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Szanowni Państwo! 

 

Przekazujemy najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego 

KRRP. Informujemy w nim o wydarzeniach, które miały 

miejsce w ostatnich dwóch tygodniach oraz o wydarzeniach 

nadchodzących. 

 

W numerze, m.in.  o wizycie delegacji samorządu radców 

prawnych z Rumunii, spotkaniu wiceprezes KRRP Marii 

Ślązak z Lechem Wałęsą oraz XXVI Ogólnopolskiej Letniej 

Spartakiadzie Prawników. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer 16/IX/2015 
18 sierpnia 2015 r. 

 

Spis treści: 
 

s 2: Spotkanie z rumuńskimi radcami prawnymi 

s 2: Spotkanie z Dziekanem Rady Adwokackiej w Bilbao 

s 3: Spotkanie z Prezydentem Lechem Wałęsą 

s 3: Informacje OBSiL 

s 4: Spartakiada Prawników 

s 5: Zaproszenia 

s 6: „Pisali o nas, my pisaliśmy...” 

s 7: Nadchodzące wydarzenia 

 

 
 

  Ogólnopolskie strony samorządu radców prawnych: 
  

 Strona Krajowej Izby Radców Prawnych  

 Biblioteka Prawa Samorządowego 

 Rejestr radców prawnych  

 

http://kirp.pl/
http://bibliotekakirp.pl/
http://rejestrradcow.pl/
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Spotkanie z rumuńskimi radcami prawnymi 

 

W dniu 5 sierpnia 2015 r. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie miało miejsce spotkanie z delegacją 

samorządu radców prawnych z Rumunii (Romanian Juridical Counsellor Order - OCJR). W spotkaniu z ramienia Krajowej 

Rady Radców Prawnych udział wzięli Prezes KRRP, r. pr. Dariusz Sałajewski oraz Sekretarz KRRP, r. pr. Barbara Kras. 

Kolegów z Rumunii reprezentowali Pan Trutan Valentin, Prezes OCJR oraz Pan Mircea Romocia, Dyrektor Wydziału 

Zagranicznego OCJR.  
 

Celem spotkania była wymiana informacji na temat sposobu działania samorządów radców prawnych w Polsce i Rumunii, 

a także praktycznych doświadczeń w tym obszarze. Przykład organizacji i funkcjonowania polskiego samorządu radców 

prawnych stanowi dla kolegów z Rumunii wzór do naśladowania, zarówno jeśli chodzi o podstawy prawne, działalność 

krajowym oraz bogate kontakty międzynarodowe. 
 

 

 
Foto: Marcin Skurzak 

 

Spotkanie z Dziekanem Rady Adwokackiej w Bilbao 

 

24 lipca r. pr. Barbara Kras spotkała się z Carlosem Fuentenebro Zabala, Dziekanem Rady Adwokackiej w Bilbao. 

Rozmawiano o praktycznej realizacji porozumienia o współpracy łączącego obydwa samorządy, w tym w szczególności 

rozważano możliwość wspólnego wystąpienia o dofinansowanie programu seminarium z prawa europejskiego we 

współpracy z europejskimi organizacjami prawniczymi i dyskutowano o zorganizowaniu szkolenia w Polsce dla 

reprezentantów Izb Okręgowych w sprawie e-zarządzania i e-komunikacji przez przedstawicieli Izby w Bilbao.
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Spotkanie z Prezydentem Lechem Wałęsą 

11 sierpnia r. pr. Maria Ślązak, Wiceprezes KRRP i Prezydent CCBE spotkała się w Gdańsku z Prezydentem Lechem 

Wałęsą. Podziękowała za jego udział w uroczystym otwarciu 123 Sesji Plenarnej CCBE i przekazała na ręce Prezydenta 

Wałęsy polskie wersje wyrazów uznania przesłanych przez zagranicznych uczestników Sesji (dostępne pod tym linkiem: 

podziękowania). W rozmowie poruszono też możliwość dalszej współpracy prawników europejskich z Instytutem Lecha 

Wałęsy, w szczególności w obszarze promowania praw człowieka.  

