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Szanowni Państwo! 

 

Przekazujemy Państwu drugi w 2015 roku numer Biuletynu Informacyjnego 

KRRP. 

 

Oprócz informacji dotyczących działalności organów krajowych samorządu, 

poczynając od bieżacego numeru rozpoczynamy publikację wiadomości                  

z okręgowych izb radców prawnych. Te ostatnie publikujemy na podstawie 

informacji nadesłanych z Izb na adres redakcji Biuletynu. 
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Pierwszy dwumiesięcznik 
 
Na stronie internetowej www.e-kirp.pl dostępny już jest pierwszy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny”. Wersję 

papierową Czytelnicy otrzymają w pierwszej dekadzie lutego. 

 

W numerze piszemy m. in. o ślubowaniu najlepszych aplikantów i spotkaniu noworocznym. Zastanawiamy się także, „co 

się stało z naszą klasą?” , radcami prawnymi, którzy w 2013 roku ukończyli najliczniejszą w historii samorządu aplikację. 

Spytaliśmy ich o ocenę zderzenia wyobrażeń z rzeczywistością. A także o to, co im w pracy przeszkadza, z czego są 

zadowoleni, a co zrobiliby inaczej. 

 

 
 

Piszemy o oszukiwaniu, specjalizacjach a także „Asertywnej Jolce”. Zauważamy, że „Świat się zmienia”, współczujemy 

„Trudnej roli wodzireja”  i doskonale wiemy, co znaczy „Prezent nie na czasie”. 

A wszystko w ostatnim wydaniu „Radcy Prawnego”. Zapraszamy do lektury i na ... łamy. 

 
Informacja Redakcji 

 

W tym wydaniu „Radcy”  bardzo się także 

rozgadaliśmy. Rozmawiamy z „naszą 

prezydent” czyli Marią Ślązak, 

prezydentem CCBE, prof. Stanisławem 

Sołtysińskim, którego pytamy, czy 

rzeczywiście są równi i równiejsi, a także 

Pauliną Jakubowską, która najlepiej w kraju 

zdała egzamin na aplikację radcowską. 

 

Zastanawiamy się również nad losami 

radców prawnych w służbie cywilnej, 

zauważamy kontrowersje dotyczące 

sposobu prowadzenia publicznych dysput, 

zaglądamy na spotkania konsultacyjne dla 

osób wykładających na aplikacji 

radcowskiej. 

 

Przewidujemy także, co stanie się w 2015 

roku, zaglądamy na liczne izbowe 

spotkania, wizytujemy Europejski Dzień 

Prawnika, dywagujemy o  doskonaleniu 

zawodowym i odpowiedzialności 

dyscyplinarnej, i zastanawiamy się, czy 

informatyka jest dobra na wszystko. 

 

http://www.e-kirp.pl/
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Kwartalnik „Radca Prawny. Zeszyty naukowe” 
 

 
 

Informacja Redakcji 

 
 
 
Posiedzenie Prezydium KRRP 

 

W dniu 15 stycznia 2015 r. odbyło się XVI  posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji. Prezydium 

podjęło między innymi uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli samorządu radców prawnych do dodatkowych komisji 

egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r., który odbędzie w dniach 11-13 marca. 

Dyskutowano także nad zawartością porządku obrad marcowego posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych. 
 

 
 

Posiedzenie Komitetu Stałego ds. Aplikacji 
 

W dniu 23 stycznia 2015 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Stałego do Spraw Aplikacji, poświęcone nowo 

rozpoczętemu cyklowi szkolenia na aplikacji radcowskiej oraz przygotowaniu do egzaminu radcowskiego. Jednym                            

z głównych tematów była rola współpracy zastępców przewodniczącego z przewodniczącymi w komisjach do 

przeprowadzenia egzaminu radcowskiego. Dyskutowano również nad formą pytań na kolokwia ustne, które opracowywane 

są obecnie przez Zespół powołany przez Prezydium KRRP. Dodatkowo poinformowano o dwóch zbliżających się 

spotkaniach konsultacyjnych dla prowadzących zajęcia na aplikacji radcowskiej z przedmiotów prawo administracyjne                         

i postępowanie administracyjne. Dokładne terminy spotkań zostaną przekazane do działów aplikacji okręgowych izb radców 

prawnych.       

 
Informacja działu aplikacji 

 

 

Krajowa Rada Radców Prawnych rozpoczęła wydawanie 

nowego pisma naukowego. Ten fachowy periodyk 

skierowany jest nie tylko do radców prawnych, ale do 

wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami 

prawnymi.  

