Wiadomości Adwokatury 6 sierpnia 2021 r.
Spotkanie Prezesa NRA z wiceprzewodniczącym
Koła Poselskiego Konfederacja
Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał 30
lipca br. z posłem Krzysztofem Bosakiem, wiceprzewodniczącym Koła Poselskiego
Konfederacja.
Rozmowa dotyczyła możliwości i zakresu współpracy w ramach prac parlamentarnych, w tym
wspierania inicjatyw legislacyjnych, które przygotowuje NRA.
Omówiono zakres współpracy z Instytutem Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA oraz bieżące
projekty legislacyjne. Dyskusja dotyczyła także sytuacji związanej z Izbą Dyscyplinarną po
niedawnych orzeczeniach TSUE i ETPCz.
Poruszono również temat Polskiego Ładu, skutków dla przedsiębiorców i adwokatów oraz możliwości
dokonania zmian, które byłyby korzystne dla podatników, będących przedsiębiorcami.
Tematem rozmowy była też regulacja rynku świadczenia pomocy prawnej w Polsce.

Adw. Jakub Gerus uratował tonące kobiety
Adw. Jakub Gerus, skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, uratował życie
tonącym kobietom. Zdarzenie miało miejsce 29 lipca br. na plaży w Darłówku Wschodnim.
Adw. Gerus rzucił się na ratunek dwóm tonącym kobietom, które zabrał prąd wsteczny (tzw. cofka).
To niezwykle niebezpieczne zjawisko. Dzięki reakcji i umiejętnościom mecenasa, kobiety bezpiecznie
wróciły na brzeg.
O bohaterskim wyczynie adw. Gerusa powiadomili dziekana izby wrocławskiej Komendant
Komisariatu Policji w Darłowie i Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Sławnie, a dziekan Sławomir Krześ informację przekazał Koleżankom i Kolegom adwokatom.
Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, gratuluje adw. Jakubowi Gerusowi bohaterskiej akcji i dziękuje
za jego postawę, która przynosi dumę samorządowi.

Otwarcie Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w
Lublinie

1 / 11

Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Lublinie zostało uroczyście otwarte 31 lipca 2021
roku w lubelskiej siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej. Centrum powołano uchwałą
ORA z 22 lipca 2021 roku.
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, adw. Bartosz Przeciechowski, wręczył akty
powołania prezes CM - adw. Monice Sokołowskiej oraz wiceprezes CM - adw. Krystynie Drozd.
W uroczystości otwarcia wzięli udział wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, a zarazem prezes
Centrum Mediacji przy NRA adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka oraz wiceprezesi Centrum Mediacji
przy NRA: adw. Cezary Rogula oraz adw. dr Robert Bogdzio, a także członkowie Okręgowej Rady
Adwokackiej w Lublinie.
Otwarcie Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Lublinie odbyło się podczas trwającego w dniach 30
lipca-1 sierpnia szkolenia mediacyjnego dla członków Izby Adwokackiej w Lublinie,
współorganizowanego z Centrum Mediacji przy NRA, które poprowadzili mediatorka Centrum
Mediacji przy NRA, adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak oraz wiceprezesi CM przy NRA: adw. Cezary
Rogula oraz adw. dr Robert Bogdzio.
Wiceprezes NRA adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka pogratulowała najlepszego wyniku tegorocznego
egzaminu zawodowego w Izbie Lubelskiej, uczestniczącej w szkoleniu mediacyjnym adw. Izabeli
Kalisz-Olszak, której wręczyła najnowszą publikację wyd. Wolters Kluwer pt. "Mediacja w praktyce
mediatora i pełnomocnika".
Szkolenie mediacyjne było pierwszym w tej kadencji, kolejne zostały zaplanowane na wrzesień i
październik 2021 roku.

