Wiadomości Adwokatury 10 listopada 2021 r.
Posiedzenie Prezydium NRA 8 listopada 2021 r.
Kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 8 listopada 2021
r.
Prezes NRA poinformował o swoim dzisiejszym spotkaniu z wiceminister sprawiedliwości Katarzyną
Frydrych. Rozmowa dotyczyła nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, działania i
funkcjonalności Portalu Informacyjnego sądów powszechnych oraz budowy docelowego portalu
teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe.
Na 9 listopada zaplanowano kolejne spotkanie Prezesa NRA z SSO Wojciechem Łukowskim, zastępcą
koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego na temat rozwoju Portalu
Informacyjnego sądów powszechnych. Adw. Rosati poinformował też o postępie prac nad
ujednolicenia standardów tzw. widzeń adwokackich w jednostkach penitencjarnych we współpracy z
Centralnym Zarządem Służby Więziennej.
Zaproszeni goście – adw. Marcin Derlacz, przewodniczący Komisji Aplikacji Adwokackiej NRA i adw.
Ewa Bojanowska z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zreferowali stan przygotowań do finału
konkursu krasomówczego dla aplikantów adwokackich im. Stanisława Mikke, zaplanowanego na 4
grudnia br. w siedzibie ORA w Warszawie.
Adw. Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji Informatyzacji NRA, omówił bieżący stan spraw
związanych z informatyzacją Adwokatury. Przedstawił oferty, jakie napłynęły w odpowiedzi na
zapytania ofertowe Naczelnej Rady Adwokackiej, dotyczące przygotowania modułu WEB API oraz
przygotowania lub dostosowania silnika CMS. Prezydium NRA podjęło kierunkowe decyzje w zakresie
przystąpienia do wyboru oferenta na wykonanie modułu WEB API oraz silnika CMS (strony www).
Prezydium NRA omówiło sprawę ubezpieczenia OC adwokatów.
Prezes NRA omówił sprawę nabycia nieruchomości na potrzeby biura NRA i sytuacji lokalowej biura.
Prezydium przedyskutowało sprawy organizacyjne posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady
Adwokackiej, planowanego na 27-28 listopada w formie stacjonarnej. Omówienie porządku obrad
nastąpi 18 listopada podczas kolejnego posiedzenia Prezydium.
Prezydium NRA podjęło uchwałę zwołującą posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej na
27-28 listopada br. w Katowicach – początek obrad 27 listopada o godz. 10.30.
Prezydium omówiło także sprawy organizacyjne dotyczące nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego
Naczelnej Rady Adwokackiej, zaplanowanego na 9 listopada w formie zdalnej. Podczas tego
posiedzenia NRA ma dokonać wyboru członka Prezydium NRA po rezygnacji z tej funkcji adw. dr
Katarzyny Bilewskiej.
Prezydium NRA omówiło także sprawę organizacyjną pracy biura NRA w związku z sytuacją
epidemiologiczną.
Adw. Przemysław Rosati omówił sprawy finansowe, Prezydium podjęło w tych sprawach decyzje.
Gośćmi Prezydium byli adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw.
Marcin Derlacz, przewodniczący Komisji Aplikacji Adwokackiej NRA, i adw. Ewa Bojanowska i adw.
Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji Informatyzacji.
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Kolejne posiedzenie Prezydium 18 listopada.

Adw. Andrzej Zwara członkiem Prezydium NRA
Adw. Andrzej Zwara, został wybrany na członka Prezydium NRA. Wyboru dokonano na
wniosek adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA, podczas zdalnego nadzwyczajnego
posiedzenia plenarnego NRA, 9 listopada br.
Adw. Andrzej Zwara, zastąpi adw. dr Katarzynę Bilewską, która złożyła rezygnację z funkcji członka
Prezydium NRA.
Adw. Andrzej Zwara, w tej kadencji pełni funkcję prezesa „Biblioteki Palestry”. W latach 2010-2016
był prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. Swoją pracę w samorządzie adwokackim rozpoczął w
2001 roku jako członek ORA w Gdańsku. W latach 2004-2007 był członkiem Prezydium Naczelnej
Rady Adwokackiej, zaś w latach 2007-2010 członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. Od 2004 roku
jest wykładowcą w ramach szkolenia aplikantów adwokackich. Był przewodniczącym i członkiem
licznych komisji działających przy NRA m.in. komisji współpracy z zagranicą, komisji doskonalenia
zawodowego adwokatów i komisji ds. opracowania ustawy Prawo o adwokaturze.

