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Przekazujemy najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego
KRRP. Informujemy w nim o wydarzeniach, które miały
miejsce w ostatnich dwóch tygodniach.
Prezentujemy obszerny fotoreportaż ze 123 Sesji Plenarnej
Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy
CCBE, która odbyła się w dniach 28-30 maja 2015 r.
w Gdańsku.

123 Sesja Plenarna Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE
W EMPLOYEE
dniach 28-30
maja 2015 roku po raz pierwszy w Polsce, w Gdańsku, miała miejsce Sesja Plenarna Rady PAGE
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Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE. W Sesji oraz w wydarzeniach jej towarzyszących wzięło udział ponad 200
radców prawnych i adwokatów, w tym 130 prawników i gości z zagranicy.
W czwartek 28 maja z inicjatywy Komitetu ds.
Zagranicznych KRRP, Okręgowa Izba
Radców Prawnych w Gdańsku zorganizowała
seminarium o przyszłości usług prawniczych
oraz o przyszłości zawodu prawnika.
Seminarium zostało otwarte przez radcę
prawną Marię Ślązak, Prezydenta CCBE oraz
Wiceprezes KRRP, a prelegentami byli
Thierry Wickers, były Prezes Krajowej Rady
Adwokatury francuskiej, autor książki „Wielka
transformacja zawodu prawnika”, radca
prawny Jędrzej Klatka z OIRP w Katowicach,
przewodniczący polskiej delegacji w CCBE,
Hannes Valikivi, przewodniczący delegacji
estońskiej w CCBE oraz Jonathan Goldsmith,
były Sekretarz Generalny CCBE.
Na zdjęciu: Maria Ślązak i Thierry Wickers

Strona

Wieczorem w Dworze Artusa w Gdańsku miało miejsce uroczyste powitanie uczestników i gości Sesji Plenarnej przez
Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska (na zdjęciu powyżej), radcę prawnego Jerzego Moska, Dziekana
Rady OIRP w Gdańsku, adwokata Dariusza Strzeleckiego, Dziekana ORA w Gdańsku oraz radcę prawnego Marię
Ślązak, Prezydenta CCBE.
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W ciągu całego dnia oraz w piątek
przed
południem
trwały
posiedzenia komisji i grup
roboczych CCBE zajmujących się
takimi zagadnieniami jak dostęp
do wymiaru sprawiedliwości, etyka
zawodowa, kształcenie wstępne
i ustawiczne, stosunki z krajami
wschodnimi i z krajami basenu
Morza Śródziemnego, nowe
technologie czy międzynarodowe
usługi prawnicze, a także
spotkania organów Fundacji
Prawników
Europejskich,
powołanej przez CCBE.
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Wielka Hala Dworu Artusa
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W piątek 29 maja rozpoczęła się 123 Sesja Plenarna CCBE. Obrady toczyły się w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej,
gdzie 35 lat temu podpisano Porozumienia Gdańskie, na mocy których powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Solidarność.

Zgromadzeni powitali aplauzem Prezydenta Lecha Wałęsę, legendarnego przywódcę Międzyzakładowego Komitetu
Strajkowego, a Prezydent Maria Ślązak przedstawiła zgromadzonym historię działalności publicznej Lecha Wałęsy. Chór
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Cappella
Gedanensis
odśpiewał Odę do Radości w języku angielskim, francuskim i polskim.
Następnie głos zabrał dostojny gość,
który w swoim wystąpieniu skupił się
na obecnych trendach w rozwoju
Europy
i
świata
wzywając
prawników, by stali na czele tych,
którzy przygotują poszczególne kraje
oraz Unię Europejską do wyzwań
przyszłości.
Prezydent Maria Ślązak zaprosiła
Lecha
Wałęsę
do
udziału
w ceremonii podpisania porozumień
o współpracy, które zawarła Krajowa
Rada Radców Prawnych z Krajową
Radą Adwokatury gruzińskiej oraz
Czeska Rada Adwokacka z Krajową
radą Adwokatury ormiańskiej.

Na pierwszym planie Lech Wałęsa, Prezes Adwokatury Gruzji Zaza Khatiashwili oraz Prezes KRRP Dariusz Sałajewski
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Celem tych porozumień jest współpraca na forum CCBE, a w szczególności wsparcie merytoryczne kolegów polskich
i czeskich dla prawników z Armenii i Gruzji. Tekst obydwu porozumień sygnował swoim podpisem także Prezydent Wałęsa.

