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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 piszemy, m.in.  o  Niebieskim Parasolu, 

posiedzeniu Krajowej Rady Radców Prawnych oraz 

nowej stronie internetowej. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer 18/IX/2015 
15 września 2015 r. 
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s 4: Konferencja Elektroniczne Biuro Podawcze 
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s 4: Konkurs Komitetu ds. Zagranicznych 
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s 5: Wydarzenia sportowe okiem OIRP Olsztyn 

s 5: „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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Niebieski Parasol 
 

 

 

Nowa odsłona strony internetowej 
 

Dziś została uruchomiona nowa strona internetowa Krajowej Izby Radców Prawnych pod dotychczasowym adresem 

www.kirp.pl. Obecna odsłona uwzględnia wyniki analiz i statystyk odwiedzających oraz zgromadzone uwagi i preferencje 

użytkowników. Zmieniony układ strony internetowej ma zapewnić szybsze działanie, łatwiejszy dostęp do informacji oraz 

lepszą funkcjonalność na urządzeniach mobilnych. 
 

 

 

 

14 września br. ruszyła  szósta edycja akcji „Niebieski Parasol”, 

podczas której radcowie prawni z osiemnastu okręgowych izb 

radców prawnych będą udzielać bezpłatnych porad prawnych. 

Akcja potrwa do 19 września br. 

 

Więcej informacji o akcji, w tym materiały prasowe i relacje 

telewizyjne, na stronie: Niebieski Parasol oraz na stronach 

internetowych poszczególnych izb radców prawnych 

uczestniczących w akcji. 

O Niebieskim Parasolu informujemy również na bieżąco na 

Facebooku i Twitterze. 

 

Po raz kolejny „Niebieski Parasol” odbywa się pod honorowym 

patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

http://www.kirp.pl/
http://kirp.pl/pro-bono/niebieski-parasol/
https://www.facebook.com/krajowaizbaradcowprawnych
https://twitter.com/radcy_krrp
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X posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych 
 

W dniach 11-12 września br. w Warszawie odbyło się X posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych. 

 
           

Na posiedzeniu podjęto sześć uchwał w sprawie: 

• Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, 

• zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu 

i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych, 

• Regulaminu funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych, 

• zmiany uchwały nr 500/V/2002 z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie Regulaminu prowadzenia listy prawników 

zagranicznych, 

• zmiany uchwały w sprawie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2015, 

• ustalenia zakresu obowiązków wiceprezesów Krajowej Rady Radców Prawnych oraz innych członków Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji. 
 

Uchwała nr 97/IX/2015 w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej i dokumentowania tej pomocy została rozesłana do okręgowych izb radców prawnych. Dostępna jest już także 

w Bibliotece. 

Pozostałe uchwały opublikowane zostaną do końca bieżącego tygodnia. 
 

 

Ponadto w dniu 11 września br. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne z dziekanami Rad OIRP, w którym 

udział wzięła także część członków KRRP. W części dotyczącej przygotowania i wdrażania ustawy o nieodpłatnej 

pomocy prawnej i edukacji prawnej uczestniczyli ponadto przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości.  
 

W drugiej części spotkania konsultowano projekt porozumienia z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w sprawie 

organizacji zajęć dla aplikantów z zakresu organizacji i funkcjonowania sądownictwa powszechnego i prokuratury                      

w 2016 r. 

http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/448
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Konferencja Elektroniczne Biuro Podawcze 
 

10 września br. odbyła się w Ministerstwie Sprawiedliwości konferencja naukowa „Elektroniczne Biuro Podawcze”, 

związana z uchwaleniem przez Sejm ustawy nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego. Ustawa przewiduje nowe 

rozwiązania w zakresie teleinformatyzacji sądów. 
 

Reprezentujący samorząd radcowski wiceprezes KRRP Zbigniew Pawlak zwrócił uwagę na potrzebę i konieczność 

takich regulacji wykonawczych do przepisów kodeksowych, które uwzględnią interes pełnomocników, tj. radców 

prawnych i adwokatów,  w zakresie poprawy jakości i ekonomiki pracy. 

 

Legislacja 
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej 
 

W dniu 9 września 2015 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Obrony Narodowej, którego celem było zaopiniowanie 

dla Komisji Spraw Wewnętrznych senackiego projektu ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 

3765). W posiedzeniu w imieniu Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych wziął udział prof. 

Sławomir Patyra. Samorząd radcowski był jedynym reprezentowanym na posiedzeniu samorządem prawniczym. 

Projekt będący przedmiotem obrad komisji został uprzednio negatywnie zaopiniowany przez ekspertów OBSiL KRRP. 

Reprezentant KRRP zabierając głos wskazał na zasadnicze kwestie wymagające modyfikacji w treści projektu. 

