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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 wejściu w życie rozporządzeń
Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności
radców prawnych oraz w sprawie ponoszenia przez Skarb
Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej
przez radcę prawnego z urzędu, spotkaniu z młodymi
radcami. Sporo miejsca poświęcamy sprawom
międzynarodowym

s 10: Media społecznościowe
s 10: Nadchodzące wydarzenia
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Ogólnopolskie strony samorządu radców prawnych:

Nowe stawki opłat za czynności radców prawnych
1 stycznia 2016 r. wejdą w życie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat
za czynności radców prawnych oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie
ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu.
Powyższe rozporządzenia zastąpią obowiązujące aktualnie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września
2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej
udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Oba rozporządzenia zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw
w dniu 5 listopada 2015 r., odpowiednio pod pozycjami 1804 i 1805.
W efekcie ich wejścia w życie, nastąpi odrębne ukształtowanie systemu zasądzania kosztów zastępstwa procesowego
w sprawach z wyboru oraz w sprawach z urzędu. Rozwiązanie to było postulowane i aktywnie popierane przez samorząd
radcowski. Nowe regulacje zwiększają kwoty wynagrodzenia pełnomocnika możliwe do przyznania przez sąd w sprawach
z urzędu oraz wprowadzają realny wzrost stawek w sprawach z wyboru.

Spotkanie z młodymi radcami
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27 października 2015 r. w siedzibie KRRP w Warszawie Prezes KRRP Dariusz Sałajewski, wiceprezes KRRP Włodzimierz
Chróścik, sekretarz KRRP Barbara Kras oraz członek Prezydium KRRP Marek Skierczyński spotkali się z grupą młodych
radców prawnych.

W trakcie spotkania omawiano kwestie związane z funkcjonowaniem młodych radców na rynku usług prawnych
i w działalności samorządu.
W licznym gronie reprezentantów najmłodszego pokolenia podnoszono – w duchu realizacji wytycznej ostatniego Zjazdu
KIRP – kwestie oczekiwań jakie w tym zakresie są najistotniejsze.
Rozmawiano, między innymi, o potrzebach szkoleniowych młodych radców, stworzeniu dla nich formuły prezentacji swoich
opinii i potrzeb, dyskutowano nad kształtem aplikacji i patronatu, specjalizacją i promocją zawodu.
Pojawiły się konkretne propozycje, sugestie i plany związane z kontynuacją dialogu.
Relacja ze spotkania została opublikowana w Rzeczpospolitej w środę, 28 października.
link
Zdjęcia ze spotkania: link

II Ogólnopolskie Warsztaty Rzeczników Prasowych

Więcej zdjęć: link
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Rzecznicy prasowi mieli również okazję poznać walory turystyczne Lublina, odwiedzili Kaplicę Św. Trójcy oraz Galerię
Malarstwa w Muzeum Lubelskim na Zamku.
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W dniach 5-7 listopada br. w Lublinie odbyły się II Ogólnopolskie Warsztaty Rzeczników Prasowych. Szkolenie rzeczników
obejmowało praktyczne aspekty prezentowania przekazu w mediach, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy
z dziennikarzami. W ramach szkolenia uczestnicy odwiedzili lubelski ośrodek Telewizji Polskiej, gdzie mogli zobaczyć jak
wygląda „od kuchni” praca w telewizji.