2 / 11

Spotkanie z ustępującym oraz nowym prezesem
ELSA Poland
Doroczne spotkanie przedstawicieli ELSA Poland z adwokatem Bartoszem Grohmanem,
opiekunem Stowarzyszenia z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej, odbyło się 3 sierpnia.
ELSA Poland była reprezentowana przez ustępującego prezesa Jakuba Boguckiego oraz
nową prezes – Julię Zybert.
Celem spotkania było omówienie płaszczyzn współpracy NRA i ELSA Poland. Naczelna Rada
Adwokacka już od wielu lat, jako Partner Naukowy Stowarzyszenia, wspiera je w wielu
podejmowanych inicjatywach. Uczestnicy spotkania omówili Kalendarz Projektów na 2021/2022.
Kolejny rok akademicki będzie dla Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland
bardzo pracowity. Dochodzą bowiem nowe projekty i przedsięwzięcia, takie jak „Ogólnopolska
Konferencja Prawa Rynku Kapitałowego” oraz Ogólnopolski Konkurs z Prawa Gospodarczego „Client
Interviewing Competition”. Kolejnym nowym projektem będzie też „Ogólnopolski Konkurs Negocjacji
Kontraktu Handlowego”. Naczelna Rada Adwokacka ma zamiar zaangażować się w realizacje tych
projektów. Stowarzyszenie w tym roku obchodzi również swoje 40. urodziny, ale oficjalna gala będzie
dopiero w przyszłym roku.
ELSA Poland dba o rozwój akademicki studentów, przekazując im dużo wiedzy teoretycznej podczas
najróżniejszych imprez i konferencji.
Bardzo ważną płaszczyzną, szczególnie w obecnych czasach, jest dla Stowarzyszenia płaszczyzna
społeczna. W jej ramach ELSA Poland promuje prawa człowieka. Członkowie Stowarzyszenia w 15
miastach w Polsce angażują się w edukację prawniczą osób młodszych - uczniów szkół średnich oraz
podstawowych, których uczą prostych pojęć prawnych, a także opowiadają im o przysługujących im
prawach.
Wszystkie działania Stowarzyszenia służą nie tylko zwiększaniu kwalifikacji młodych prawników i
wsparcia systemu edukacji prawnej, ale też budowaniu sprawiedliwszego świata, w którym szanuje
się godność ludzką oraz różnorodność kulturową.
ELSA jako partner Naczelnej Rady Adwokackiej promuje Adwokaturę Polską wśród studentów prawa
w Polsce i wspomaga absolwentów prawa w wyborach adwokackiej ścieżki zawodowej po
ukończonych studiach.
Adwokat Bartosz Grohman podziękował Jakubowi Boguckiemu za rok efektywnej i intensywnej
współpracy, życząc mu dalszych sukcesów prawniczych, zarazem powitał Julię Zybert i zapowiedział
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wspólne liczne inicjatywy pomiędzy ELSA Poland i NRA.
Spotkanie zakończyło tradycyjne zdjęcie adwokata Bartosza Grohmana z ustępującym prezesem
ELSA i nowym prezesem na tle słynnego „bluszczu”, co stało się już wspólną tradycją ELSA Poland i
NRA.

Zmarł adwokat Jacek Kondracki
Adw. Jacek Grzegorz Kondracki, znakomity adwokat i patron wielu pokoleń aplikantów
adwokackich, zmarł w nocy z 2 na 3 sierpnia. Miał 78 lat. W 2020 r. został uhonorowany
odznaczeniem Adwokatura Zasłużonym.
Adw. Jacek Kondracki był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Na listę adwokacką w Warszawie został wpisany w 1972 roku. Ceniony patron wielu pokoleń
aplikantów adwokackich. Był znanym i cenionym karnistą.
Swoją wiedzą i doświadczeniem wspierał samorząd adwokacki.