Rozmowy Prezesa NRA w ministerstwie
sprawiedliwości nt. kpc i Portalu Informacyjnego
Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanych
spotkań, rozmawiał 8 listopada z wiceminister sprawiedliwości Katarzyną Frydrych.
Tematem spotkania były propozycje środowiska adwokackiego dotyczące nowelizacji kodeksu
postępowania cywilnego. Główny nacisk podczas rozmów został położony na wyeliminowanie stałego
stosunku zlecenia, a także zarządu majątkiem lub interesami strony, jako podstawy do kreowania
stosunku pełnomocnictwa procesowego, zmiany w obszarze związanym z zasadami zasądzania
zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, a także wprowadzenia do k.p.c.
wprost zakazu przesłuchiwania adwokata co do faktów, o których dowiedział się w związku z
udzielaniem pomocy prawnej.
Podczas spotkania adw. Przemysław Rosati przekazał projekt zmian przepisów w k.p.c.
Zaproponował, aby art. 87 k.p.c. otrzymał brzmienie: Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca
prawny, w sprawach własności intelektualnej także rzecznik patentowy, a w sprawach
restrukturyzacji i upadłości także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a
ponadto współuczestnik sporu, jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz
osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.
W zakresie zmiany zasad zasądzania zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z
urzędu – propozycja polega na tym, aby zwrot tych kosztów sąd przyznawał w oddzielnym
postanowieniu, które wydaje po orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. W przypadku cofnięcia
lub zwolnienia przez sąd ustanowionego z urzędu adwokata lub radcy prawnego, a także
wygaśnięcia ustanowienia adwokata lub radcy prawnego wskutek śmierci strony, która korzystała z
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pomocy prawnej udzielonej z urzędu, sąd na wniosek pełnomocnika w przedmiocie zwrotu kosztów
nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu miałby rozstrzygać w terminie 14 dni od dnia złożenia
wniosku, zasądzając zwrot tych kosztów.
Jednocześnie propozycja przewiduje, aby koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w
każdym przypadku ponosił Skarb Państwa. W sprawie, w której kosztami procesu został obciążony
przeciwnik procesowy strony korzystającej z pomocy prawnej udzielonej z urzędu, sąd miałby
zasądzać zwrot kosztów od przeciwnika tej strony na rzecz Skarbu Państwa z jednoczesnym
przyznaniem od Skarbu Państwa i poleceniem wypłaty równowartości tych kosztów na rzecz
pełnomocnika procesowego strony korzystającej z pomocy prawnej z urzędu z sum Skarbu Państwa.
Prezes NRA zaproponował także, aby adwokat lub radca prawny nie mógł być świadkiem co do
faktów, o których dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej, na wzór regulacji obecnie
funkcjonującej w k.p.c. w odniesieniu do mediatorów.
Rozmowa dotyczyła też działania i funkcjonalności Portalu Informacyjnego sądów powszechnych oraz
budowy docelowego portalu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe.
Ze strony Prezesa NRA wyszła inicjatywa powołania zespołu składającego się z przedstawicieli
Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych, który
miałby przygotować założenia i koncepcję, a także projekt docelowych rozwiązań informatycznych,
które miałby zmierzać do zbudowania profesjonalnego i docelowego portalu obsługującego
postępowania sądowe, włącznie z digitalizacją akt sądowych.
Na 9 listopada zaplanowane jest także kolejne spotkanie Prezesa NRA z SSO Wojciechem Łukowskim,
zastępcą koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego na temat rozwoju
Portalu Informacyjnego sądów powszechnych.