Sprawy międzynarodowe
10-lecie powstania obchodziła Adwokatura Gruzji
Z tej okazji w dniu 7 listopada br. zorganizowana została w Tbilisi międzynarodowa konferencja "Wolność zawodów
prawniczych i jej instytucjonalne gwarancje". Konferencja odbywała się pod patronatem Unii Europejskiej. Jednym z
prelegentów na konferencji była Prezydent CCBE r.pr Maria Ślązak, która mówiła o europejskich standardach wolności
wykonywania zawodów prawniczych.
W konferencji oraz uroczystościach związanych z obchodami jubileuszu wolnej adwokatury gruzińskiej uczestniczył prezes
Krajowej Rady Radców Prawnych r.pr. Dariusz Sałajewski wraz z delegacją w składzie: wiceprezes r.pr. Zbigniew Pawlak
oraz członkowie KRRP: dziekan OIRP w Olsztynie r.pr. Michal Korwek oraz r.pr. Marek Wojewoda z OIRP w Katowicach.
W obchodach uczestniczyły też delegacje adwokatur krajów Europy Wschodniej. Stworzyło to okazje do wielostronnych i
bilateralnych rozmów na temat sytuacji zawodów prawniczych w tych krajach, wspólnych problemów oraz roli członków
stałych CCBE, w tym samorządu radców prawnych, jaką mogą oni odegrać w rozwiązywaniu tych problemów. W tym
miejscu należy przypomnieć, że w maju br. w trakcie Sesji plenarnej CCBE w Gdańsku – prezes KRRP i prezydent
Adwokatury Gruzińskiej podpisali porozumienie o współpracy obu korporacji.
Polska delegacja wystosowała zaproszenia do adwokatur reprezentowanych na uroczystościach w Tbilisi, aby ich
przedstawiciele zauczestniczyli w organizowanych przez samorząd radcowski w najbliższym czasie konferencjach i
wydarzeniach. Nasza delegacja była też jedyną, którą na audiencji w swojej siedzibie przyjął w dniu 6 listopada br. Eljasz
II Katolikos - Patriarcha Gruzji.
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Na zdjęciu: prezes KRRP z prezydentem Adwokatury Gruzji Zaza Khatiashwili oraz członkami Prezydium Rady Adwokatury Azerbejdżanu Anarem
Bagirowem oraz Mukhtarem Mustafajewem.
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Z kolei w trakcie jubileuszowej wieczornej gali w dniu 7 listopada br., Maria Ślązak - jako pierwsza osoba nie będąca
gruzińskim adwokatem - otrzymała Złotą Odznakę Adwokatury Gruzji.

Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL
W dniach 6 – 7 listopada w Wenecji odbył się kongres Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL razem
z seminarium o europejskim prawie podatkowym i obowiązkach informacyjnych dla radców prawnych. Jednym
z prelegentów był r. pr. dr Dariusz Gibasiewicz z OIRP w Olsztynie. W kongresie udział wzięła delegacja samorządu radców
prawnych w składzie: wiceprezes Ewa Stompor–Nowicka, dziekan OIRP w Łodzi Grzegorz Wyszogrodzki – członek KRRP,
dziekan OIRP w Białymstoku Andrzej Kaliński oraz przewodnicząca Komisji Praw Człowieka KRRP Magdalena Witkowska
(zarazem członek Zarządu AEA-EAL). Warto wspomnieć, że Sekretarzem Generalnym jest r.pr. Paweł Szcześniewski z
OIRP w Szczecinie.
Uzgodniono, że kolejne seminarium o prawie europejskim i kongres AEA-EAL odbędzie się w maju 2016 roku w Łodzi.
Międzynarodowa Konferencja o administracji publicznej
W dniach 13-14 października 2015 r. na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Jana Długosza w Częstochowie odbyła się
Międzynarodowa Konferencja na temat: „Tendencje we współczesnej administracji publicznej – podmioty, zadania
publiczne oraz formy ich realizacji”. Konferencja odbyła się przy wsparciu Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, a jednym z głównych założeń tego wydarzenia było stworzenie możliwości
wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki oraz praktyki. Dwóch radców prawnych z OIRP
w Opolu: Arkadiusz Talik oraz Remigiusz Mazur wygłosiło referaty.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele wyższych uczelni z Polski, Czech, Słowacji, Rosji, Węgier, Białorusi i Ukrainy.
Wygłoszono w ramach pięciu paneli 54 referaty w języku polskim oraz 19 referatów w języku angielskim. Efektem
konferencji ma być trzytomowy zbiór około 120 artykułów, który zostanie opublikowany do połowy 2016 roku.
Międzynarodowa konferencja praw człowieka w Gdańsku
W dniach 22-23 października 2015 r. w Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca praw człowieka
i podstawowych wolności pod tytułem „Odszkodowanie za naruszenie praw człowieka – perspektywa krajowa,
porównawcza i międzynarodowa”. Konferencja była wydarzeniem naukowym przygotowanym przez Katedrę Prawa
Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy merytorycznej z Katedrą Praw Człowieka Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Na konferencję zaproszenie przyjęło wielu uznanych naukowców z zagranicy oraz wybitni
przedstawiciele nauki i praktyki w Polsce. Jednym z prelegentów konferencji był dr Marcin Górski, radca prawny
z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, który jest również członkiem Komisji Praw Człowieka KRRP. Krajowa Rada
Radców Prawnych była jednym z patronów tego wydarzenia.
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka KRRP
23 października miało miejsce posiedzenie Komisji Praw Człowieka KRRP, na którym omówiono projekt rozszerzenia o
tematykę praw człowieka programu szkoleń e-learningowych, programu aplikacji i szkoleń ustawicznych. Komisja Praw
Człowieka zabiega o to, by do programu szkoleń ustawicznych oraz programu aplikacji radcowskiej włączyć elementy prawa
z zakresu Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Karty Praw Podstawowych
Unii Europejskiej, a także orzecznictwa i powszechnie obowiązującej w tym obszarze wykładni prawa Trybunału
Sprawiedliwości UE oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Na posiedzeniu omówiono także stan przygotowań do
tegorocznej edycji Dnia Prawnika Europejskiego, który obchodzony będzie 10 grudnia 2015 r.