Wzmiankowany projekt został zaopiniowany przez komisję negatywnie.  

Zapis przebiegu posiedzenia komisji i wystąpienia przedstawiciela OBSiL KRRP znajduje się na stronie 

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/ transmisje_arch.xsp . 
 

Link do opinii: http://bibliotekakirp.pl/ items/show/441 

Informacja OBSiL 

 
 

Działalność zagraniczna 

Konkurs 

Komitet ds. Zagranicznych KRRP zaprasza Okręgowe Izby Radców Prawnych do udziału w  konkursie na najlepszy 

projekt w ramach działalności zagranicznej.  
 

Więcej informacji, w tym Regulamin: Konkurs 

 
 

Kultura, sport i rekreacja 
 

Turnus seniorów 
 

W dniach od 29 sierpnia 2015 r do 10 września 2015 roku w miejscowości Św. Lipka, położonej między Mrągowem a 

Kętrzynem odbyło się spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów, organizowane przez Radę Klubów Seniora, 

dofinansowane przez Kapitułę Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie.  

Udział wzięło 52 radców prawnych z całej Polski. 

 

Relacja: Radcowie seniorzy na Mazurach  

 

 

 

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp
http://bibliotekakirp.pl/items/show/441
http://kirp.pl/konkursu-na-najlepszy-projekt-w-ramach-dzialalnosci-zagranicznej/
http://kirp.pl/turnus-radcow-prawnych-seniorow-na-mazurach/
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Spartakiada 
 

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

przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, pod honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości oraz 

Ministerstwa Sportu i Turystyki. Udział wzięło blisko 600 osób, w tym 176 radców prawnych, 117 adwokatów, 76 sędziów, 

36 aplikantów radcowskich, 32 aplikantów adwokackich, 28 prokuratorów. 
 

Szczegółowe informacje i zdjęcia na Galeria oraz na Facebooku  

 

 

 
 
Wydarzenia sportowe okiem OIRP Olsztyn 

Zapraszamy do relacji z zawodów triathlonowych oraz II Mistrzostw Radców Prawnych i Aplikantów w biegu na 10 km. 

 http://oirp.olsztyn.pl/triathlonisci-oirp-olsztyn-na-podium-a-dziekan/ 

 http://oirp.olsztyn.pl/aplikant-oirp-olsztyn-na-ii-miejscu-w-ii-mistrzostwach-polski-radcow-prawnych-i-aplikantow-w-

biegu-na-10-km/ 

 
 
 „Pisali o nas, my pisaliśmy ...”  

– przegląd prasy poświęconej zawodowi radcy prawnego i sprawom samorządu. 
 

 Apel o badanie sprawności prawników, prawnik.pl, 14 września 2015 r. 

"Indyjski sąd najwyższy stwierdził, że prawnicy powinni zdawać testy na kondycję fizyczną i psychiczną, aby 

udowodnić, że nadają się do prowadzenia spraw karnych. Taka zaskakująca refleksja padła w uzasadnieniu 

odrzucenia wniosku o wykluczenie niektórych świadków, złożonego przez kierowcę Ubera oskarżonego o gwałt. 

Mężczyzna tłumaczył swoją prośbę tym, że jego obrońca jest niekompetentny.Może nadszedł czas, aby zmienić 

ustawę o adwokaturze i inne istotne przepisy oraz dopuścić badanie prawników pod kątem ewentualnej 

niezdolności do prowadzenia spraw karnych, związanej z zaawansowanym wiekiem bądź innymi ułomnościami 

fizycznymi lub psychicznymi. Pozwoliłoby to uniknąć pretensji, że adwokat, który zajmował się sprawą, był 

niekompetentny lub nie nadawał się do takiej roli - stwierdzili sędziowie w swojej decyzji (...)". 
 

 Letnia Spartakiada Prawników - największa impreza integracyjna świata prawniczego, rp.pl, 14 września 

2015 r. 

"W sobotę 12 września została uroczyście zakończona XXVI Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników. 

Tegorocznym organizatorem imprezy była Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. Trwająca od 9 do 13 

września spartakiada była największą imprezą integracyjną świata prawniczego w 2015 r. Wzięło w niej udział 

blisko 600 osób z całego kraju, m.in. 176 radców prawnych, 117 adwokatów, 76 sędziów, 36 aplikantów 

 

 

http://www.spartakiada2015.pl/galeria/
https://www.facebook.com/spartakiada.prawnikow.2015?fref=ts
http://oirp.olsztyn.pl/triathlonisci-oirp-olsztyn-na-podium-a-dziekan/
http://oirp.olsztyn.pl/aplikant-oirp-olsztyn-na-ii-miejscu-w-ii-mistrzostwach-polski-radcow-prawnych-i-aplikantow-w-biegu-na-10-km/
http://oirp.olsztyn.pl/aplikant-oirp-olsztyn-na-ii-miejscu-w-ii-mistrzostwach-polski-radcow-prawnych-i-aplikantow-w-biegu-na-10-km/
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radcowskich, 32 aplikantów adwokackich, 28 prokuratorów. Najmłodszy uczestnik spartakiady miał 24 lata, a 

najstarszy 76 lat. Rozegrano 62 konkurencje sportowe, m.in. mecze piłki nożnej, siatkowej i koszykówki, ale też 

konkurencje, których próżno szukać na mistrzostwach świata, np. rzut kaloszem. Po raz pierwszy zorganizowano 

także miasteczko spartakiadowe (...)". 
 

