
Informatyzacja sądownIctwa 
szansą na szybkI I tanI proces

patronat honorowy

zapraszamy na v konferencję z cyklu: 
Informatyzacja wymIaru sprawIedlIwoścI

23 maja 2013 
pałac lubomirskich w warszawie, plac Żelaznej bramy 10

patronat naukowy patronat medIalny

organizator
G R U P A Grupa VNT 

biuro w katowicach: ul. norblina 84, 40-748, katowice
tel.: 32 352 42 00, faks: 32 352 42 01, mob.: 660 530 054
e-mail: biuro@vnt.com.pl, vnt@vnt.com.pl

zgłoszenIa I Informacje
vnt@vnt.com.pl, formularz zgłoszeniowy www.vnt.com.pl lub faxem (032) 352 42 01

cena: 
600 zł+23% Vat (naukowcy, adwokaci, radcy prawni, komornicy), 1200 zł+23% Vat (pozostałe podmioty)

krajowa rada komornicza

patronat

09.00-10.00 rejestracja uczestników

10.00-10.20 otwarcie konferencji – Minister Sprawiedliwości

10.20-10.40 prof. dr hab. j. Gołaczyński (Wiceminister Sprawiedliwości, Koordynator Krajowy ds. koordynacji wdrożeń systemów 
informatycznych w sądach powszechnych) – e-protokół - szybki proces cywilny 

10.40-11.00 Dr hab. D. szostek (Zespół Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji Postępowań Sądowych, CBKE) – elektronicz-
ne biuro podawcze - koncepcja i plany wdrożenia

11.00-11.20 wystąpienie przedstawiciela firmy microsoft - Dlaczego niektóre systemy w polskiej administracji odnoszą 
sukces?

11.20-11.50 Przerwa kawowa

11.50-12.10 sędzia z. woźniak i b. pękalski (Sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości) – prawne aspekty elektro-
nicznego bankowego tytułu egzekucyjnego (ebTe)

12.10-12.30 j. badziak (Starszy Analityk Systemów Informacji Zarządczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A) oraz m.korgol 
(Partner w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy Sp. k.) – relacja z pilotażu ebTe

12.30-12.50 sędzia dr k. markiewicz (Stowarzyszenia Iustitia) – informatyzacja postępowań sądowych – uwagi z punktu 
ujęcia sędziego

12.50-13.40 Lunch

13.40-14.10 p. Żygadło (NextiraOne) – nowoczesne biuro obsługi interesanta w sądzie

14.10-14.30 radca prawny a. zalesińka (Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa przy Sądzie Apelacyjnym we Wroc-
ławiu)  portale informacyjne sądów powszechnych

14.30-14.50 notariusz T. janik  (Prezes KRN) – Dostęp do nkw w postaci elektronicznej, odpis nkw, informatyzacja po-
stępowania wieczystoksiegowego – konsekwencje dla notariuszy

14.50-16.00 Dyskusja okrągłego stołu (Ministerstwo Sprawiedliwości, Koordynator Krajowy, NRA, KRRP, KRK, KRN) 