W dniu 16 października 2015 r. odbyło się IX Seminarium Warszawskie pt. „Dysfunkcje polskiego prawa – jak poprawić
system środków w Polsce”. Prelegentami konferencji byli wybitni przedstawicie świata nauki oraz praktycy na co dzień
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IX Seminarium Warszawskie

zajmujący się zagadnieniami ochrony praw człowieka. Wykład honorowy wygłosił prof. Lech Garlicki, sędzia ETPCz z
ramienia Polski w latach 2002-2012. W konferencji udział wzięła Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka KRRP, r. pr.
Magdalena Witkowska, która występowała w roli moderatora jednego z paneli na temat praktycznych aspektów działalności
sędziów i adwokatów w celu zapewnienia skutecznej implementacji wyroków ETPCz.
Info działu zagranicznego

Ambasador mediacji 2015
W dniu 28 października br. na konferencji „Mediacja jako nowa kategoria działalności prawniczej" wręczono nagrodę
Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Rada Centrum przyznała nagrodę „Ambasador
Mediacji" za promowanie mediacji Wiceministrowi Gospodarki Mariuszowi Haładyjowi za opracowanie i przeprowadzenie
przez proces legislacyjny zmian w KPC dotyczących mediacji oraz dr Ewie Gmurzyńskiej za promocję mediacji wśród
prawników.
Jednym z mówców na konferencji był prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
Więcej informacji o laureatach: ambasadorzy mediacji

Porozumienie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury
4 listopada br. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych i Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury podpisali
porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów radcowskich w 2016 r. szkolenia z zakresu działania sądownictwa
powszechnego i prokuratury, przewidziane w art. 32 ust. 3a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Szkolenie
aplikantów z ww. zakresu organizowane jest w trakcie pierwszego roku aplikacji w formie seminaryjnych zajęć teoretycznych
(w wymiarze 6 godzin lekcyjnych) oraz zajęć praktycznych (156 godzin zegarowych, tj. 26 dni zajęć).
Tekst porozumienia został już przekazany okręgowym izbom radców prawnych, a także opublikowany na stronie Krajowej
Izby Radców Prawnych: Porozumienie z KSSiP

Porozumienie z Kancelarią Prezydenta RP
Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Kancelaria Prezydenta RP podjęły rozmowy na temat porozumienia w sprawie
współdziałania w zakresie woluntarystycznego angażowania się radców prawnych i aplikantów radcowskich w świadczenie
pomocy prawnej, w szczególności osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Celem współpracy jest m.in.
umożliwienie odbycia radcom prawnym i aplikantom radcowskim wolontariatu w strukturach Kancelarii Prezydenta RP oraz
przedstawianie właściwym organom państwowym opinii i propozycji rozwiązań legislacyjnych w tym przedmiocie.
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W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji KRRP opracowane zostało stanowisko w sprawie tajemnicy zawodowej radcy
prawnego i możliwych do podjęcia przez okręgową izbę radców prawnych działań w celu jej ochrony. link