 

Znajdą tam Państwo artykuły i analizy prawne. Stały 

przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego, Trybunału 

Konstytucyjnego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

glosy  i komentarze.  

 

Zapraszamy na stronę www.kirp.pl,  gdzie już od dwóch 

tygodni można obejrzeć i zapoznać się z treścią tego 

nowego periodyku. Wydanie papierowe otrzyma każdy 

radca prawny razem z dwumiesięcznikiem w pierwszej 

połowie lutego br. 

 

 

http://www.kirp.pl/
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Uroczyste ślubowanie aplikantów radcowskich 
 

W dniu 14 stycznia 2015 r. w Pałacu Sobańskich w Warszawie odbyło się uroczyste ślubowanie aplikantów –

przedstawicieli aplikantów wszystkich 19. Okręgowych Izb Radców Prawnych, łącznie kilkudziesięciu młodych 

prawników. Uroczyste ślubowania aplikantów radcowskich organizowane na początku roku przez KRRP stają 

się tradycją. Podobne spotkanie odbyło się już w 2013 i 2014 roku. 

Poza ślubującymi aplikantami w uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu radcowskiego: Prezes 

KRRP, członkowie Prezydium KRRP, dziekani rad okręgowych izb oraz zaproszeni goście. 
 

Spotkanie otworzyła Ewa Stompor-Nowicka – wiceprezes KRRP, która przywitała gości, w tym obecną prof. 

Ewę Łętowską, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku oraz Iwonę Kujawę – Dyrektora 

Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

Prezes KRRP życzył aplikantom sukcesów na dalszych etapach zawodowych. Dodał, że mają do pokonania 

pewien dystans mierzony nie tylko czasem, ale przede wszystkim wynikami w szlifowaniu wiedzy prawniczej, 

kształtowaniu umiejętności wykonywania konkretnego zawodu prawniczego, a także czeka ich weryfikacja 

dokonanego wyboru podczas egzaminu zawodowego. W wykładzie inauguracyjnym prof. Ewa Łętowska 

wskazała, jak istotne jest rozumienie nie tylko litery prawa, ale też jego ducha. „Prawo trzeba przede wszystkim 

rozumieć, a nie tylko znać”. – powiedziała. 
 

Więcej o spotkaniu w najnowszym wydaniu dwumiesięcznika „Radca Prawny”. 

 
 

Nowy rok, nowe wyzwania 

– spotkanie noworoczne KRRP 
 

W drugi czwartek stycznia, w Warszawie odbyło się już po raz drugi uroczyste spotkanie noworoczne 

przedstawicieli samorządu radcowskiego na szczeblu krajowym. Było ono okazją do wspólnej wymiany 

poglądów i doświadczeń. Uroczystość prowadziła Sekretarz KRRP Barbara Kras. 
 

Na uroczystości, poza przedstawicielami samorządu radcowskiego, obecni byli między innymi Cezary 

Grabarczyk, minister sprawiedliwości, Krzysztof Łaszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta,  Jerzy 

Kozdroń, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także parlamentarzyści: posłowie i senatorowie. 

Obecni byli także przedstawiciele innych samorządów zawodów zaufania publicznego, w tym Prezes NRA 

Andrzej Zwara. 
 

Prezes KRRP mówił o istotnych wydarzeniach roku, który minął. Wspomniał o wystąpieniu Prezydenta RP 

przed Zgromadzeniem Narodowym, gdzie Prezydent mówił o akcji Niebieski Parasol, wyjątkowej zarówno pod 

względem liczebności porad, jak i zaangażowania radców prawnych oraz swojej rozległości. Podkreślił także 

istotę uchwalenia Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, wyboru Marii Ślązak na prezydenta CCBE czy uchwalenia 

noweli ustawy o radcach prawnych, która weszła w życie w grudniu 2014 r.  
 

Mówiąc o roku, który przed nami, Prezes KRRP zwrócił  między innymi uwagę na stojące przed zawodem                          

i samorządem wyzwania związane z wejściem w życie 1 lipca zmian w kodeksie postępowania karnego                          

i ustawie o radcach prawnych, skutkujących rozszerzeniem uprawnień zawodowych radców oraz                                   

z przygotowywanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk  w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie zawodu i samorządu 

radców prawnych dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i skierował za pośrednictwem obecnych na 

spotkaniu serdeczne życzenia do całej społeczności radcowskiej. 
 