Nowa funkcja Portalu Informacyjnego – zakładka
doręczeń od 25 listopada br.
Nowa funkcja Portalu Informacyjnego sądów powszechnych – zakładka doręczeń –
zostanie uruchomiona 25 listopada br. To efekt postulatów NRA i prac Zespołu ds.
doręczeń elektronicznych przy Ministerstwie Sprawiedliwości, który spotkał się 9
listopada br. Tego samego dnia adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, rozmawiał o
funkcjonalności Portalu Informacyjnego z SSO Wojciechem Łukowskim, zastępcą
koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego.
Zespół ds. doręczeń elektronicznych składa się z przedstawicieli NRA, KRRP i Ministerstwa
Sprawiedliwości. Z ramienia NRA w pracach zespołu uczestniczą adw. Przemysław Rosati, adw.
Michał Szpakowski i adw. Dariusz Goliński.
Na spotkaniu 9 listopada br., które odbyło się z inicjatywy Prezesa NRA, Naczelną Radę Adwokacką
reprezentował adw. Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji Informatyzacji NRA i członek rady.
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Nowa funkcjonalność PI, którą postulował Prezes NRA w pismach kierowanych w czerwcu i lipcu 2021
roku oraz na posiedzeniach Zespołu ds. doręczeń elektronicznych za pośrednictwem Portalu
Informacyjnego, to zakładka dedykowana dla przeprowadzania doręczeń elektronicznych.
Jedynie kliknięcie odbioru pisma w tej zakładce zostanie zakwalifikowane jako doręczenie
elektroniczne. Zapoznanie się z treścią pisma w widoku sprawy (zakładka dokumenty) nie będzie
skutkowało odbiorem pisma analogicznie jak zapoznanie się z aktami papierowymi. Wprowadzone
zostaną elektroniczne potwierdzenia odbioru podobne do tych z systemu EPUAP, aby każdorazowo
adwokat mógł udokumentować moment doręczenia bez konieczności odwoływania się do danych z
portalu.
Omówienie działania nowej zakładki będzie przedmiotem spotkania Zespołu, wyznaczonego na 8
grudnia br.
W trakcie posiedzenia Zespołu 9 listopada zwrócono uwagę na nadal występujące niedoskonałości w
stosowaniu przepisów specustawy COVID, w szczególności takie jak umieszczanie pism w portalu i
generowanie przez to doręczeń, mimo odstąpienia w sprawie od doręczenia w trybie specustawy
COVID, co wprowadza niepewność w zakresie terminu.
Omawiano także nowe, postulowane funkcjonalności, czyli kalendarz pełnomocnika (umożliwiający
wprowadzenie "urlopu adwokackiego" w procedurze sądowej) oraz możliwość ustanowienia wielu
subkont w ramach konta głównego, dzięki którym możliwe będzie zdefiniowane dedykowanych dla
danego subkonta adresów email służących do powiadomień.
Postulaty te znalazły się m.in. w ankiecie przeprowadzonej w tym roku w środowisku adwokackim i
radców prawnych, a także w pismach kierowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości w czerwcu i lipcu
br.

Wspólny apel wsparcia dla zagrożonych prawników
w Afganistanie
W związku z ostatnimi wydarzeniami w Afganistanie, samorządy i organizacje prawnicze
wystosowały wspólny apel, w którym wyrażają głębokie zaniepokojenie sytuacją w tym
kraju. Jednym z sygnatariuszy jest Naczelna Rada Adwokacka.
Szczególnie niepokojąca sytuacja jest w odniesieniu do kobiet, obrońców praw człowieka i osób
pracujących w sektorze wymiaru sprawiedliwości, w szczególności adwokatów, sędziów i
prokuratorów.
Sygnatariusze apelu wzywają stosowne władze i organizacje do pilnego zapewnienia odpowiedniej
ochrony zagrożonym prawnikom, a także do podjęcia środków ułatwiających i łagodzących zasady
azylowe, aby umożliwić ewakuację i tymczasowe przyjęcie zagrożonych prawników.