W ramach stałego wspierania rad okręgowych izb radców prawnych w organizowaniu systemu nieodpłatnej pomocy
prawnej, polegającego na udzielaniu konsultacji telefonicznych oraz wsparcia w interpretacji wchodzących w życie
przepisów, w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych sporządzono stanowisko dotyczące
wyznaczania radców prawych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i charakteru rozstrzygnięć w tym zakresie. link
Informacja OBSiL

Wydarzenia sportowe
III Turniej Sportów Rakietowych o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie
Warszawska Izba Radców Prawnych ma zaszczyt zaprosić Państwa na III Turniej Sportów Rakietowych o Puchar Dziekana
OIRP w Warszawie, który odbędzie się 21 listopada 2015 roku o godz. 9.00 w Warszawie, na kortach klubu Warszawianka.
Turniej rozgrywany jest w następujących konkurencjach:
• konkurencja główna – Racketlon,
obejmująca łącznie trzy dyscypliny: tenis stołowy, badminton i tenis, (w kategoriach singiel kobiet i singiel mężczyzn)
oraz w konkurencjach dodatkowych:
• badminton singiel open
• stołowy singiel open
• tenis open
Więcej informacji: OIRP Warszawa

Ogólnopolski Turniej Koszykówki o Puchar Dziekana OIRP w Katowicach
Dziekan oraz Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach mają przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w
Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki o Puchar Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.
Turniej odbędzie się w dniu 21 listopada 2015 r. w Centrum Sportowym Bażantowo w Katowicach.
Więcej informacji: koszykówka

„Pisali o nas, my pisaliśmy ...”
– przegląd prasy poświęconej zawodowi radcy prawnego i sprawom samorządu.

Więcej:
http://www4.rp.pl/Uslugi-ceny-zarobki/311089968-Compliance---sposob-na-zdobycie-dodatkowych-klientowprzez-kancelarie.html
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Compliance - sposób na zdobycie dodatkowych klientów przez kancelarie, rp.pl, 9 listopada 2015 r.
„Usługi określane jako compliance są sposobem na zdobycie dodatkowych klientów przez kancelarie.
Coraz więcej kancelarii sprzedaje swoje usługi pod hasłem compliance. To pojęcie, rozumiane jako zgodność z
prawem, może dotyczyć zarówno rynków regulowanych, jak i procedur prawa pracy czy profilaktyki antykorupcyjnej.
Prawnicy zajmujący się compliance dostosowują więc procedury obowiązujące w danej firmie do realiów prawnych.
Podkreślają, że ta tematyka np. podczas szkoleń cieszy się nawet trzykrotnie większym zainteresowaniem niż inne
(...)”.
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Polski produkt normatywny Zbigniew Pawlak, rp.pl, 7 listopada 2015 r.
„W codziennej narracji (to teraz modne słowo zastępujące kilka innych) wzrost produkcji oceniamy jako stan
pożądany. Chwalebny wręcz. Świadectwo kreatywności i innowacyjności. Źródło bogacenia się zarówno
producentów, jak i konsumujących produkty. Przy tym stare pojęcia nabierają nowych znaczeń. Do takich należy
„produkt”. Kiedyś – efekt działalności produkcyjnej rozumianej jako wytwarzanie nowych dóbr materialnych.
Rzeczy, po prostu. Dziś produktem jest kredyt bankowy, operacja wyrostka robaczkowego, polisa
ubezpieczeniowa, weekend w Międzyzdrojach all inclusive, opcja nabycia czegoś lub przekształcenia czegoś
innego. Z dokonań naszej legislatywy łatwo wywnioskować, że także działalność prawotwórczą klasa polityczna
traktuje jako produkcyjną. Działalność, której zwieńczeniem jest produkt normatywny. Na życiowe bolączki, na
społeczne niepokoje, na ograniczenie jednych zjawisk, a pobudzenie innych – produkt normatywny (...)” - pisze
Zbigniew Pawlak, wiceprezes KRRP.
Więcej:
http://archiwum.rp.pl/artykul/1291222-Polski-produkt-normatywny.html?_=Rzeczpospolita-1291222?_=1