 
Informacja działu zagranicznego 

 
 

 
 
Dnia 5 sierpnia odbyło się ostatnie spotkanie radców prawnych stanowiących grupę ekspercką z przedstawicielami resortu 

sprawiedliwości dotyczące rozporządzeń w sprawie opłat za czynności radców prawnych, w którym uczestniczyli 

Wiceprezes KRRP Arkadiusz Bereza,  Wiceprezes KRRP Zbigniew Pawlak i współpracownik Kierownika OBSiL 

Przemysław Mijal. 

 

Efektem trwających od czerwca prac grupy są zamieszczone na stronie Rządowego Centrum Legislacji cztery projekty 

rozporządzeń dotyczących opłat za czynności radców prawnych i opłat za czynności adwokatów(link do projektów), które 

zostały przekazane do konsultacji społecznych. W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji trwają pracę nad stanowiskiem do 

projektów. 

 

 

http://kirp.pl/podziekowania-za-sesje-plenarna-ccbe/
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Trwa również etap konsultacji projektu zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r.                     

w sprawie zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (link do projektu), który wprowadza 

postulowaną  przez KRRP w piśmie z 5 sierpnia 2015 r. zmianę polegającą na modyfikacji mechanizmu ustalania listy 

obrońców w sytuacji, gdy liczba radców prawnych i adwokatów deklarujących gotowość do pełnienia funkcji obrońcy                              

z urzędu (lista A) w ocenie prezesa właściwego sadu będzie niewystraczająca.(link do pisma z 5 sierpnia 2015 r.). 

 
 

 
Info OBSiL 

 
 

 
 
 
W dniach 9–13 września 2015 r. w Warszawie odbędzie się XXVI Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników. 

Przez cztery dni entuzjaści sportów drużynowych i indywidualnych będą rywalizować o najwyższe wyróżnienia na tej 

największej sportowej imprezie dla prawników w 2015 roku. 

 

Zapisów można dokonywać poprzez specjalny formularz zamieszczony tutaj.  

 

Zapraszamy na stronę oraz na profil na Facebooku, gdzie znajdą Państwo także informacje na temat naszego wspólnego 

wydarzenia, w szczególności dotyczące programu, kosztów udziału, dyscyplin sportowych, imprez towarzyszących itp. 

 

 

Ukazała się kolejna publikacja Ośrodka Badań, Studiów                                

i Legislacji, wychodząca naprzeciw potrzebom radców prawnych 

zainteresowanych pełnieniem roli obrońcy w postępowaniu 

karnym, pt. „Radca prawny w roli obrońcy w postępowaniu 

przygotowawczym oraz w postepowaniu przed sądem pierwszej 

instancji. Kompendium praktyczne.” autorstwa dr hab. Jarosława 

Zagrodnika prof. nadzw. i dr Arkadiusza Ludwiczka. 

http://oirpwarszawa.smartforms.pl/listaformularzy
http://www.spartakiada2015.pl/
https://www.facebook.com/spartakiada.prawnikow.2015
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Zaproszenia 

 
 

 

 

 

 

Facebook 
 

Centrum prasowe zaprasza do śledzenia oficjalnego fanpejdża KRRP (fanpage to publiczny profil na Facebooku służący 

strategii informacyjnej i promocyjnej podmiotu, który stronę prowadzi). 

Facebook  

 
 
Zgłoszenia do na listę ekspertów Komisji Europejskiej 
 
 

Przypominamy, że Komisja Europejska zaprasza prawników do zgłaszania się na listę ekspertów w wybranych dziedzinach 

prawa europejskiego, którzy mogliby służyć instytucjom europejskim profesjonalną wiedzą i poradą w 16 obszarach prawa 

europejskiego.  

Więcej informacji (w języku angielskim) znajduje się pod linkiem:  

www.ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/2014_166915_en.htm  

 

 

 

https://www.facebook.com/krajowaizbaradcowprawnych
http://www.ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/2014_166915_en.htm
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„Pisali o nas, my pisaliśmy ...”  

– przegląd prasy poświęconej zawodowi radcy prawnego i sprawom samorządu. 

