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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 wystąpieniu Prezesa 

KRRP do Ministra Sprawiedliwości, kolejnej debacie 

poświęconej najważniejszym problemom wymiaru 

sprawiedliwości, Otwarciu Roku Prawnego 2015 w Anglii 

oraz przedstawiamy wyniki egzaminu wstępnego na 

aplikację radcowską. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer 20/IX/2015 
13 października 2015 r. 

 

Spis treści: 
 

s 2: Wystąpienie Prezesa KRRP do Ministra Sprawiedliwości 

s 2: Otwarcie Roku Prawnego 2015 w Londynie 

s 3: Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację 

s 4: XII Rajd Bieszczadzki 

s 4: Debata o mediacji 

s 5: Debata: Udział środowisk prawniczych w tworzeniu prawa 

s 5: Poparcie kandydatury prof. zw dr. hab. Andrzeja 

Jakubeckiego 

s 5: Sprawy międzynarodowe 

s 6: Informacje OBSiL 

s 6: Informacje z oirp 

s 6: „Pisali o nas, my pisaliśmy...” 

s 9: Media społecznościowe 

s 9: 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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Wystąpienie Prezesa KRRP do Ministra Sprawiedliwości 
 

Prezes KRRP Dariusz Sałajewski wystosował pismo do Ministra Sprawiedliwości pana Borysa Budki pozostające w 

związku z konsultacjami społecznymi projektów rozporządzeń regulujących opłaty za czynności radców prawnych oraz 

ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielanej z urzędu przez radców prawnych. 

Wystąpienie wiąże się z odpowiedzią na przedstawioną w ramach konsultacji opinię samorządu radców prawnych, którą 

to odpowiedź skierowała do Prezesa KRRP z datą 23 września br. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

pani Monika Zbrojewska. 

 

Prezes KRRP zwraca się do pana Ministra o ponowne rozważenie niektórych nieuwzględnionych w projektach uwag i 

propozycji samorządu. W szczególności dotyczy to uwzględnienia w rozporządzeniach postanowień skutkujących 

zwiększaniem zasądzanych na rzecz radców prawnych opłat w przypadku rozpraw wielodniowych w sprawach 

cywilnych. Takie rozwiązanie przewidują projekty jeśli chodzi o sprawy karne. Kwestia ta stanowiła jeden z głównych 

postulatów zawartych już w stanowisku przyjętym na nadzwyczajnym posiedzeniu KRRP w dniu 30 lipca br., a następnie 

została zawarta w opinii samorządu z dnia 25 sierpnia br. wystosowanej w ramach konsultacji społecznych. 

 

Pełny tekst wystąpienia Prezesa KRRP zostanie opublikowany po zapoznaniu się z nim przez Ministra Sprawiedliwości. 

 

Otwarcie Roku Prawnego 2015 w Londynie 
 

W dniach 30 września – 1 października odbyło się w Londynie, jak każe kilkusetletnia tradycja, Otwarcie Roku Prawnego 

2015. 

Wśród nieprzeliczonych rzesz tradycyjnie odzianych prawników Anglii i Walii w uroczystościach wzięło udział wielu gości 

z całego świata, w tym Prezydent CCBE r. pr. Maria Ślązak, oraz dziekan Rady OIRP w Toruniu, r.pr. Stefan Mucha. 

 
Foto: Centrum prasowe KRRP 
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Pierwszego dnia spotkania przedstawicieli adwokatur i stowarzyszeń prawniczych odbywały się w Law Society, gdzie 

można było wziąć udział w niezwykle interesujących seminariach (poufność i tajemnica zawodowa w erze cyfrowej oraz 

rola i traktowanie świadków na całym świecie). Mecenas Ślązak była jednym z prelegentów w trakcie pierwszego z 

wymienionych seminariów. 

 

Tego dnia odbyła się również uroczysta kolacja, co dało okazję do wymiany opinii i nawiązania bardziej osobistych relacji 

między uczestnikami tego spotkania. 

 

Najważniejszą częścią drugiego dnia było nabożeństwo w Opactwie Westminsterskim, niezwykle uroczyste i 

celebrowane w znakomitej oprawie muzycznej przy udziale Arcybiskupa, biskupów, Lordów i najwyższej hierarchii 

prawniczej Anglii i Walii (jak wiadomo Szkocja żywi się tradycją oddzielną). 