Etat radcy prawnego to marzenie adwokata, Rzeczpospolita, 6 listopada 2015 r.
„Rynek wymusza korzystanie z różnych form świadczenia usług prawnych, bez dyskryminowania stosunku pracy –
pisze wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Arkadiusz Bereza.
Od dwóch miesięcy na łamach prasy pojawiają się wypowiedzi przedstawicieli adwokatury poruszające kwestię
niezależności radcy prawnego wykonującego zawód w ramach stosunku pracy. Niektórzy powtarzają wielokrotnie
slogan: prawnik w stosunku pracy nie posiada przymiotu niezależności. Nie dziwiłbym się głoszącym takie hasła
młodym adeptom tego zawodu. Tak przekazali im patroni w okresie aplikacji. Młodzi zachowują dystans do tej
kwestii. Doświadczony już adwokat, przesiąknięty tradycją i etosem, powtórzy wspomniane hasła wielokrotnie,
chyba że poświęci się lekturze ustawy o radcach prawnych (dalej: urp). Ale po co, jeżeli kontestowanie
rzeczywistości jest wygodniejsze, a nadto zgodne z wewnętrznym przekonaniem (...)”.
Więcej:
http://www4.rp.pl/Opinie/311069954-Arkadiusz-Bereza-Etat-radcy-prawnego-to-marzenie-adwokata.html

Więcej:
http://www.prawnik.pl/opinie/artykuly/903580,demagogia-kontra-pragmatyzm-czyli-jak-poprawic-sytuacjemlodych-radcow-i-adwokatow.html
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Demagogia kontra pragmatyzm, czyli jak poprawić sytuację młodych radców i adwokatów, prawnik.pl, 6
listopada 2015 r.
„Nieuprawnione wyjście dziekana Włodzimierza Chróścika przed szereg można tłumaczyć jego brakiem
doświadczenia albo, co bardziej prawdopodobne, chęcią lansowania się przed zbliżającymi się wyborami do
samorządu zawodowego w 2016 r. - pisze Andrzej Kalwas, były prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
W „Prawniku” z 23 października ukazały się wypowiedzi dwóch dziekanów: Włodzimierza Chróścika i Pawła
Rybińskiego. Ten pierwszy, dziekan rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, udzielił obszernego
wywiadu pt. „Świat inny niż w serialach”, wspartego prezentacją na całą rozkładówkę tygodnika. W prezentacji
omówiona została propozycja nowelizacji ustawy o radcach prawnych przygotowana przez OIRP w Warszawie
(dotycząca różnych obszarów wykonywania zawodu), pojawiły się też informacje o tym, jak kreować popyt na usługi
radców i adwokatów przez komercyjną reklamę zawodu prowadzoną przez OIRP (...)”.

Strona





Mediacja a koszty postępowania sądowego, rp.pl, 6 listopada 2015 r.
"Od stycznia 2016 r. z pozwu do sądu pracy ma wynikać, czy podjęto próbę pozaprocesowego rozwiązania
konfliktu. Strona niezasadnie odmawiająca poddania się mediacji będzie ryzykować obciążeniem jej dodatkowymi
kosztami. 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod
rozwiązywania sporów (DzU z 2015 r., poz. 1595). Celem nowelizacji jest szeroka promocja mediacji we wszelkich
sporach sądowych. Wprowadzenie systemu usprawnień proceduralnych i organizacyjnych oraz zachęt
finansowych ma skuteczniej motywować strony do podejmowania prób polubownego rozwiązania konfliktu (...)".
Więcej:
http://www4.rp.pl/Kadry/311059974-Mediacja-a-koszty-postepowania-sadowego.html