Więcej informacji w najnowszym wydaniu dwumiesięcznika „Radca Prawny”. 
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Sprawy międzynarodowe 

Konkurs na najlepsze projekty zagraniczne okręgowych izb radców prawnych 

Zakończyła się realizacja dwóch programów dofinansowanych przez Komitet ds. Zagranicznych w ramach konkursu na 

najlepsze projekty zagraniczne okręgowych izb radców prawnych: 

 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu zrealizowała projekt pod nazwą „Kancelarie dwudziestego południka” 

zakładający nawiązanie kontaktów oraz wizyt studyjnych w  firmach prawniczych w  Serbii i na Węgrzech.                           

W projekcie brało udział czternastu radców prawnych i aplikantów. Poza firmami prawniczymi wizyty odbyły się                

w sądach, siedzibach samorządów prawniczych oraz na uniwersyteckich wydziałach prawa. Nawiązane zostały 

kontakty zarówno na szczeblu samorządowym, jak i między poszczególnymi kancelariami. Prawnicy z Węgier                     

i Serbii uczestniczyli w spotkaniu z opolskimi radcami prawnymi w Poraju. 

 

  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zrealizowała projekt stażu w zagranicznym samorządzie 

prawniczym. Przedstawiciel Izby r. pr. Radosław Radosławski w ciągu tygodnia pobytu w Izbie Adwokackiej                             

w Barcelonie nabywał  wiedzę z zakresu funkcjonowania tego samorządu i zorganizował dzień porad prawnych dla 

Polonii katalońskiej. Projekt został podsumowany podczas specjalistycznego seminarium w Warszawie z udziałem 

ambasadora Hiszpanii w Polsce, dwóch adwokatów z Barcelony oraz przedstawicielki Komisji Europejskiej. 

Wydarzenie to zostało poświęcone systemowi pomocy prawnej finansowanej ze środków publicznych. 

 

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) 

 

- Debata nad przyszłością CCBE i zawodu prawnika w Europie 
 

 
 

 

 

W imieniu polskiej delegacji w CCBE pisemne stanowisko złożył jej przewodniczący r. pr. Jędrzej Klatka, który ponadto 

uczestniczył w dyskusji podczas tego posiedzenia. Sprawozdanie z posiedzenia jest dostępne na stronie internetowej kirp.pl 

pod linkiem: Sprawozdanie 

 

 

- Podatek VAT od usług prawnych – CCBE wspiera prawników belgijskich 

W związku z rezygnacją rządu Belgii z dalszego zwolnienia usług prawnych w tym kraju od podatku VAT, co było 

przewidziane w przepisach europejskich, obydwa samorządy adwokackie w tym kraju zaskarżyły tę decyzję do Trybunału 

Konstytucyjnego. Trybunał podjął decyzję o zwróceniu się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej w sprawie zgodności dyrektyw regulujących podatek VAT z Kartą Praw Podstawowych. 

 

W dniu 20 stycznia 2015 r. w Brukseli odbyło się pierwsze posiedzenie nowo 

utworzonej Komisji ds. Przyszłości CCBE i Przyszłości Zawodu. W obradach wzięli 

udział przedstawiciele 20 samorządów prawniczych. 

Prace Komisji będą się koncentrować na dwóch obszarach: 

1. na jakich zadaniach CCBE powinna skoncentrować swoją aktywność i czy jest 

potrzeba zmian sposobu funkcjonowania CCBE, zwłaszcza liczby i struktury komisji                                  

i grup roboczych ? 

2. jak zmienia się rynek usług prawnych i jakie nowe wyzwania pojawią się przed 

prawnikami ? 

 

http://kirp.pl/dzialalnosc-miedzynarodowa/#aktualnosci
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- Podatek VAT od usług prawnych we Francji – skarga 

do Rady Stanu 

W czerwcu 2014 roku Adwokatura paryska zwróciła się 

do rządu francuskiego z wnioskiem o umożliwienie 

osobom fizycznym odliczanie podatku vat od usług 

prawnych w sytuacji, gdy stroną przeciwną w sporze lub 

w postępowaniu jest osoba prawna, której przysługuje 

prawo do odliczania podatku vat. Rząd odrzucił ten 

wniosek, skutkiem czego francuscy adwokaci zwrócili się 

do Rady Stanu z prośbą o skierowanie pytania 

prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości UE                            

o zbadanie zgodności przepisów francuskich z Kartą 

Praw Podstawowych. Prawnicy francuscy uważają, że 

sytuacja, w której jedna ze stron może odliczyć podatek 

vat od usługi prawnej, a druga nie ma takiego prawa, 

stanowi naruszenie artykułu 47 Karty, w tym zasady 

równości stron w postępowaniach sądowych. 