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób
niepełnosprawnych w Opolu
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Fundacja Adwokatury Opolskiej świadczy nieodpłatne poradnictwo prawne dla osób
niepełnosprawnych zamieszkujących teren województwa opolskiego w ramach zadania
publicznego finansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków
PFRON.
Osoby zainteresowane mogą skorzystać z pomocy prawnej kontaktując się z członkami Izby
Adwokackiej w Opolu, współpracującymi z Fundacją Adwokatury Opolskiej w ramach zadania.
Szczegółowe informacje znajdują się w ulotce informacyjnej: (pobierz ulotkę)

Szczegóły Strefy Adwokata 30. Biegu Powstania
Warszawskiego
W sobotę, 7 sierpnia 2021 roku odbędzie się 30. Bieg Powstania Warszawskiego - jeden z
nieodłącznych elementów obchodów rocznicowych. Publikujemy szczegóły dotyczące
Strefy Adwokata.
W tym roku uczestnicy zostaną podzieleni na osiem tur, każda maks. po 500 osób, zaś startować
będą od godziny 20.00 w odstępach co minimum 15 minut. Wynika to z rządowych przepisów, które
zezwalają na organizację imprez na znacznie bardziej rygorystycznych warunkach niż w przed
pandemią i przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
W sobotę do strefy startu porządkowi będą wpuszczać jedynie osoby z numerami startowymi i
właściwą dla danej tury godziną. Informacje na temat godziny startu znajdą Państwo pod linkiem:
https://aktywnawarszawa.waw.pl/pl/imprezy-sportowe/bieg-powstaniawarszawskiego/aktualnosci/30-bieg-powstania-warszawskiego-sprawdz-o-ktorej-startujesz
10-km trasa przebiegać będzie ulicami Bonifraterską do ul. Miodowej, Krakowskim Przedmieściem i
Karową. Dalej biegacze skręcą w ul. Dobrą, Lipową do Browarnej, Topiel i Kruczkowskiego. Po skręcie
w ulicę Ludną do ul. Czerniakowskiej, a następnie ul. Wilanowską do Wioślarskiej, Wybrzeżem
Kościuszkowskim (w tym tunelem) do ul. Krajewskiego, Zakroczymskiej i mety na ulicy
Konwiktorskiej. Limit na pokonanie tego dystansu wynosi 1,5 godziny. (mapa trasy)
Wśród uczestników Biegu, jak co roku, jest też grupa adwokatów i aplikantów adwokackich. Grupa
adwokacka będzie mogła przygotować się do biegu, a następnie odpocząć w przygotowanej dla
biegaczy Strefie Adwokata.
Naczelna Rada Adwokacka przygotowała również puchary dla członków Adwokatury, którzy
najszybciej pokonają trasę na dystansie 10 km, w kategorii kobiet i mężczyzn. Ponadto zostaną
przyznane puchary dla najliczniej reprezentowanej izby oraz dla najstarszego i najmłodszego
biegacza w grupie Adwokatury Polskiej. Wręczanie pucharów nastąpi po zakończeniu biegu w Strefie
Adwokata.
Dodatkowo NRA ufundowała nagrody dla najszybszych warszawiaków na mecie, z grupy kobiet i
mężczyzn.
Namiot Adwokatury będzie usytuowany w tym samym miejscu co dwa i trzy lata temu, po prawej
stronie parkingu znajdującego się przed głównym wejściem na dziedziniec stadionu Polonia (zobacz
miejsce strefy). Na bramie przed wejściem będzie tabliczka z logotypem Adwokatury. Zapraszamy
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od godz. 19.00.

Mistrzostwa rowerowe MTB Prawników –
zaproszenie
Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie oraz Klub Rowerowy Adwokatury Polskiej
zapraszają wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich oraz innych przedstawicieli
zawodów prawniczych wraz z bliskimi na IV Mistrzostwa MTB Prawników o Puchar
Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, które odbędą się w miejscowości
Lubenia, w ramach Dakar Toyota MTB Lubenia, w dniu 5 września 2021 roku.
Uczestnicy Mistrzostw rywalizować będą wyłącznie na trasie LAND CRUISER Race – trasa niebieska –
o długości 25 km i przewyższeniu 650 m n.p.m.
Skala trudności: 2/5. Trasa poprowadzona w głównie leśnymi, szutrowymi drogami. Na trasie
występują w niewielkiej ilości strome zjazdy i podjazdy. Trasa wymaga dobrego przygotowania
fizycznego. Na trasie ustawione będą 2 bufety (10 km oraz Meta).
W roku 2021 klasyfikacja obejmować będzie wyjątkowo wyłącznie kategorię Open z podziałem na
Kobiety i Mężczyzn, bez uwzględniania kategorii wiekowych.
Zgłoszenia i opłaty należy dokonywać za pośrednictwem strony internetowej www.mtblubenia.pl
Czytaj zaproszenie