 Nie palmy podręczników, prawnik.pl, 11 września 2015 r. 

"Radca prawny to nie byle jaki zawód, porównanie z nim nikogo nie deprecjonuje Jak donoszą media, Naczelna 

Rada Adwokacka sprzeciwia się opisowi zawodu adwokata zaprezentowanemu w wydanym przez resort 

sprawiedliwości podręczniku „Przychodzi uczeń do prawnika...” (o sprawie DGP pisał 2 września 2015 r. w tekście 

„Ministerialny poradnik solą w oku adwokatury” – red.). Prezes NRA Andrzej Zwara w liście do ministra Borysa 

Budki nie tylko domaga się wycofania książki, ale także prosi o podanie informacji, kto jest odpowiedzialny za jej 

zawartość merytoryczną. Stawia pytanie, dlaczego nie zastosowano w niej zwyczajowo obowiązującej kolejności 

alfabetycznej w wymienianiu zawodów. Z kolei w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” (zatytułowanym 

„Adwokat to nie byle jaki zawód. Nie można napisać, że adwokat, podobnie jak radca, jest profesjonalnym 

pełnomocnikiem”) prezes Zwara idzie dalej, twierdząc, że adwokaci oburzyli się na takie zdeprecjonowanie 

reprezentowanego przez nich zawodu. Czyżby sugerował, że porównanie do radcy prawnego deprecjonuje 

adwokata, bo radca prawny to byle jaki zawód? (...)". 
 

 Adwokaci ujawnią, ile wydają na diety dla działaczy, rp.pl, 10 września 2015 r. 

"Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów samorządu zawodowego. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie miał wątpliwości: sprawozdanie komisji rewizyjnej stanowi 

informację publiczną, zawiera dane o działalności samorządu zawodowego. Sprawa trafiła do niego na wniosek 

mieszkańca Warszawy reprezentowanego przez adwokata. Złożył skargę na bezczynność Okręgowej Rady 

Adwokackiej. Na co się skarżył? Mężczyzna chciał udostępnienia informacji publicznej, konkretnie kopii 

sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Chodziło o wysokość diet dla działaczy samorządu. Skarżący wskazywał, że 

ORA posiada te informacje. Uzasadniał też, że rada, będąc podstawowym organem samorządu adwokackiego, jest 

zobowiązana do udzielenia informacji publicznej (...)". 
 

 Smsy do klientów - tak, telefony - nie, prawnik.pl. 10 września 2015 r. 

"Prawnicy mogą pozyskiwać klientów za pośrednictwem smsów, ale wydzwanianie do nich z ofertami współpracy 

jest zakazane. Taką regułę ustanowił właśnie samorząd adwokacki na Florydzie. Co do zasady amerykańscy 

prawnicy nie mogą osobiście namawiać nikogo na skorzystanie ze swoich usług, gdyż wiązałoby się to 

prawdopodobieństwem wywarcia bezprawnego lub przesadnego nacisku lub zastraszenia. Ale jedna z kancelarii 

prawnych w Orlando zaczęła zastanawiać się, czy reguła ta dotyczy także przesyłania potencjalnym klientom 

smsów. W zapytaniu skierowanym do władz samorządu adwokackiego dokładnie opisała, w jaki sposób zamierza 

zdobyć informacje na temat oskarżonych z akt sądowych, a następnie przesłać smsem swoją ofertę wszystkim tym, 

którzy nie zamieścili adresu mailowego. Zgodnie z kodeksem etyki zawodowej rozsyłanie reklam usług swojej 

kancelarii drogą elektroniczną jest bowiem dozwolone (...)". 
 

 Nowelizacja procedury karnej: krócej nie będzie, Dziennik Gazeta Prawna, 10 września 2015 r. 

"Jednym z podstawowych założeń twórców wielkiej nowelizacji kodeksu postępowania karnego, która weszła w 

życie 1 lipca, było istotne skrócenie trwania zarówno postępowania przygotowawczego, jak i sądowego. 

