Wiadomości Adwokatury 14 stycznia 2022 r.
Posiedzenie Prezydium 13 stycznia 2022
Kolejne, 40. posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 13 stycznia
2022 r. w trybie hybrydowym.
Prezes NRA adw. Przemysław Rosati, przypomniał, że 15 stycznia odbędzie się posiedzenie plenarne
Naczelnej Rady Adwokackiej.
Prezydium omówiło i zatwierdziło:
1)
porozumienie w sprawie współpracy w zakresie wykorzystania systemu teleinformatycznego
oraz publicznej aplikacji mobilnej mObywatel w celu zdalnego przekazywania danych osobowych
osób fizycznych,
2)
porozumienie w sprawie współpracy w zakresie wykorzystania publicznej aplikacji mobilnej
mObywatel w celu prezentacji mobilnej legitymacji adwokackiej,
3) umowę o bezpieczeństwie informacji,
Prezydium omówiło projekt sprawozdania z pracy Naczelnej Rady Adwokackiej za rok 2021 wraz z
informacją o wykonaniu planu pracy Naczelnej Rady Adwokackiej za rok 2021, przygotowany przez
adw. dr Agnieszkę Zemke-Górecką, wiceprezes NRA. Prezydium postanowiło skierować tę informację
na posiedzenie plenarne NRA 15 stycznia.
Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, zreferował aktualny status działań dotyczących
powołania Fundacji Adwokatury. Prezydium przyjęło informacje do wiadomości.
Prezydium przyjęło uchwałę powołującą adw. Pawła Blajera w skład Zespołu prasowego NRA oraz
powołującą go na funkcję koordynatora ds. kontaktów z mediami i komunikacji.
Prezydium omówiło i wyraziło zgodę na zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Naczelną
Radą Adwokacką a Politechniką Warszawską.
Prezydium rozpatrzyło sprawy finansowe.
Prezydium podjęło decyzje w sprawach osobowych, przedstawionych przez adw. Jarosława
Szczepaniaka, zastępcę sekretarza NRA.
Gościem Prezydium był adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej.
Kolejne posiedzenie Prezydium zaplanowano na 18 stycznia 2022 r.
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Porozumienie o współpracy pomiędzy NRA a
Uniwersytetem SWPS
Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i adw. dr hab. Adam
Bodnar, prof. SWPS, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie podpisali
13 stycznia br. porozumienie o współpracy.
Współpraca ma dotyczyć kształcenia studentów kierunku „Prawo w biznesie” Uniwersytetu SWPS.
Naczelna Rada Adwokacka będzie m.in. przyjmować studentów SWPS na praktyki i staże w NRA, a
przedstawiciele NRA będą brać udział w zajęciach ze studentami. Strony zobowiązują się również do
organizacji wspólnych konferencji, seminariów i szkoleń skierowanych do studentów prawa kierunku
„Prawo w biznesie” jak też do adwokatów i aplikantów adwokackich.
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Adw. Rosati powołany do Rady Programowej
kierunku Prawo na Uniwersytecie Gdańskim
Adwokat Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, został powołany do
Rady Programowej kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego.
Adw. Rosatiego do Rady Programowej powołał Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG, dr hab.
Wojciech Zalewski, profesor UG.
Wydział Prawa i Administracji ma dwie Rady Programowe: kierunku Prawo i kierunku Administracja.
Do zadań Rad Programowych kierunku Prawo należy:
1) monitoring poziomu naukowego jednostki, zw łaszcza w zakresie spójności oferty dydaktycznej na
danym kierunku z rozwojem badań naukowych, potrzebami rynku pracy i interesariuszy
zewnętrznych,
2) podejmowanie działań korygujących w zakresie określonym w pkt 1.
(czytaj pismo Dziekana WPiA UG)

Prezes NRA na VI Krajowym Zjeździe Doradców
Podatkowych
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysław Rosati, był gościem VI Krajowego
Zjazdu Doradców Podatkowych 14 stycznia 2022 r.
Prezes NRA w swoim wystąpieniu podziękował prof. Adamowi Mariańskiemu, kończącemu kadencję

3 / 12

jako przewodniczący KIDP, za współpracę. Pogratulował także osiągnięć mijającej kadencji.
"Mijającą kadencja samorządu doradców podatkowych to profesjonalizacja samorządu
systematyczne budowanie zaufania do zawodu doradcy podatkowego" - powiedział adw. Rosati.

i

Przypomniał o udziale samorządu doradców podatkowych w pracach Ogólnopolskiego Porozumienia
Zawodów Zaufania Publicznego, które powstało w roku 2021.
W ramach Porozumienia m.in. odbyła się debata 30 czerwca 2021 r. w Warszawie pod tytułem
"Polski Ład - wzrost opodatkowania pracy i działalności wykonywanej osobiście?", a następnie
Porozumienie wystosowało apel do premiera RP Mateusza Morawieckiego z postulatami zmian do
wybranych założeń „Polskiego Ładu”.
Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych - najwyższy organ KIDP zwoływany co 4 lata. W trakcie
trwającego 3 dni posiedzenia (14-16 stycznia 2022), zostaną wybrane nowe organy samorządu
doradców podatkowych, w tym zostanie powołany nowy skład Krajowej Rady Doradców
Podatkowych. Wśród członków KRDP delegaci wybiorą nowego przewodniczącego Krajowej Rady
Doradców Podatkowych.