Zaproszenie na XIII Bieszczadzki Rajd 7-10
października
Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie oraz Komisja Integracji Środowiskowej, Sportu i
Turystyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej mają zaszczyt zaprosić wszystkich
adwokatów i aplikantów adwokackich wraz z rodzinami i przyjaciółmi na XIII Bieszczadzki
Rajd połączony ze szkoleniem, który odbędzie się w dniach 7 - 10 października 2021 r. w
Hotelu „Skalny” w Polańczyku.
Uczestnicy Rajdu, podobnie jak w latach ubiegłych, zakwaterowani zostaną w hotelu „Skalny” w
Polańczyku, z okien którego podziwiać można piękną panoramę Jeziora Solińskiego.
(czytaj szczegółowy program Rajdu)
Koszt uczestnictwa w rajdzie i szkoleniu wynosi 790 zł od osoby i obejmuje zakwaterowanie w
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pokojach 2, 3 i 4-osobowych, wyżywienie, udział we wszystkich imprezach i szkoleniach
przewidzianych przez organizatorów, a także ubezpieczenie, opiekę przewodnika, bezpłatne
korzystanie z basenu i sauny oraz 20% rabat na zabiegi SPA. Odpłatność za dzieci od 4 lat do lat 12
wynosi 50% kosztów uczestnictwa. Finansowego wsparcia udzieliła Naczelna Rada Adwokacka jako
współorganizator i sponsor wydarzenia.
Opłatę za Rajd należy uiścić bezpośrednio na rachunek Hotelu „Skalny” najpóźniej do dnia 17
września 2021 r.
Wpłaty należy dokonać na nr konta:
Agencja Turystyczna "Bieszczady Adventure" Daniel Wojtas Berezka 68 38-610 Polańczyk 52 1020
2980 0000 2102 0018 0463 PKO BP
W tytule wpłaty należy podać: „ORA RAJD 7 - 10.10.2021” oraz pełne imiona i nazwiska uczestników
za których dokonano wpłaty.
W razie rezygnacji z udziału w szkoleniu i rajdzie po dniu 17 września 2021 r. ewentualny zwrot
części opłaty proszę uzgadniać z Hotelem.
Faktury „VAT MARŻA” dla uczestników Rajdu wystawia Hotel. Faktura zostanie wystawiona, jeżeli
najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty, zostaną podane pełne dane potrzebne do
wystawienia faktury na adres mailowy: daniel@krainawilka.pl W innym przypadku wpłata w całości
zostanie zaksięgowane jako sprzedaż indywidualna bez możliwości wystawienia faktury.
Uczestnictwo w Rajdzie i szkoleniu można zgłaszać wyłącznie na formularzu zgłoszenia.
(pobierz formularz zgłoszenia)
(pobierz kartę zakwaterowania)
Formularz zgłoszenia, kopię dowodu wpłaty oraz formularz zakwaterowania należy przesłać do
Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, ul. Litewska 4 / 8, 35 – 302 Rzeszów lub na adres e-mail:
ora.rzeszow@adwokatura.pl – w terminie do dnia 17 września 2021 r. (ilość miejsc jest
ograniczona – o udziale w rajdzie decydować będzie kolejność zgłoszeń dokonanych wraz z opłatą za
rajd). Ze względów organizacyjnych prosimy o bezwzględne dotrzymanie terminu zgłoszenia
uczestnictwa.
Impreza z uwagi na obostrzenia związane ze stanem pandemii COVID-19 odbędzie się w reżimie
sanitarnym.
W przypadku rezerwacji pobytu, po tym terminie, Organizator nie zapewnia dla uczestnika rajdu
pakietu powitalnego.
Niezbędnych informacji w sprawach organizacyjnych udzielać będzie Komandor Rajdu adw. Paweł
Surmacz – nr tel. 512 293 760 oraz Biuro ORA w Rzeszowie – nr tel. 17 85 350 78, 17 85 281 41 lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej: ora.rzeszow@adwokatura.pl.

