robocze spotkanie zaplanowane jest na przyszły tydzień.
30 kwietnia, odbyło się spotkanie Wyższej Komisji Rewizyjnej, któremu przewodniczył adw.
Sławomir Ciemny, przewodniczący WKR.
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