 

 Stawki adwokackie i radcowskie: przegrany zapłaci więcej za proces, Rzeczpospolita, 5 sierpnia 2015 r. 
 

„Już wkrótce mogą się zmienić stawki dotyczące wynagrodzenia pełnomocników. Największe zmiany mogą 

dotyczyć spraw, w których sami wybieramy adwokata lub radcę prawnego i płacimy mu za reprezentację z własnej 

kieszeni. Po przegraniu takiego procesu sąd orzeka zwrot kosztów – co do zasady od tego, kto przegrał, na rzecz 

tego, kto wygrał. Z rozmów przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości z radcami prawnymi (adwokaci wycofali 

się z nich w ramach protestu) wynika, że rozporządzenia dotyczące stawek zostaną rozdzielone. Dziś to jedno 

rozporządzenie (oddzielne dla adwokatów i dla radców prawnych) reguluje kwestie związane zarówno z 

wynagrodzeniem dla pełnomocnika z urzędu, któremu płaci Skarb Państwa, jak i wyliczenie zwrotu kosztów 

adwokata lub radcy od przegranego dla tego, kto wygra (...)”. 

 

 Tak podobni i tak różni jednocześnie, Rzeczpospolita, 5 sierpnia 2015 r. 
 

„Od dawna się słyszy, że utrzymywanie dwóch profesji o tych samych kompetencjach jest pozbawione sensu. 

Mowa o adwokatach i radcach prawnych. Sensu nie widzą w tym oczywiście stojący z boku. W połowie lipca 

samorząd adwokacki skierował do swoich członków ankietę dotyczącą funkcjonowania zawodu i jego przyszłości. 

Okazało się, że adwokaci nie chcą się łączyć z radcami. Uważają, że radcy to jedynie korporacja zawodowa, 

adwokaci zaś to zawód z tradycjami i honorami. Chcą jednak pracy na etacie ¬ przywileju, który zarezerwowany 

jest dla radców. I to mnie najbardziej zaskakuje (...)” - komentuje Anna Wojda z działu prawa "Rzeczpospolitej". 

 

 Ministerstwo Finansów wciąż nie rozumie, Rzeczpospolita, 5 sierpnia 2015 r. 
 

„Niesatysfakcjonujące chyba nikogo poza Ministerstwem Finansów rozmowy o stawkach za czynności urzędowe 

radców prawnych i adwokatów, dewastująca rynek usług prawnych ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej czy też 

projekt nowelizacji ustawy o Policji, który godzi w zasady tajemnicy zawodowej i obrończej. Można zatem 

powiedzieć: dzieje się!” - pisze Włodzimierz Chróścik, wiceprezes KRRP. 

 

 Nowe życie radców prawnych, Gazetapraca.pl, 7 sierpnia 2015 r. 
 

„Od 1 lipca zmieniła się procedura karna. Oznacza ona nie tylko rewolucję w organizacji procesu, ale też rewolucję 

zawodową dla radców prawnych. Stają się oni bowiem pełnoprawnymi obrońcami w sporach sądowych. Zmiany, 

które nastąpiły 1 lipca, są niemal rewolucją w polskich sądach. Proces karny stał się kontradyktoryjny, a to oznacza 

poważną zmianę zarówno dla prokuratora, jak i oskarżonego, a co za tym idzie - jego obrońcy. Co się kryje za tą 

"kontradyktoryjnością". Otóż określenie to oznacza, że sędzia prowadzący rozprawę będzie mniej aktywny na sali 

rozpraw. Do tej pory to przewodniczący składu sędziowskiego przesłuchiwał świadków. Teraz sędzia ma 

pozostawać arbitrem, oceniać dowody. A przesłuchanie świadków ma prowadzić prokurator lub obrońca (...)”. 

 

 Galimatias ze stawkami za obronę, rp.pl, 10 sierpnia 2015 r. 
 

„Waloryzacja stawek dla pełnomocników z urzędu nie jest możliwa w wysokości oczekiwanej przez środowiska.  