 

- Rekomendacje w zakresie używania 

wideokonferencji w sprawach transgranicznych 

CCBE przyjęło wytyczne dla prawników europejskich                

w sprawie używania technik wideokonferencji                                          

w postępowaniach transgranicznych. CCBE podkreśla 

szereg korzyści związanych ze stosowaniem tej techniki, 

jednak dostrzega też potencjalne ryzyko dla praw osób 

uczestniczących w procedurach stosujących 

wideokonferencje. Celem zminimalizowania tych 

zagrożeń opracowane zostały rekomendacje 

gwarantujące przejrzystość i efektywność tej metody. 

Dokument w języku angielskim i francuskim jest dostępny 

pod  linkiem: 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocumen

t/EN_29112014_CCBE_Pos1_1417592218.pdf 

 

- Deklaracja i wytyczne w zakresie migracji 

CCBE wzywa Unię Europejską by w postępowaniach 

związanych z imigracją i uchodźstwem zagwarantować 

prawa i godność uczestników tych postępowań, 

włączając w to dostęp do sądu. CCBE podkreśla, że 

prawa podstawowe przysługujące każdej osobie powinny 

mieć pierwszeństwo przed jakimikolwiek czynnikami 

ekonomicznymi lub politycznymi. Treść wytycznych oraz 

deklaracji w języku angielskim i francuskim jest dostępna 

pod poniższymi linkami: 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocumen

t/EN_29112014_CCBE_gui1_1417519619.pdf 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocumen

t/EN_29112014_CCBE_dec1_1417519525.pdf 

 

- Wyszukiwarka prawników europejskich na portalu 

e-sprawiedliwości 

Przygotowana   przez   CCBE   wyszukiwarka   prawników   

europejskich   jest   już   dostępna  na   portalu e-

sprawiedliwości Komisji Europejskiej. Użytkownicy mogą 

wyszukiwać prawników w swoich języków narodowych 

według różnych kryteriów – od geograficznych (kraj, 

miasto, konkretny adres), przez osobowe (imię i 

nazwisko) po merytoryczne (preferowane obszary 

praktyki, języki obce). Zachęcamy radców prawnych do 

umieszczania swoich danych w wyszukiwarce                             

za pośrednictwem Izb Okręgowych. 

Wyszukiwarka: e-sprawiedliwość
 

 

 

 

 

 

 

 

Inne działania 
 

Krajowa Rada Radców Prawnych przyłączyła się do inicjatywy międzynarodowych organizacji prawniczych, zorganizowanej 

pod patronatem stowarzyszenia Lawyers for Lawyers, której celem było zwrócenie uwagi na represje dotykające prawników 

na Filipinach. Od 2004 roku prawie czterdziestu adwokatów zostało zamordowanych, a wielu innych spotykają szykany               

i represje za ich działalność na rzecz obywateli i praw człowieka. KRRP przekazała na ręce Pani Patricii Ann V. Paez, 

Ambasador Republiki Filipin w Polsce petycję stowarzyszenia Lawyers for Lawyers, wzywającą rząd tego kraju do 

zaprzestania prześladowań wobec prawników. 

 
Informacja pionu zagranicznego 

 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_29112014_CCBE_Pos1_1417592218.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_29112014_CCBE_Pos1_1417592218.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_29112014_CCBE_gui1_1417519619.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_29112014_CCBE_gui1_1417519619.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_29112014_CCBE_dec1_1417519525.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_29112014_CCBE_dec1_1417519525.pdf
https://e-justice.europa.eu/external.do?idTaxonomy=334&plang=pl&init=true
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Posiedzenia Komisji Etyki i Komisji Wykonywania Zawodu 
 

W dniach 14 i 27 stycznia 2015 r. połączone Komisje Etyki i Wykonywania Zawodu zainicjowały prace nad przygotowaniem 

szczegółowego regulaminu wykonywania zawodu w oparciu o nową kompetencję KRRP wprowadzoną ostatnią nowelizacją 

ustawy o radcach prawnych. Zdefiniowano wstępnie zakres regulacji oraz podzielono członków Komisji na kilkuosobowe 

zespoły zajmujące się poszczególnymi grupami zagadnień. Wedle przyjętego harmonogramu działań po kolejnych 

posiedzeniach plenarnych założenia projektu regulaminu zostaną przedłożone KRRP na posiedzeniu marcowym,                             

a następnie przekazane do konsultacji środowiskowych w okręgowych izbach radców prawnych. W przygotowaniu projektu 

uczestniczy Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji. Planuje się, że uchwalenie regulaminu nastąpi na czerwcowym 

posiedzeniu KRRP, a regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2015 r. 