(czytaj apel w j. angielskim)
(czytaj apel w j. francuskim)
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"Wymiar sprawiedliwości w Polsce - perspektywa
przyszłości" - debata 20 listopada
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

5 / 12

14:45 - 16:15 Panel III
"Wady postępowania a wzruszalność orzeczeń – w poszukiwaniu remedium"
prelegenci:
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.
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Patronat medialny nad konferencją objął portal prawo.pl

Ogólnopolskie zajęcia dodatkowe dla aplikantów
dot. skargi do WSA
Komisja Aplikacji Adwokackiej Naczelnej Rady Adwokackiej zaprasza aplikantów
wszystkich roczników na ogólnopolskie zajęcia dodatkowe pt. „Konstrukcja skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego”.
Zajęcia poprowadzi adw. dr Lucyna Staniszewska.
Zajęcia odbędą się online w dniu 24 listopada 2021 r. (środa) w godz. 16:45 – 20:00 na ClickMeeting.
Zapisy poprzez link: https://forms.gle/sGc91YD7AFoXMXzS7
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zapisów. Uczestnicy otrzymają przed spotkaniem
emaila z linkiem do ClickMeeting.
Adw. dr Lucyna Staniszewska od lat w praktyce i teorii zajmuje się problematyką kar
administracyjnych, którym poświęciła swoją rozprawę doktorską, a obecnie prowadzi badania nad
procesowym i materialnym współdziałaniem administracji publicznej w postępowaniach
środowiskowych. Jest także doświadczonym pełnomocnikiem reprezentującym klientów w
postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, zwłaszcza w procesach inwestycyjnobudowlanych, planowaniu przestrzennym, prawie ochrony środowiska, prawie energetycznym,
prawie górniczym i geologicznym i wielu innych. Jest adiunktem na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, wykładowcą w ORA w Poznaniu, a także wykładowcą na Uniwersytecie Europejskim
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
Serdecznie zapraszamy,
w imieniu Komisji
adw. Marcin Derlacz – Przewodniczący
adw. Maria Kozłowska - Sekretarz
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Poszukiwanie prawdy w procesie cywilnym konferencja 25-26 listopada w Radomiu
Poszukiwanie prawdy w procesie cywilnym – ideał czy rzeczywistość? - to temat
ogólnopolskiej konferencji naukowej, zaplanowanej na 25-26 listopada w Radomiu.
Patronat nad wydarzeniem objęli: adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Paweł
Gieras, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury i adw. Marek Jagielski, dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu. Patronat medialny objęło czasopismo
Adwokatury Polskiej "Palestra".
Celem konferencji „Poznanie prawdy w procesie cywilnym – ideał czy rzeczywistość” jest rozważenie
tego, czy i w jakim stopniu dążenie do poznania prawdy w procesie cywilnym determinuje jego
przebieg, jakie są interakcje zasady prawdy materialnej, którą powszechnie uważa się za jedną z
najważniejszych zasad postępowania cywilnego, z innymi zasadami rządzącymi tym postępowaniem.
Jak odkryć prawdę w procesie cywilnym, gdy sędzia ma ograniczone możliwości poszukiwania jej z
urzędu, a strony nie mogą lub nie chcą przedstawić wszystkich dowodów?
Czy wyrok sprawiedliwy może być wydany tylko wówczas, gdy sąd pozna prawdę „obiektywną”?
Czy w ogóle istnieje „prawda subiektywna”?
Jak szukać prawdy, gdy formalizm procedury cywilnej zdaje się przekraczać rozsądne granice?
Jaka jest rola strony i jej pełnomocnika w poszukiwaniu prawdy w procesie cywilnym?
Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas konferencji.
(czytaj szczegółowy program konferencji)
Istotnym przyczynkiem do dyskusji, której kierunek wyznacza temat konferencji oraz wstąpienia
prelegentów, będą dylematy sędziów Sądu Najwyższego, które były ich udziałem w związku z
rozpoznawaniem i rozstrzyganiem spraw cywilnych.
Zgodnie z decyzją dziekana ORA Radom, adw. Marka Jagielskiego, adwokaci uczestniczący w
konferencji otrzymają 8 punktów szkoleniowych.
Konferencja jest płatna:
Opłata konferencyjna za udział w I i II dniu konferencji: 250 zł
Opłata konferencyjna za udział tylko w II dniu konferencji: 100 zł (stacjonarnie albo on-line wg
wyboru Uczestnika)
Ze względu na Patronat Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu
mamy przyjemność poinformować, że dla aplikantów adwokackich wstęp na II dzień konferencji jest
bezpłatny, natomiast dla adwokatów obowiązuje stawka specjalna:
za udział w I i II dniu konferencji: 200 zł.
za udział tylko w II dniu konferencji: 50 zł.
(czytaj szczegóły płatności)
Rejestracji można dokonać do 10 listopada.
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(przejdź do strony z rejestracją)