 

Info rzecznika prasowego KRRP 

 
 

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację radcowską – 26 września 2015 r.  

 

L.p. 

Okręgowa Izba 

Radców 

Prawnych 

Przystąpiło 

osób 

Wynik 

pozytywny 
 Zdawalność % 

1 Białystok 124 44 35,5% 

2 Bydgoszcz 86 22 25,6% 

3 Gdańsk 312 113 36,2% 

4 Katowice 272 94 34,6% 

5 Kielce 100 28 28,0% 

6 Koszalin 63 14 22,2% 

7 Kraków 468 213 45,5% 

8 Lublin 238 79 33,2% 

9 Łódź 182 76 41,8% 

10 Olsztyn 112 28 25,0% 

11 Opole 163 45 27,6% 

12 Poznań 368 126 34,2% 

13 Rzeszów 159 49 30,8% 

14 Szczecin 115 37 32,2% 

15 Toruń 119 42 35,3% 

16 Wałbrzych 78 18 23,1% 

17 Warszawa  1282 430 33,5% 

18 Wrocław 347 127 36,6% 

19 Zielona Góra 57 13 22,8% 

Ogółem 4645 1598 34,40% 

 

Info działu  aplikacji  
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XII Rajd Bieszczadzki 
 

Pod każdym względem udany był XII Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych, który odbył się w dniach 30 września-4 

października 2015 r. Organizatorzy, to jest Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji KRRP oraz Okręgowa Rada Radców 

Prawnych w Rzeszowie jak zwykle stanęli na wysokości zadania. Szczególną atrakcja Rajdu była możliwość zwiedzania 

jednego z fortów byłej Twierdzy Przemyskiej – konkretnie fortu Wernera. 

 

Tam też zastał około stu uczestników tegorocznego Rajdu – najwięcej z OIRP w Olsztynie i Szczecinie – żołnierski 

poczęstunek, przygotowany przez gospodarzy twierdzy kultywujących tradycje dzielnych wojaków z okresu cesarza 

Franciszka Józefa. 

 

 
Foto: Komisja KSiR 

 

Po raz kolejny impreza integracyjna organizowana przez samorząd radcowski była okazją do uczynku szczerego                         

i dobrego serca. Ze środków doraźnej kwesty wśród uczestników, wspartej także przez innych radców prawnych, 

zakupiono i przekazano dla dzieci z placówek wychowawczo-oświatowych Gminy Baligród – gdzie stacjonują z reguły 

rajdowcy – wiele przydatnych tym placówkom przedmiotów. Wójt Gminy pan Robert Stępień wystosował do Prezesa 

KRRP, który spotkał się z uczestnikami Rajdu, list z podziękowaniami za te podarki. 

 

Więcej zdjęć: XII Rajd Bieszczadzki 

Relacja z Rajdu ukaże się, wraz z galerią zdjęć  na stronie internetowej www.kirp.pl, a  także w kolejnym numerze 

Dwumiesięcznika Radca Prawny. 

 
 

Debata o mediacji 

 

W dniu 12 października br. Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych zorganizowało 

debatę "Mediacja i co dalej?" w ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji. Debatę można było obejrzeć online.  

 

 

http://kirp.pl/3069-2/
http://www.kirp.pl/
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Debata: Udział środowisk prawniczych w tworzeniu prawa 
 

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

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

Debata odbędzie się w dniu 14 października br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie, Al. 

Ujazdowskie 41 lok. 2. i będzie transmitowana na stronie www.kirp.pl 

Więcej info: debata  

 
 

Poparcie dla kandydatury prof. zw dr. hab. Andrzeja Jakubeckiego 

 

Krajowa Rada Radców Prawnych wyraziła poparcie dla kandydatury prof. zw dr. hab. Andrzeja Jakubeckiego na 

sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 

Treść listu do Marszałka Sejmu RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej pod linkiem: list  

Sprawy międzynarodowe 

 

Międzynarodowa konferencja w Gdańsku oraz posiedzenie Komisji Praw Człowieka KRRP 
 

W dniach 22-23 października 2015 r. w Gdańsku będzie miała miejsce międzynarodowa konferencja dotycząca praw 

człowieka i podstawowych wolności pod tytułem „Odszkodowanie za naruszenie praw człowieka – perspektywa krajowa, 

porównawcza i międzynarodowa”. Konferencja będzie wydarzeniem naukowym przygotowanym przez Katedrę Prawa 

Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy merytorycznej z Katedrą Praw Człowieka UMK w Toruniu. Na 

konferencję zaproszenie przyjęło wielu uznanych naukowców z zagranicy oraz wybitni przedstawiciele nauki i praktyki                    

w Polsce. Jednym z prelegentów konferencji będzie dr Marcin Górski, radca prawny z OIRP w Łodzi, który jest również 

członkiem Komisji Praw Człowieka KRRP. Krajowa Rada Radców Prawnych została jednym z patronów konferencji.                     