W dalszej części obrad przedstawiciele poszczególnych komisji i grup roboczych CCBE przedstawiali informacje o stanach
prac w poszczególnych obszarach działalności organizacji. Między innymi radca prawny Jędrzej Klatka, przewodniczący
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grupy
roboczej
CCBE ds. modelowych zasad etyki omówił postęp w przygotowaniu poszczególnych
deontologicznych.
Reprezentanci
samorządu
radców prawnych
z Prezydentem
Lechem Wałęsą
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Na zakończenie pierwszej części Sesji Plenarnej zgromadzeni przeszli pod Pomnik Poległych Stoczniowców, gdzie złożyli
wieniec upamiętniający ofiary Grudnia 1970 roku.

Druga część Sesji Plenarnej miała miejsce w sobotę 29 maja i miała charakter roboczy. Obradowano między innymi nad
wieloletnim planem finansowym CCBE, współpracą z Fundacją Prawników Europejskich, nowymi projektami, problematyką
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masowych
podsłuchów
elektronicznych czy prawnymi aspektami masowej migracji do Europy.

Jędrzej Klatka, Przewodniczący delegacji polskiej w CCBE
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Prezydencja CCBE: od lewej Rutwen Gemmel, Philip Buisseret, Maria Ślązak, Michel Benichou i Antonin Mokry
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Delegacje Niemiecka, Duńska, Czeska i Belgijska w CCBE

Przesłanie do uczestników obrad skierował Donald Tusk, Przewodniczący Rady Europejskiej, który w nagranym
wystąpieniu wyraził radość z faktu, że reprezentanci ponad miliona prawników europejskich spotkali się w jego rodzinnym
mieście, a na czele CCBE stoi Maria Ślązak – Polka i Pomorzanka.
W piątek wieczorem miała miejsce uroczysta kolacja w Europejskim Centrum Solidarności, wydana przez obydwa polskie
samorządy prawnicze.
W zgodnej ocenie uczestników Sesji była to jedna z najlepszych Sesji Plenarnych w historii CCBE, zarówno pod względem
organizacyjnym, jak i merytorycznym, a wspomnienia z Gdańska i z Polski pozostaną na długo w pamięci gości.
Autorem zdjęć jest Karol Kacperski.
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Szersza relacja ze 123 Sesji Plenarnej Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE zostanie zamieszczona
na stronie www.kirp.pl oraz w dwumiesięczniku „Radca Prawny”.