Przedstawiciele NRA na spotkaniu z
wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej
Spotkanie wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Very Jourovej, z przedstawicielami
samorządów i stowarzyszeń prawniczych w Polsce, na którym Naczelną Radę Adwokacką
reprezentowali: mec. Wojciech Bagiński, przewodniczący Komisji do spraw Zagranicznych
NRA oraz mec. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy
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NRA, odbyło się 11 stycznia 2022 r.
Spotkanie dotyczyło stanu praworządności w Polsce. Przedstawiciele NRA podkreślili, że samorząd
adwokacki jest zaniepokojony sytuacją w Polsce, a w szczególności ostatnimi informacjami
dotyczącymi inwigilacji opozycji, a także adwokatów oprogramowaniem Pegasus. Poinformowali
Komisarz, że NRA monitoruje kwestie związane ze zwalnianiem adwokatów z tajemnicy adwokackiej,
co jest istotne z punktu widzenia ochrony praw obywateli.
Komisarz Jourova podkreśliła, że stan praworządności w Polsce jest niezwykle ważny dla Komisji
Europejskiej. Na pierwszym planie jest kwestia niezależności sądów, również w kontekście sporów o
prawidłowość wydatkowania w Polsce środków Unijnych. Zadeklarowała, że Komisja nie wycofa się z
obrony praworządności w Polsce i będzie stosować wobec niej środki, jakimi dysponuje w celu
poprawy obecnej sytuacji.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Sądu Najwyższego, przedstawiciel Rzecznika Praw
Obywatelskich, Stowarzyszenia Iustitia, Themis, Wolne Sądy oraz Lex Super Omnia.

Współczesne zagrożenia demokracji - seminarium
3 lutego
Z okazji obchodów Światowego Dnia Wyborów odbędzie się Ogólnopolskie Seminarium
Naukowe pt. „Współczesne zagrożenia demokracji: dezinformacja w kampaniach
wyborczych” 3 lutego. Organizatorem Seminarium jest Studenckie Koło Naukowe Prawa
Wyborczego „Elektor”, działające przy Centrum Studiów Wyborczych na toruńskim
Wydziale Prawa i Administracji. Naczelna Rada Adwokacka objęła seminarium honorowym
patronatem.
Wydarzenie odbędzie się dnia 3 lutego 2022 r. za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.
Nabór abstraktów referatów trwa do 21 stycznia 2022 r., zaś jego wyniki zostaną ogłoszone
uczestnikom 23 stycznia 2022 r. drogą mailową wraz z programem seminarium oraz instrukcjami
logowania w aplikacji MS Teams.
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Wymagania redakcyjne dla abstraktów:
- plik tekstowy w formacie PDF (do 350 słów);
- czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1.5;
- w tytule pliku prosimy o wskazanie imienia, nazwiska oraz afiliacji Autora (np. "Jan Kowalski,
UMK.pdf");
- abstrakt prosimy przesłać na adres: sknelektor@gmail.com
Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” to uczelniana organizacja studencka, do
której zadań należy pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności studentów w zakresie szeroko
pojętego prawa wyborczego. Inicjatywy podejmowane przez Koło nastawione są na popularyzację
wiedzy związanej z problematyką wyborów, a także na sprzyjanie rozwojowi pracy naukowej, twórczą
i swobodną wymianę poglądów.
Kluczowym wydarzeniem, organizowanym cyklicznie w pierwszy czwartek lutego, stanowiącym
naukowe obchody Światowego Dnia Wyborów (ang. Global Elections Day) jest Seminarium Naukowe,
w ramach którego zaplanowano panel wystąpień teoretyków prawa wyborczego i praktyków
wyborów oraz studentów i doktorantów zainteresowanych tematyką wyborczą.
Dotychczas, w ramach Seminarium Naukowego z okazji obchodów Światowego Dnia Wyborów, w
gronie ekspertów znaleźli się przedstawiciele wielu znamienitych instytucji zajmujących się tematyką
prawa wyborczego, w tym m.in. Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Parlamentu
Europejskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich. Wydarzenie rok rocznie skupia także rzeszę
wybitnych teoretyków prawa wyborczego z wielu ośrodków akademickich w kraju, m.in. z
Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego czy Uniwersytetu Szczecińskiego.
(Link do wydarzenia na Facebooku)
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Legal Market Day 10-11 marca 2022
LEGAL MARKET DAY 2022 - dziewiąta edycja ogólnopolskiej konferencji dla prawników,
którzy chcą tworzyć i rozwijać nowoczesne kancelarie, odbędzie się 10-11 marca w
formule hybrydowej. Jednym z prelegentów będzie adw. Przemysław Rosati, prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej.
Liczba miejsc na event stacjonarny jest limitowana – do otwartej sprzedaży trafi tylko 100 biletów.
(przejdź do strony ze sprzedażą biletów)
Pierwszego dnia konferencji odbędą się praktyczne warsztaty, w trakcie których prezentowane będą
sprawdzone rozwiązania marketingowe i technologiczne dla prawników. Drugi dzień wydarzenia
przeznaczony jest w całości na wystąpienia prelegentów.
Tematy przewodnie LMD2022 to:
New Future – modele działania kancelarii, Zarządzanie zespołem
Reforma zawodu prawnika.