Nazwa kancelaria prawna zastrzeżona tylko dla radców i adwokatów rp.pl, 4 listopada 2015 r.
„Samorządy prawnicze chcą, by zaczęto ścigać podszywających się pod profesjonalne kancelarie.
Radcy prawni i adwokaci przekonują, że firmy działające pod szyldem kancelarii prawnych mogą wprowadzać
klientów w błąd. Komisja praktyk rynkowych i konkurencji, która działa przy Naczelnej Radzie Adwokackiej,
podejmuje interwencje, jeśli w jakiś sposób nawiązują do symboliki adwokatury. Z kolei w samorządzie radcowskim
w Warszawie powstał projekt zmiany w ustawie o radcach prawnych, który przewiduje, że nazwa „kancelaria
prawna" miałaby być zastrzeżona dla firm, w których zawód wykonuje radca lub adwokat (…).
Więcej:
http://www4.rp.pl/Adwokaci/311039889-Nazwa-kancelaria-prawna-zastrzezona-tylko-dla-radcow-iadwokatow.html



Radcy: jak rozliczać nieodpłatną pomoc, prawnik.pl, 4 listopada 2015 r.
„Prawnik nie będzie świadczyć pomocy prawnej na rzecz powiatu. A to powinno oznaczać, że nie powinien płacić
VAT. Czy usługi adwokatów i radców prawnych świadczone w ramach odpłatnych umów zawartych z powiatem na
rzecz podmiotów wskazanych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej będą rodziły obowiązek podatkowy w
zakresie podatku od towarów i usług? Z takim pytaniem zwrócił się Arkadiusz Bereza, wiceprezes Krajowej Rady
Radców Prawych, do Borysa Budki, ministra sprawiedliwości (...)”.
Więcej:
http://www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/903342,radcy-jak-rozliczac-nieodplatna-pomoc.html

Więcej:
http://www4.rp.pl/Radcowie/311019958-Jawna-umowa-o-prace-radcy-prawnego-w-urzedzie---wyrok-WSA-wGdansku.html
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Jawna umowa o pracę radcy prawnego w urzędzie - wyrok WSA w Gdańsku, rp.pl, 1 listopada 2015 r.
„Radcowie prawni świadczący pomoc prawną w jednostkach samorządu terytorialnego w ramach stosunku pracy
należą do kręgu osób pełniących funkcje publiczne – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Gdańsku. Pewna obywatelka zwróciła się do prezydenta miasta z pytaniami dotyczącymi zatrudnienia w urzędzie
miasta radcy prawnego S.J. Chciała wiedzieć, czy był on zatrudniony na podstawie umowy o pracę, jakie były
przedziały czasowe tego zatrudnienia oraz jaki był zakres obowiązków. Ponadto zwróciła się o przesłanie kopii
umów o pracę (...)”.

Strona





Młodzi radcy chcą własnego forum, rp.pl, 27 listopada 2015 r.
„Panel do wymiany doświadczeń, więcej współpracy w ramach samorządu – to pomysły młodych prawników.
Grupa młodych radców prawnych spotkała się we wtorek z władzami Krajowej Rady Radców Prawnych. Mówili
m.in. o sytuacji na rynku, o tym, co zrobić, by było łatwiej wykonywać ten zawód. Chcą stworzyć forum młodych.
Mają pomysły na promocję zawodu, edukację i stworzenie platformy, na której będą mogli wymieniać się
doświadczeniami. Trwa ustalanie formuły, w jakiej mogliby działać.
– Rozmawiamy o tym, jak promować nasze środowisko m.in. wśród osób fizycznych, które często nie wiedzą, na
czym polega nasz zawód, jakie kompetencje mają radcy prawni – mówił Piotr Klimczyk, radca prawny z Krakowa
(…)”.
Więcej:
http://www4.rp.pl/Radcowie/310279862-Mlodzi-radcy-chca-wlasnego-forum.html

Media społecznościowe
Zapraszamy na nasze profile w mediach społecznościowych:

facebook-kliknij
twitter-kliknij

Nadchodzące wydarzenia





13-14 listopada: posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i rekreacji
18 listopada: organizowane przez OBSiL spotkanie w związku z planowanym wydaniem tomu Wielkiej Encyklopedii
Prawa, poświęconego samorządowi radców prawnych i wykonywaniu zawodu radcy prawnego.
18 listopada: posiedzenie Rady Programowej OBSiL oraz współpracowników Kierownika Ośrodka
19 listopada: posiedzenie Prezydium KRRP

Strona
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