Organizatorem konferencji jest Katedra Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.

Szkolenie online: Adwokat jako kurator
reprezentujący dziecko w procesie karnym
Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej serdecznie zaprasza na
bezpłatne szkolenie online pt. „Adwokat jako kurator reprezentujący dziecko w procesie
karnym – aspekty prawne i psychologiczne”, które odbędzie się w dniach 27-28 listopada
2021 r. w godzinach 9.00-16.00.
Szkolenie ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności adwokatów występujących w procesie
karnym w roli kuratora reprezentującego pokrzywdzone dziecko. Podczas szkolenia adwokatki oraz
adwokaci zdobędą specjalistyczną wiedzę na temat prawnych i psychologicznych aspektów
reprezentacji dziecka pokrzywdzonego przestępstwem, udziału dziecka w czynnościach dowodowych
oraz metodyki pracy adwokata - kuratora.
Szkolenie poprowadzi:
Alicja Budzyńska - posiada stopień specjalizacji zawodowej w zakresie psychologii sądowej,
rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dla biegłych sądowych w obszarze
opiniowania w sprawach rodzinnych, rozwodowych i nieletnich oraz opiniowania świadków w
postępowaniu karnym, certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
Niebieska Linia. Wykładowczyni w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz w Krajowej Szkole
Sądownictwa i Prokuratury. Prowadzi Klub Biegłego Psychologa oraz szkolenia o tematyce
związanej z udziałem dziecka w procedurach prawnych adresowane do sędziów,
prokuratorów, adwokatów, radców prawnych. Jest autorką publikacji związanych z powyższą
problematyką. Od kilkunastu lat pracuje diagnostycznie i terapeutycznie z dziećmi i ich
rodzinami.

Piotr Karlik - adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z szeroko rozumianego prawa
karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykroczeniowego. W
obrębie jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące stosowania
środków zapobiegawczych, pozycji ofiary w procesie karnym, postępowań konsensualnych
oraz wpływu Konstytucji na proces karny. Autor ponad kilkudziesięciu opracowań naukowych
z prawa karnego i konstytucyjnego. Uczestnik i koordynator międzynarodowych (DG Justice) i
krajowych projektów naukowych. Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium mediacji oraz
Uniwersytecie SWPS z zakresu mediacji w sprawach karnych. Wykładowca Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum).
Zapisy prowadzone są pod adresem e-mail: monika.horna-cieslak@adwokatura.pl do dnia 19
listopada 2021 r.
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W zgłoszeniu prosimy podać:
Imię i nazwisko;
Kontakt mailowy i telefoniczny;
Izbę adwokacką.
Liczba miejsc jest ograniczona – w szkolenie może wziąć udział 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń
z danej Izby.