W drugim dniu obrad zostanie zorganizowane posiedzenie Komisji Praw Człowieka KRRP.  

 

Spotkanie Prezydentów Samorządów Europy Środkowej i Centralnej 
 

W dniach 8-9 października 2015 r. w Ljubljanie miało miejsce spotkanie Prezydentów i Przedstawicieli Samorządów 

Prawniczych Środkowej i Centralnej Europy. Gospodarzem tego wydarzenia była Adwokatura Słowenii, która w tych dniach 

obchodziła także Dzień Prawnika Słoweńskiego. Głównym tematem konferencji stała się problematyka dotycząca wolności 

słowa, szczególnie w kontekście pracy prawników. W imieniu samorządu radców prawnych w konferencji brał udział 

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, r. pr. Marek Pawłowski.   

 

Posiedzenie Komitetu Stałego CCBE w Brukseli 
 

23 października 2015 r. w Brukseli odbędzie się ostatnie w tym roku kalendarzowym posiedzenie Komitetu Stałego Rady 

Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych CCBE. Podczas obrad Komisje i Grupy Robocze przedstawią sprawozdania ze 

swojej dotychczasowej działalności.  

 

Konferencja na temat arbitrażu międzynarodowego  
 

20 listopada 2015 r. w Katowicach odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce prawa stosowanego 

w procedurach arbitrażu międzynarodowego. Konferencję współorganizuje Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego 

Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Okręgowa Izba Radców Prawnych w 

 

 

http://www.kirp.pl/
http://kirp.pl/debata-udzial-srodowisk-prawniczych-w-tworzeniu-prawa/
http://kirp.pl/poparcie-dla-kandydatury-prof-zw-dr-hab-andrzeja-jakubeckiego/
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Katowicach jest współorganizatorem tego wydarzenia. Na konferencję zaproszenie przyjęło wielu uznanych przedstawiciele 

nauki i praktyki w Polsce i za granicą, w tym prof. dr hab. Marek Safjan oraz prof. dr hab. Maciej Szpunar.  

Więcej informacji znajduje się na następującej stronie internetowej: Applicable Law in the International Arbitration . 

 

Info działu zagranicznego 

 

 

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji opracował wyjaśnienie w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi § 3 

a uchwały w sprawie logo i flagi Krajowej Rady Radców Prawnych. (link) 

                                                                                                                                                                                 

Przygotowane zostało stanowisko z dnia 23 września 2015 r. w sprawie kwalifikacji podjęcia pracy w organach ścigania 

jako przesłanki zawieszenia prawa wykonywania zawodu radcy prawnego (link) oraz stanowisko z 21 września 2015 r. 

dotyczące właściwości miejscowej w sprawach wpisu na listę radców prawnych osoby wykonującej zawód adwokata (link). 

  

Wydany został zeszyt 11 Zajęcia z  postępowania sądowoadministracyjnego  z cyklu wydawnictwa pomocniczego dla osób 

prowadzących zajęcia z aplikantami.

Informacja OBSiL 

 
 

Informacje z okręgowych izb radców prawnych 

 

OIRP w Olsztynie zaprasza na sympozjum szkoleniowe dla radców prawnych w dniach 19-21 listopada 2015 roku w 

Iławie oraz do zapoznania się z informacją o  I Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dziekana OIRP w Olsztynie  

 
 

 

„Pisali o nas, my pisaliśmy ...” 

– przegląd prasy poświęconej zawodowi radcy prawnego i sprawom samorządu. 

 

 Zwrot kosztów zastępstwa procesowego jest zawsze opodatkowany, Dziennik Gazeta Prawna, 12 

października 2015 r. 

"Pełnomocnik, który otrzymuje pieniądze bezpośrednio od przeciwnika procesowego w wyniku prowadzonej 

przeciwko niemu egzekucji, również powinien odprowadzić podatek. Tak stwierdził dyrektor katowickiej izby. 