Tymczasem, jak się wydaje, założenie to nie zostanie zrealizowane. Pozostawienie w niezmienionym brzmieniu 

punktów 1–4 art. 297 par. 1 k.p.k., wskazujących cele postępowania przygotowawczego, oraz w istocie brak 

rzeczywistej – poza redakcyjną – zmiany pkt 5 w art. 297 par. 1 k.p.k. spowodują, że postępowanie przygotowawcze 

– wbrew zamierzeniom projektodawców – nie ulegnie skróceniu. Wręcz przeciwnie: wydaje się, że nowy model 

postępowania karnego doprowadzi do jego wydłużenia. Co więcej, z uwagi na gruntowne przemodelowanie 

postępowania sądowego przy jednoczesnym braku ingerencji w model postępowania przygotowawczego 

wydłużeniu ulegnie także etap postępowania przed sądem (...)". 
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 Nieodpłatna pomoc prawna: czasu jest mało, a wątpliwości dużo, Dziennik Gazeta Prawna, 9 września 2015 

r. 

"Źle przygotowany system zamiast pomóc, może zaszkodzić zarówno samorządom, jak i adresatom porad. 

Wątpliwości budzi nie tylko korzystanie z usług magistrów bez aplikacji, lecz także niedofinansowanie zadań 

powiatów. Mimo że rozwiązania ustawy z 28 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1255) w całości wchodzą w życie dopiero 1 stycznia 2016 r., to te organizacyjne, istotne dla 

samorządów, obowiązują już od 31 sierpnia i budzą kontrowersje (...)". 

 

 Profesjonalna porada on-line, Rzeczpospolita, 8 września 2015 r. 

"Klienci uzyskają kompleksową pomoc prawną udzielaną przez ponad 300 doświadczonych specjalistów ze 

wszystkich dziedzin prawa. Rusza nowy podmiot w grupie Gremi – Kancelarie RP sp. z o.o. Startujemy z siecią 

zrzeszającą kancelarie z obszaru całej Polski oraz wersją testową portalu kancelarierp.pl. Znajdzie się na nim 

nowoczesny, intuicyjny generator umów oraz platforma do korzystania z usług prawnych online. Sieć Prawna 

Kancelarie RP zrzesza dynamicznie rozwijające się, niezależne kancelarie prawne ze wszystkich województw. 

Klienci mogą liczyć na kompleksową pomoc prawną udzielaną przez ponad 300 doświadczonych specjalistów ze 

wszystkich dziedzin prawa. Lista kancelarii zrzeszonych w sieci jest dostępna na stronie serwisu 

www.kancelarierp.pl (...)". 

 

 Nie dla zwolnienia z kosztów w bezsensownych sprawach, Dziennik Gazeta Prawna, 3 września 2015 r. 

"Jeżeli zdaniem sądu roszczenia lub prawa, których dotyczy powództwo są bezzasadne wnioskującej osobie nie 

zostanie przyznana pomoc finansowa w postaci redukcji kosztów. Pomoc zawodowego pełnomocnika zostanie 

ustanowiona w ramach potrzeby. Sąd Apelacyjny w Krakowie zajmował się sprawą kobiety, która twierdziła, że 

poprzez złe decyzje Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie i Prezesa Sądu Rejonowego w Krakowie zostały 

naruszone jej dobra osobiste. Powódka uważała, że przedstawiciele Skarbu Państwa w powiązanym postępowaniu 

wybrali na opiekuna jej matki złą osobę (a powinni byli wybrać ją). Na skutek czego kobieta zmarła, z powódka się 

rozchorowała. Zażądała zadośćuczynienia w postaci 50 tysięcy złotych wraz z odsetkami od każdego z mężczyzn. 

Kobieta wnosiła także o ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz zwolnienie z kosztów sądowych (...)". 

 
 

Nadchodzące wydarzenia 
 

 Debata Live „Odciążyć sądy, dowartościować pełnomocnika” 
 

Krajowa Rada Radców Prawnych, we współpracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną” oraz dwumiesięcznikiem „Radca 

Prawny”, organizuje kolejną debatę poświęconą najważniejszym problemom naszego wymiaru sprawiedliwości. 

Debata rozpocznie się o godzinie 14.00 w dniu 16 września. Zapraszamy do śledzenia debaty na naszej stronie 

internetowej. 

Więcej informacji: debata live  

 

 Prezydium KRRP: 24 września 2015 r. 

 Posiedzenie Wyższej Komisji Rewizyjnej:  24-26 września 2015 r. 

 

 

Biuletyn Informacyjny 

Wydawca: Krajowa Rada Radców Prawnych 

Redakcja: Aleksandra Urbankiewicz, Albert Stawiszyński 

Mail: biuletyn@e-kirp.pl  

http://kirp.pl/debata-live-odciazyc-sady-dowartosciowac-pelnomocnika/
mailto:biuletyn@e-kirp.pl