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
6 listopada, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Praw Człowieka NRA. Podczas posiedzenia
poczyniono ustalenia odnośnie organizacji konferencji dotyczącej prawa uchodźczego, która będzie
adresowana do adwokatów chcących udzielać pomocy prawnej migrantom. Konferencja ma odbyć
się w dniu 14 grudnia 2021 r. w formule on-line. Uzgodniono także, że członkowie Komisji wezmą
udział w sporządzeniu opinii dotyczącej obywatelskiego projektu zmiany ustawy - Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw. Członkinie i członkowie Komisji dyskutowali także o projektach na przyszły
rok kalendarzowy, w tym: działalności szkoleniowej oraz konferencyjnej, a nadto o współpracy z
prawnikami na Białorusi i Ukrainie. Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 4 grudnia b.r.
6 listopada, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji,
poprowadziła online spotkanie Zespołu ds. regulaminu i statutu Centrum Mediacji NRA.
8 listopada, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej (czytaj relację)
8 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu online Instytutu
Legislacji i Prac Parlamentarnych. Spotkanie dotyczyło spraw organizacyjnych związanych z
konferencją "Wymiar sprawiedliwości w Polsce - perspektywa przyszłości" zaplanowanej na 20
listopada br. w formie hybrydowej.
8 listopada, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji,
poprowadziła online posiedzenie Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji NRA.
8 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach
zaplanowanych spotkań, rozmawiał 8 listopada z wiceminister sprawiedliwości Katarzyną Frydrych.
Tematem spotkania były propozycje środowiska adwokackiego dotyczące nowelizacji kodeksu
postępowania cywilnego. Rozmowa dotyczyła też działania i funkcjonalności Portalu Informacyjnego
sądów powszechnych oraz budowy docelowego portalu teleinformatycznego obsługującego
postępowania sądowe. (czytaj więcej)
9 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, wzięli
udział w spotkaniu z przedstawicielami wydawnictwa Wolters Kluwer. Przedmiotem spotkania było
omówienie płaszczyzn współpracy i przygotowanie produktów dedykowanych dla adwokatów i
aplikantów. Ustalono, że wydawnictwo oraz NRA wspólnie przygotują ankietę z pytaniami skierowaną
do środowiska adwokackiego, która będzie miała na celu sprecyzowanie oczekiwań produktowych.
Ponadto omówiono współpracę przy tworzeniu platformy Legal Desk, która będzie propozycją dla
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kancelarii adwokackich mającą służyć efektywniejszemu wykorzystaniu czasu pracy w kancelariach.
Rozmowy będą kontynuowane.
9 listopada, odbyło się nadzwyczajne zdalne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej.
Adw. Andrzej Zwara został wybrany na członka Prezydium NRA. Wyboru dokonano na wniosek adw.
Przemysława Rosatiego, prezesa NRA (czytaj więcej)
9 listopada, adw. Michał Szpakowski, przewodniczacy Komisji Informatyzacji NRA wziął udział w
spotkaniu Zespołu ds. doręczeń elektronicznych przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Efektem
postulatów NRA i prac Zespołu jest nowa funkcja Portalu Informacyjnego sadów powszechnych zakładka doręczeń, która zostanie uruchomiona 25 listopada br. (czytaj szczegóły)
9 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, rozmawiał o funkcjonalności Portalu
Informacyjnego z SSO Wojciechem Łukowskim, zastępcą koordynatora krajowego ds. informatyzacji
sądownictwa powszechnego.
10 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, rozmawiał z gen. Andrzejem Leńczukiem,
zastępcą dyrektora generalnego Służby Więziennej. Rozmowa dotyczyła ujednolicenia standardów
tzw. widzeń adwokackich w jednostkach penitencjarnych.

12 listopada biuro nieczynne
Uprzejmie informujemy, że 12 listopada (piątek) biuro Naczelnej Rady Adwokackiej jest
nieczynne.
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