Chodziło o radcę prawnego, podatnika VAT, prowadzącego własną kancelarię. We wniosku o interpretację opisał 

on sytuację, gdy przeciwnik procesowy nie chce zapłacić zasądzonej kwoty i jest ona egzekwowana przez 

komornika. Ten ściąga m.in. odpowiednią kwotę tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i przekazuje ją 

następnie bezpośrednio na rachunek pełnomocnika. Zdaniem radcy w takim przypadku nie ma mowy o świadczeniu 

usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT (...)”. 

 

Więcej: 

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/898936,zwrot-kosztow-zastepstwa-procesowego-jest-zawsze-

opodatkowany.html  

 

 

 

http://www.wpia.us.edu.pl/aktualnosci/wydarzenia/760-international-arbitration-conference-on-applicable-law-in-international-arbitration
http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/464
http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/461
http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/462
http://oirp.olsztyn.pl/zapraszamy-na-jesienne-szkolenie-do-grandhotel-tiffi-w-ilawie/
http://oirp.olsztyn.pl/i-turniej-pilki-noznej-o-puchar-dziekana-oirp-w-olsztynie/
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/898936,zwrot-kosztow-zastepstwa-procesowego-jest-zawsze-opodatkowany.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/898936,zwrot-kosztow-zastepstwa-procesowego-jest-zawsze-opodatkowany.html


 

St
ro

n
a7

 

 

 Radcy prawni chcą podwyżek, Dziennik Gazeta Prawna, 9 października 2015 r. 

„Prezes KRRP interweniuje u ministra sprawiedliwości w sprawie projektów rozporządzeń regulujących opłaty za 

czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielanej z urzędu. 

Dariusz Sałajewski zwrócił się do Borysa Budki o ponowne rozważenie niektórych nieuwzględnionych w tych 

projektach uwag i propozycji samorządu. Chodzi głównie o zwiększenie zasądzanych na rzecz radców prawnych 

opłat, w przypadku rozpraw wielodniowych w sprawach cywilnych. Takie rozwiązanie przewidują projekty jeśli 

chodzi np. o postępowania karne (...)". 

 

Więcej: 

http://www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/898740,radcy-prawni-chca-podwyzek.html  

 

 Kto zaminował pola współpracy, czyli: basta, Panowie Dziekani!, Dziennik Gazeta Prawna, 8 października 

2015 r. 

„Przez łamy najbardziej poczytnych w środowiskach prawniczych gazet przewijają się ostatnio publikacje 

wskazujące na potrzebę współpracy samorządów adwokatów i radców prawnych. Takie głosy zaczynają też coraz 

częściej pojawiać się w mediach społecznościowych. Do niektórych spośród tych publikacji odnosiłem się 

szczegółowo również na łamach DGP. Zgadzałem się – i nie zmieniam zdania – współpraca jest celowa, a nawet 

konieczna, i mamy – a co najmniej mieliśmy do niedawna – dobre jej przykłady (...)” – pisze Dariusz Sałajewski 

prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. 

 

Więcej: 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/898423,kto-zaminowal-pola-wspolpracy-czyli-basta-panowie-dziekani.html  

 

 Samorządowcy boją się, że dopłacą do bezpłatnych porad prawnych, rp.pl, 7 października 2015 r. 

„Samorządowcy apelują, że za 150 zł miesięcznie nie da się utrzymać punktu bezpłatnych porad prawnych. 

Od stycznia 2016 r. mają ruszyć punkty, w których będzie udzielana bezpłatna pomoc prawna. Samorządowcy, a 

także niektórzy adwokaci, obawiają się, że Ministerstwo Sprawiedliwości zaplanowało za mało pieniędzy na ich 

utrzymanie. – Powiaty mają dysponować kwotą ok. 150 zł miesięcznie na punkt, nie wiadomo jednak, czy mają być 

przeznaczone tylko na materiały potrzebne do udzielania porad, czy także na utrzymanie punktu. To może być za 

mało – mówi Dariusz Goliński, adwokat z Warszawy. Kwestie finansowania określa m.in. ustawa o nieodpłatnej 

pomocy prawnej (...)”. 