Nie oznacza to jednak, że należy zerwać rozmowy  i odstąpić od prób poprawy dotychczasowej sytuacji. Radcy 

prawni taki trud podejmują (...)” – pisze Arkadiusz Bereza, wiceprezes KRRP. 

 

 Sądy administracyjne szybciej rozstrzygną sprawy obywateli, rp.pl, 13 sierpnia 2015 r. 

 

„Wojewódzkie sądy administracyjne wskażą urzędom sposób rozwiązania sporu. Dzięki temu nie będą musiały 

kilkakrotnie orzekać w tej samej kwestii. 15 sierpnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy – Prawo o postępowaniu 
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przed sądami administracyjnymi, która ma usprawnić i przyspieszyć tok postępowania przed nimi. – Jedna z 

najważniejszych zmian to możliwość orzekania merytorycznego przez sądy administracyjne pierwszej instancji, 

czyli WSA. Wprowadzono ją po to, by organy administracji i sądy nie musiały już wielokrotnie orzekać w tej samej 

sprawie – mówi prawnik Robert Kwiatkowski (...)”. 

 

 Wyższe stawki coraz bliżej, Prawnik.pl, 14 sierpnia 2015 r. 
 

„Resort sprawiedliwości opublikował właśnie cztery nowe projekty rozporządzeń, które gruntowne przemeblowują 

dotychczasowe zasady wyliczania opłat za czynności adwokatów i radców prawnych. Niektóre stawki wzrosną 

nawet czterokrotnie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwo Sprawiedliwości chce uregulować w 

odrębnych rozporządzeniach kwestię opłat za czynności adwokatów i radców prawnych oraz kwestię wynagrodzeń 

członków obu samorządów prawniczych, których koszty ponosi Skarb Państwa. 

Rozporządzenia dotyczące stawek za czynności  pełnomocników z wyboru przewidują podwyższenie większości 

taks o 100 proc. (...)”. 

 

 Rynek weryfikuje prawników, Gazeta Wyborcza, 17 sierpnia 2015 r. 
 

„- Wybrałem prawo, bo wierzyłem, że ten kierunek da mi największą szansę na pracę po studiach - mówi bezrobotny 

radca prawny. W tym miesiącu dostanie 600 zł zasiłku. To 28-letni łodzianin. Prosi o zachowanie anonimowości. - 

Nigdy nie miałem problemów z nauką. Wprost przeciwnie (...)". 

 

 Prawnicy walczą o dodatkowe uprawnienia, rp.pl, 17 sierpnia 2015 r. 
 

„Przedstawiciele poszczególnych zawodów prawniczych chętnie spoglądają na uprawnienia innych profesji. 

Ostatnio największą zmianą było danie radcom prawnym prawa do obrony w sprawach karnych, do tej pory 

zastrzeżonego dla adwokatów. Ciągle toczą się jednak mniejsze boje o inne uprawnienia (...) w kolejnej transzy 

deregulacji zawodów parlament przegłosował ustawę, która dotyczy m.in. rzeczników patentowych (...)”. 

 

 Mniej chętnych na aplikacje prawnicze, rp.pl, 17 sierpnia 2015 r. 
 

„Jak wynika ze wstępnych informacji, liczba kandydatów na aplikantów w roku bieżącym jest niższa od liczby 

kandydatów z lat poprzednich (...) zdecydowanie mniej kandydatów zgłosiło się w roku bieżącym do egzaminu 

wstępnego na aplikację adwokacką. Niewielki spadek chętnych odnotowuje się w przypadku aplikacji radcowskiej 

i notarialnej, natomiast na podobnym poziomie w stosunku do roku ubiegłego pozostaje liczba osób 

zainteresowanych aplikacją komorniczą (...)”. 
 

 
 
Nadchodzące wydarzenia 
 

 20-23 sierpnia – XIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie 

 21 sierpnia – posiedzenie Rady programowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji 

 26 sierpnia – wspólne posiedzenie Komisji wykonywania zawodu i Komisji etyki 

 27 sierpnia – posiedzenie Prezydium KRRP

 

 

Biuletyn Informacyjny 

Wydawca: Krajowa Rada Radców Prawnych 
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