Organizatorzy przewidują możliwość modyfikacji programu rajdu i szkolenia w zależności od
warunków atmosferycznych.

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy
Za Komitet Organizacyjny
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
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adw. Marcin Cichulski
Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Sportu i Turystyki przy NRA
adw. Stanisław Estreich
Komandor Rajdu
adw. Paweł Surmacz

XVI Adwokackie Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie
– Giżycko 2021
Komitet Organizacyjny oraz Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury I Sportu
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wraz z Sailing Event Karol Górski zapraszają
na XVI Adwokackie Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie – Giżycko 2021, zaplanowane na 3-5
września.
XVI Adwokackie Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie odbędą się pod patronatem Komisja
Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
AMP w Żeglarstwie to wyjątkowa impreza, która już od 15 lat integruje wokół żeglarstwa adwokatów i
aplikantów adwokackich z całej Polski. Zapewniamy, że spotkają Państwo tu ludzi, którzy lubią
dreszcz rywalizacji i smak zwycięstwa.
Dla uczestników zostało przygotowanych moc atrakcji w tym:
Dwa dni niepowtarzalnego mazurskiego klimatu
sportowe emocje na wodzie na jachtach Twister 800
wyścigi krótko i długodystansowe „wyścig Łabędzim Szlakiem”
2 muzyczne odsłony
konkurencje na Najbardziej Wszechstronną Załogę

1. PROGRAM
2.09 czwartek Port Royal – Giżycko (nieoficjalne spotkanie) i odbiór jachtów
3.09 piątek Hotel Tajty
4.09 sobota Sztynort
5.09 niedziela Powrót do Port Royal - Giżycko

2. CZARTER JACHTÓW: Twister 800 - cena 900 zł brutto ze sprzątaniem - odbiór Port Royal
Giżycko/ Nczarter/. Każda załoga czarteruje jachty we własnym zakresie po opłaceniu wpisowego.
Kontakt: https://nczarter.pl, tel. + 48 516 700 953 – rezerwacja na hasło „Adwokackie Mistrzostwa
Polski”.
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3. WPISOWE:
600 bez śniadań
650 zł ze śniadaniami

4. DOFINANSOWANIE DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH IZBY ADWOKACKIEJ W
WARSZAWIE
Aplikanci adwokaccy Izby Adwokackiej w Warszawie mogą uzyskać od Okręgowej Rady
Adwokackiej w Warszawie dofinansowanie udziału w Adwokackich Mistrzostwach Polski w
Żeglarstwie.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zgłoszenie udziału w Mistrzostwach oraz opłacenie
wpisowego w wysokości 300 zł (bez śniadań) lub 350 zł (ze śniadaniami) tj. specjalna cena dla
aplikantów pomniejszona o dofinansowanie w wysokości 300 zł od osoby. Liczba miejsc z
dofinansowaniem jest ograniczona i decydować będzie kolejność wpłat.
Wnioski mailowe o dofinansowanie wraz z przedstawieniem dowodu wpłaty należy kierować do Pani
Natalii Wicik, biuro ORA, email: natalia.wicik@ora-warszawa.com.pl
Dofinansowanie będzie przyznane aplikantom, którzy nie zalegają ze składkami oraz opłatą za
szkolenie.

5. NOCLEG W HOTELACH
Dla zainteresowanych istnieje możliwość dodatkowej rezerwacji noclegów w koszcie od
100 zł za nocleg.
Czwartek Port Stranda - Hotel Mazury, Hotel Helena, Hotel Europa - rezerwacja na hasło
„Adwokackie Mistrzostwa Polski”
Piątek Hotel Tajty - rezerwacja na hasło „Adwokackie Mistrzostwa Polski”
Sobota Nowy Sztynort - rezerwacja na hasło „Adwokackie Mistrzostwa Polski”