LMD2022 to także networking. Uczestnicy, którzy wezmą udział w LMD stacjonarnie, będą mogli
skorzystać z networkingu w utworzonych wcześniej grupach roboczych – w zakresie zarządzania,
marketingu, back office, HR i technologii. Nabór do grup roboczych prowadzą organizatorzy, a chętni
mogą zgłaszać się przez formularz kontaktowy. Networking będzie miał miejsce zarówno pierwszego,
jak i drugiego dnia.
Uczestnicy, którzy zakupią bilet VIDEO, STANDARD oraz VIP będą mieli dostęp do nagrań prelekcji
przez 30 dni po zakończeniu konferencji.
LEGAL MARKET DAY przeznaczony jest dla
dużych kancelarii – liderów branży, którzy szukają sposobów na optymalizację działań,
możliwości networkingu i inspiracji.
małych i średnich kancelarii – dla świadomych prawników, którzy chcą uzyskać odpowiedzi na
konkretne pytania i poznać skuteczne narzędzia.
in-house’ów i przedstawicieli świata biznesu – dla wszystkich osób związanych z branżą
prawną, które poszukują nowej wiedzy i chcą uczyć się od najlepszych.
Naczelna Rada Adwokacka objęła wydarzenie ptronatem.
(przejdź do strony wydarzenia)
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Nowy numer Kroniki Łódzkiej
Nowy numer "Kroniki
dostępny.
Tematem
#Wolność.

Łódzkiej" jest już
okładkowym
jest

Wolności poświęcony jest wstępniak adw.
Katarzyny Piotrowskiej-Mańko, redaktor naczelnej.
W numerze także artykuł dziekana Okręgowej
Rady Adwokackiej w Łodzi, adw. dr. Sylwestra
Redeła, który podsumowuje pierwszy rok swojej
kadencji.
Wśród artykułów najnowszej Kroniki Łódzkiej są
m.in. :
wywiad
z
adw.
Marcinem
Derlaczem,
przewodniczącym Komisji Aplikacji Adwokackiej
NRA o tym, czego dotyczyć będą zmiany w
aplikacji adwokackiej
- artykuł nt. doręczeń przez portal informacyjny
- o zmianach w kodeksie etyki
- o mediacji i konieczności zwiększenia jej roli
- o tajemnicy zawodowej, adwokatów,
dziennikarzy i lekarzy
- relacja z konferencji "Adwokackie HERstorie"
- rola pełnomocników w kryzysie na granicy polskobiałoruskiej
(pobierz Kronikę Łódzką w formacie pdf)
Przejdź do strony ekronika.pl

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

10 / 12

10 stycznia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w ślubowaniu aplikantów
adwokackich Izby Krakowskiej.
11 stycznia, na spotkaniu z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, Verą Jourovą, z
przedstawicielami samorządów i stowarzyszeń prawniczych w Polsce, Naczelną Radę Adwokacką
reprezentowali: adw. Wojciech Bagiński, przewodniczący Komisji do spraw Zagranicznych NRA oraz
adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA. (czytaj więcej)
11 stycznia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z człokami Okręgowej Rady
Adwokackiej w Bielsku-Białej.
12 stycznia, odbyło się spotkanie Komisji Aplikacji Adwokackiej NRA.
13 stycznia, odbyło się 40. posiedzenie Prezydium NRA. (czytaj relację)
13 stycznia, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i adw. dr hab. Adam
Bodnar, prof. SWPS, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie podpisali
porozumienie o współpracy. (czytaj więcej)
13 stycznia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z prof. Adamem Mariańskim,
kończącym kadencję prezesem samorządu doradców podatkowych.
13 stycznia, odbyło się spotkanie Wyższej Komisji Rewizyjnej.
14 stycznia, adw. Przemysław Rosati prezes Naczelnej Rady Adwokackiej – w obecności dziekana
ORA w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka - wręczył inicjatorom ogólnopolskiej obywatelskiej
inicjatywy Wolne Sądy odznakę Adwokatura Zasłużonym. W uroczystości wzięli także udział
wicedziekan ORA w Warszawie adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska oraz sekretarz ORA w
Warszawie adw. Jakub Jacyna. Wyróżnieni to: adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, mec. Maria EjchartDubois, adw. Paulina Kieszkowska-Knapik oraz Michał Wawrykiewicz.
14 stycznia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w VI Krajowym Zjeździe Doradców
Podatkowych.
14 stycznia, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji NRA,
przewodniczyła spotkaniu Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji NRA. Rada pracowała nad
ramowym programem pracy Centrum na rok 2022 r. Adwokaci - mediatorzy planują organizację
licznych konferencji, szkoleń i innych wydarzeń w całej Polsce.
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