Oświadczenie Prezesa KRRP
EMPLOYEE NEWSLETTER
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W związku z wykorzystaną przez dziennikarza Dziennika Gazeta Prawna w artykule zatytułowanym
"Bezpłatne porady prawne. Radcy nie będą walczyć o wyłączność świadczenia usług" – opublikowanym
w dniu 3 czerwca br. – moją wypowiedzią, podczas obrad podkomisji sejmowej, rozpatrującej rządowy projekt
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa,
widzę potrzebę wyjaśnienia tych okoliczności.
Swoje dwukrotne wypowiedzi podczas posiedzenia podkomisji w dniu 2 czerwca konkludowałem
przedstawieniem do rozpatrzenia przez posłów poprawki, której celem jest wyraźne określenie kwalifikacji – i
tym samym zawężenie (w stosunku do aktualnej wersji projektu) kręgu osób – które byłyby uprawnione do
świadczenia porad prawnych w ramach pomocy prawnej opłacanej przez państwo. Do opinii Ośrodka Badań,
Studiów i Legislacji KRRP, która na piśmie złożona została przewodniczącemu podkomisji sejmowej
dołączona była również opinia, sporządzona przez konstytucjonalistę prof. Marka Chmaja na zlecenie OIRP
w Warszawie.
Prezentowana przeze mnie propozycja poprawki czerpała swe uzasadnienie również z tej opinii, która
wskazując na niekonstytucyjność rządowego projektu ustawy, podnosi m.in. właśnie "niedookreśloność"
zapisów wymieniając warunki, jakie musieliby spełniać magistrowie prawa, aby móc wykonywać tę usługę
publiczną. W istocie więc nieuprawnione jest twierdzenie jakoby moja wypowiedź miała zmierzać
do nieograniczania kręgu osób, które obecna wersja projektu ustawy dopuszcza do świadczenia tych usług.
Krajowa Rada Radców Prawnych niezmiennie kwestionuje dopuszczenie nieprofesjonalnych prawników
do świadczenia porad w ramach opłacanej przez państwo pomocy prawnej. Znajdowało to i znajduje swoje
odzwierciedlenie w opiniach i stanowiskach przekazywanych na wszystkich etapach procesu legislacyjnego.
Na stronie www.kirp.pl w dziale OBSiL w zakładce „Opinie i stanowiska” (proces legislacyjny) opublikowane
są kolejno stanowiska KRRP z dnia 5 stycznia i 10 kwietnia br., a także wspomniana wyżej opinia z dnia 22
maja br., która została złożona przewodniczącemu podkomisji sejmowej rozpatrującej aktualnie projekt
przedmiotowej ustawy oraz m.in. Ministrowi Sprawiedliwości.
Celem naszych opinii i zgłaszanych propozycji nie jest i nie będzie utrudnianie i przedłużanie procesu
legislacyjnego. Celem jest to, aby długo oczekiwana ustawa została uchwalona, przynosząc konkretne efekty
w sferze dobra publicznego, a także pozycji naszego zawodu i samorządu.
Dariusz Sałajewski
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Od redakcji:
W dniu zamykania niniejszego wydania Biuletynu odbywa się kolejne posiedzenie podkomisji sejmowej
rozpatrującej projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, informacji prawnej i edukacji prawnej. Relacja z
tego posiedzenia przekazana zostanie w następnym wydaniu Biuletynu, wcześniej zaś będzie publikowana
na stronie w zakładce „Aktualności”.

Spotkanie z ministrem edukacji narodowej
W dniu 21 maja br. w Ministerstwie Edukacji Prawnej dr Krystyna Babiak, dyrektor Centrum Edukacji Prawnej
PAGE 9
i koordynator merytoryczny r.pr. Jolanta Kucharzak spotkały się z Joanną Kluzik-Rostkowską, minister
edukacji narodowej.
Dyskutowano o tym, jak w obecnie obowiązującej podstawie programowej polskich szkół może funkcjonować
edukacja prawna i co można dziś zmieniać, aby wprowadzać ją do szkół w szerszym zakresie. Rozmawiano
także o systemowych rozwiązaniach pomocy prawnej dla dyrektorów szkół.
Ustalono kilka istotnych spraw. Centrum Edukacji Prawnej od przyszłego roku organizować będzie
Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Prawie, wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowywać będzie
materiały dotyczące edukacji prawnej wykorzystywane na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, lekcjach
wychowawczych i lekcjach o przedsiębiorczości. Prowadzone będą także prace nad wprowadzeniem do
przyszłej podstawy programowej przedmiotu „prawo”. Minister Kluzik-Rostkowska zgodziła się wziąć udział
i objąć patronatem honorowym ogólnopolską konferencją poświęconą mediacjom rówieśniczym. Termin
konferencji ustalono na 23 września br.