 
 

Wydarzenia w okręgowych izbach radców prawnych 
 

OIRP w Olsztynie czynnie wspierała 23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

W ramach pomocy OIRP w Olsztynie ufundowała 600 koszulek (ze wskazaniem na rękawach loga izby i Fundacji Radców 

Prawnych „Ius” na koszulkach) dla wolontariuszy olsztyńskiego Sztabu WOŚP. W ramach akcji na Targu Rybnym 

mieszczącym się na olsztyńskiej starówce Dziekan Michał Korwek poprowadził konkurs z wiedzy prawniczej z nagrodami. 

Wolontariusze WOŚP byli obecni również na zabawie mikołajkowej dla dzieci organizowanej przez Izbę. 

Więcej informacji:  

Finał WOŚP 

Wizyta Mikołaja 
 

Bal prawnika 

OIRP w Olsztynie zaprasza na tradycyjny Bal Prawnika, który odbędzie się w dniu 21 lutego 2015 r. o godz.20.00 

w Restauracji Przystań przy ul. Żeglarska 3 w Olsztynie. Po raz pierwszy organizatorzy proponują zabawę, której myślą 

przewodnią będą „Szalone Lata ‘80” . 

Więcej informacji: Bal prawnika w Olsztynie 

 

Informacje do kolejnego wydania Biuletynu proszę nadsyłać na adres biuletyn@e-kirp.pl do dnia 5 lutego 2015 r. 

 
 

"Pisali o nas, my pisaliśmy..." – zestawienie publikacji poświęconych zawodowi radcy prawnego        

i sprawom samorządu 
 

 Pomoc pro bono – bez prawniczych gett, Rzeczpospolita, 13 stycznia 2015 r. 

 Pełnomocniku, sięgnij do kieszeni, Rzeczpospolita, 14 stycznia 2015 r. 

 Polska ma doskonałą pozycję na czele CCBE, gazetaprawna.pl, 19 stycznia 2015 r. 

 Przepisy o radcach prawnych w roli obrońcy trafią do Trybunału Konstytucyjnego, Dziennik Gazeta Prawna, 

19 stycznia 2015 r. 

 Polska ma wiele do powiedzenia w CCBE, prawo.rp.pl, 19 stycznia 2015 r. 

 Uniewinniony aplikant nie może ukończyć aplikacji, Rzeczpospolita, 20 stycznia 2015 r. 

 Skuteczniejsza mediacja w sprawach karnych, Dziennik Gazeta Prawna, 21 stycznia 2015 r. 

 Rewers i awers to powszechnienie znane nazwy dwóch stron medalu. Zwykle różnią się znacząco. 

Podobnie jest z publiczną praktyką prawniczych zawodów zaufania publicznego,  Rzeczpospolita, 21 stycznia 

2015 r. 

 Jędrzej Klatka: Człowiek, który oddycha prawem, Dziennik Gazeta Prawna, 23 stycznia 2015 r. 

 

 

http://oirp.olsztyn.pl/oirp-w-olsztynie-czynnie-wspierala-23-final-wielkiej-orkiestry-swiatecznej-pomocy/
http://oirp.olsztyn.pl/wizyta-mikolaja-2/
http://oirp.olsztyn.pl/zaproszenie-na-bal-prawnika/
mailto:biuletyn@e-kirp.pl
http://www.gazetaprawna.pl/
http://www.prawo.rp.pl/
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Zapowiedzi 

 
Turniej negocjacyjny 

 

Już 1 lutego 2015 r.  rusza  trzecia edycja turnieju negocjacyjnego dla aplikantów radcowskich. Turniej organizowany jest 

przez Krajową Radę Radców Prawnych, a skierowany jest do aplikantów radcowskich wszystkich roczników. Turniej trwa 

od 1 lutego do 18 kwietnia 2015 r. 

Regulamin znajduje się na stronie www.turniej.kirp.pl  

 

 

Krajowy Zespół Wizytatorów 

W dniu 4 lutego 2015 r. odbędzie się posiedzenie Krajowego Zespołu Wizytatorów, z udziałem Przewodniczących 

Okręgowych Zespołów Wizytatorów. 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacyjny 
 

Wydawca: Krajowa Rada Radców Prawnych 

Redakcja: Aleksandra Urbankiewicz, Albert Stawiszyński 

Mail: biuletyn@e-kirp.pl  

http://www.turniej.kirp.pl/
mailto:biuletyn@e-kirp.pl