6. ZGŁOSZENIA:
Do 13 sierpnia 2021 roku! Po tym terminie nie przyjmujemy zgłoszeń.

7. JAK DOKONAĆ REZERWACJI?
Na stronie – https://book.sailingevent.pl/?course_id=14
Formularz zgłoszeniowy (korzystamy z formularza drugiej firmy organizatora - Jeziorak Yacht
Club)
Wszystkie dokumenty oraz nr konta do wpłaty otrzymacie Państwo na podany adres e-mail
Zapraszamy na stronę regat www.sailingevent.pl/amp/, gdzie znajdą Państwo więcej informacji.
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Zachęcamy również do polubienia fanpage’a Adwokackich Mistrzostw Polski oraz Adwokackiego
Klubu Żeglarskiego, gdzie można znaleźć zdjęcia ze wszystkich poprzednich edycji.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 791 501 127 oraz na
adres e-mail regatyamp@sailingevent.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY
Adw. Anisa Gnacikowska - Komandor AMP
Adw. Marcin Rudzki
Adw. Maciej Mackiewicz

Rejs Adwokacki po Jezioraku dopiero w przyszłym
roku
Organizatorzy XXX Ogólnopolskiego Rejsu Adwokackiego po Jezioraku im. adw. Marii
Budzanowskiej, zaplanowanego na okres od 19 do 22 sierpnia 2021 r., z przykrością
informują, iż są zmuszeni odwołać tegoroczny rejs i przełożyć go na czerwiec 2022 r.
Przyczyną odwołania rejsu w tym roku jest duża ilość imprez adwokackich w sierpniu 2021 r., jak
również problemy techniczne, które uniemożliwiają przeprowadzenie imprezy.
Organizatorzy – adw. Andrzej Kozielski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Rejsu orz adw.
Stefan Salamon, dziekan ORA w Olsztynie, przepraszają za zaistniało sytuację i informują, że XXX
Ogólnopolski Rejs Adwokacki po Jezioraku im. adw. Marii Budzanowskiej odbędzie się w czerwcu
2022 r.

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
31 lipca, z uwagi na zapowiadaną jesienią kolejną falę pandemii, Naczelna Rada Adwokacka
spotkała się na posiedzeniu plenarnym, aby omówić stan przygotowań i sytuację związaną z
organizacją drugiej części Krajowego Zjazdu Adwokatury. Część programowa KZA planowana jest w
Bydgoszczy, w dniach 17-19 września 2021 r.
Prezes NRA adw. Przemysław Rosati zarządził przerwę w obradach do 23 sierpnia br. Wówczas NRA
podejmie ostateczną decyzję co do formy przeprowadzenia części programowej Zjazdu.
31 lipca, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i jednocześnie prezes Centrum
Mediacji przy NRA, wzięła udział w uroczystym otwarciu Centrum Mediacji przy ORA w Lublinie.
(czytaj relację)
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2 sierpnia, odbyło się robocze spotkanie w trybie zdalnym Komisji Aplikacji Adwokackiej przy NRA.
3 sierpnia, odbyło się doroczne spotkanie przedstawicieli ELSA Poland z adwokatem Bartoszem
Grohmanem, sekretarzem NRA i opiekunem Stowarzyszenia z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej.
ELSA Poland była reprezentowana przez ustępującego prezesa Jakuba Boguckiego oraz nową prezes
– Julię Zybert. (czytaj relację)
4 sierpnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Bartłomiej Trętowski,
wiceprzewodniczący Komisji Informatyzacji NRA, wzięli udział w roboczym spotkaniu w
Departamencie Rozwiązań Innowacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Było to kolejne
spotkanie, którego tematem była możliwość umieszczenia w publicznej aplikacji mobilnej
mObywatel, wydanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, zdigitalizowanej wersji legitymacji
adwokackiej i legitymacji aplikanta adwokackiego w postaci usługi cyfrowej, która byłaby dostępna
na urządzenia z systemem Android i iOS, jako alternatywna wersja legitymacji.
4 sierpnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Komisji Informatyzacji
przy NRA.
6 sierpnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, wzięli
udział w spotkaniu Komisji Praw Człowieka przy NRA.

6 sierpnia, rozpoczęła się stacjonarna część szkolenia nadającego uprawnienia mediatora, w biurze
NRA w Warszawie.
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