EMPLOYEE NEWSLETTER

Konferencja „Edukacja prawna młodzieży"
Pod takim tytułem, w dniu 28 maja 2015r., w Bydgoszczy, miała miejsce konferencja, zorganizowana przez
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Jej adresatami byli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa
kujawsko–pomorskiego oraz ich organy prowadzące, a także młodzież wybranych szkół ponadgimnazjalnych.
Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele Okręgowych Izb Radców Prawnych
w Bydgoszczy i w Toruniu, a także reprezentanci Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Izby Radców Prawnych.
Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, a zarazem wiceprezes KRRP Zbigniew
Pawlak przedstawił podsumowanie pilotażowego programu edukacji prawnej w wybranych szkołach
ponadgimnazjalnych w Bydgoszczy.
Działania edukacyjne, podejmowane przez radców prawnych OIRP w Toruniu, przedstawiła zgromadzonym
Agnieszka Regel - Brajsa – rzecznik prasowy tej Izby.
Cele i perspektywy działania Centrum Edukacji Prawnej z siedzibą w Poznaniu, utworzonego przez Krajową
Izbę Radców Prawnych w Warszawie, przedstawiła Krystyna Babiak – Dyrektor Centrum, a zarazem Dziekan
OIRP w Poznaniu oraz Jolanta Kucharzak – koordynator merytoryczny Centrum.
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2 czerwca 2015 r. odbyła się konferencja „Radca prawny jako obrońca i pełnomocnik w procesie karnym”
organizowana przez Zakład Postępowania Karnego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz
Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Patronat nad konferencją objął Prezes Krajowej Rady Radców
Prawnych.
Konferencja złożona była z trzech sesji:
 Kontradyktoryjność rozprawy głównej po 1 lipca 2015 r. – a rola obrońcy i pełnomocnika,
 Obrońca i pełnomocnik w trybach konsensualnych,
 Radca prawny jako obrońca – możliwość a przymus.
W konferencji udział wzięli, m.in. wiceprezes KRRP Zbigniew Pawlak oraz wiceprezes KRRP Arkadiusz
Bereza, który był ponadto jednym z prelegentów (Zmiany zakresu pomocy prawnej świadczonej przez
radców prawnych z perspektywy ostatnich lat).
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Konferencja „Radca prawny jako obrońca i pełnomocnik w procesie karnym”

Międzynarodowa Konferencja Izby Adwokackiej w Kaliningradzie
W dniach 22-24 maja 2015 roku w Kaliningradzie odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca aktualnych
PAGEuczestników,
10
napotykanych przez prawników w państwach nadbałtyckich. Wśród
pochodzących z Rosji, Polski, Białorusi oraz Niemiec byli radcowie prawni z OIRP w Olsztynie: Hanna Klonowska
oraz Dariusz Gibasiewicz.
Więcej informacji: przedstawiciele-oirp-w-olsztyniena konferencji-dot-problemow-prawnych-w-kaliningradzie/
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Szkolenie OIRP w Olsztynie
W dniach 24 – 31 maja 2015 roku OIRP w Olsztynie zorganizowała wyjazdowe szkolenie na Cyprze. Przeprowadzono
wykłady i warsztaty w następujących tematach: „Nowelizacja Prawa zamówień publicznych”, „Wybrane zagadnienia
dotyczące rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników; Umowy o zakazie konkurencji w
czasie trwania stosunku pracy i po ustaniu zatrudnienia” , „Jak pracować żeby nie zwariować?”, „Kontrola skarbowa
w systemie administracji skarbowej”, „Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące
naruszenie prawa. Więcej informacji: Olsztyn_szkolenie_wyjazdowe

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











Sądy kierują coraz więcej spraw do mediacji, Rzeczpospolita, 27 maja 2015 r.
Radcowskie dyscyplinarki już jawne, Dziennik Gazeta Prawna, 27 maja 2015 r.
Nie pręgierz i nie opony, Rzeczpospolita, 3 czerwca 2015 r.
Bezpłatne porady prawne: Radcy nie będą walczyć o wyłączność w świadczeniu usług, Rzeczpospolita,
3 czerwca 2015 r.
Wspólne zasady etyczne dla europejskich prawników, Rzeczpospolita, 3 czerwca 2015 r.
Mimo głosów z sali, Rzeczpospolita, 3 czerwca 2015 r.
Mnożenie etatów sędziowskich to nie jest sposób na usprawnienie sądów, Dziennik Gazeta Prawna, 5
czerwca 2015 r.
Sałajewski: Coś z czegoś albo wszystko z niczego, Dziennik Gazeta Prawna, 5 czerwca 2015 r.
Trybunał Konstytucyjny to nie miejsce na deregulację, Dziennik Gazeta Prawna, 9 czerwca 2015 r.
Ustawa o TK spowolni sądy, Dziennik Gazeta Prawna, 9 czerwca 2015 r.

Nadchodzące wydarzenia



Biuletyn Informacyjny
Wydawca: Krajowa Rada Radców Prawnych
Redakcja: Aleksandra Urbankiewicz, Albert Stawiszyński
Mail: biuletyn@e-kirp.pl
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11 czerwca: posiedzenie Wyższej Komisji Rewizyjnej
posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
12 czerwca: posiedzenie Kapituły Funduszu Seniora
posiedzenie Komitetu Stałego ds. Aplikacji
12-13 czerwca: posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych
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