 

Więcej: 

http://www4.rp.pl/Bezplatna-pomoc-prawna/310079870-Samorzadowcy-boja-sie-ze-doplaca-do-bezplatnych-

porad-prawnych.html  

 

 Nowy proces karny: Akty oskarżenia wracają do poprawki, Rzeczpospolita, 5 października 2015 r. 

„Sądy zamiast zająć się sprawą, odsyłają akty do prokuratury, bo mają braki formalne. Część zarzutów dziwi 

śledczych. Jasna teza, wyselekcjonowany materiał i zweryfikowany stan majątkowy oskarżonego – tak po 1 lipca 

ma wyglądać akt oskarżenia. Do sądów trafiły już pierwsze sporządzone na nowych zasadach. Niewiele z nich 

zostaje jednak w sądach. W apelacji wrocławskiej do poprawienia odesłano 12 aktów, w krakowskiej 18, w 

warszawskiej 15, w gdańskiej 16. Powód to braki formalne. Prokurator generalny obiecuje wydać zalecenia, które 

ułatwią pisanie aktów oskarżenia (...)”. 

 

Więcej: 

http://www4.rp.pl/Prokuratorzy/310059817-Nowy-proces-karny-Akty-oskarzenia-wracaja-do-poprawki.html  

http://www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/898740,radcy-prawni-chca-podwyzek.html
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/898423,kto-zaminowal-pola-wspolpracy-czyli-basta-panowie-dziekani.html
http://www4.rp.pl/Bezplatna-pomoc-prawna/310079870-Samorzadowcy-boja-sie-ze-doplaca-do-bezplatnych-porad-prawnych.html
http://www4.rp.pl/Bezplatna-pomoc-prawna/310079870-Samorzadowcy-boja-sie-ze-doplaca-do-bezplatnych-porad-prawnych.html
http://www4.rp.pl/Prokuratorzy/310059817-Nowy-proces-karny-Akty-oskarzenia-wracaja-do-poprawki.html
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 Fast Negotiation, Dziennik Gazeta Prawna, 2 października 2015 r. 

„American Bar Association w swoim raporcie dotyczącym edukacji prawników uznał umiejętność negocjowania za 

jedną z pięciu kluczowych kompetencji prawnika. Fast food to szybko przygotowane i serwowane na poczekaniu 

tanie pożywienie. Jego regularne spożywanie prowadzi do otyłości i chorób. Slow food oznacza przyjemność z 

jedzenia, smacznego i najwyższej jakości. Co to ma wspólnego z negocjacjami? Negocjujemy również na dwa 

sposoby: „fast” i „slow”. W pierwszym przypadku emocje kontrolują nas, w drugim my kontrolujemy emocje. Niestety 

większość, bo 70 proc. negocjatorów siada do stołu z nawykiem gry fast. Nie zastanawiamy się nawet nad tym, po 

prostu wiemy, że „mamy rację”. Nasze nastawienie przesądza w zasadzie o wyniku negocjacji. Bowiem gdy 

uważamy, że druga strona konfliktu jest wrogiem, w naszym mózgu „wyłącza się” empatia i kreatywne myślenie 

(...)”. 

 

Więcej: 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/897095,fast-negotiation.html  

 

 Adwokaci i radcy: Bez debaty oddamy pole politykom, prawnik.pl, 1 października 2015 r. 

"To adwokaci i radcowie prawni powinni sami zdecydować – na bazie swoich priorytetów i preferencji zawodowych, 

a niezależnie od naszych życzeń – w jaki sposób chcą wykonywać zawód - piszą prof. Maciej Gutowski oraz prof. 

Piotr Kardas. Nasza wypowiedź dotycząca dysfunkcjonalności wymiaru sprawiedliwości oraz apel o współdziałanie 

środowisk prawniczych w celu jego sanacji spotkała się z pozytywnymi reakcjami przedstawicieli środowisk 

prawniczych (...)". 

 

Więcej: 

http://www.prawnik.pl/prawo/prawo-w-praktyce/artykuly/897146,adwokaci-i-radcy-bez-debaty-oddamy-pole-

politykom.html  

 

 Nowa procedura karna: Była negacja, teraz pora na akceptację, prawnik.pl, 30 września 2015 r. 

„Trzy miesiące to zbyt krótki czas, aby ocenić reformę procesu karnego. Jednak to, co widoczne już teraz, to zmiana 

nastawienia głównych aktorów do modelu kontradyktoryjnego. 1 lipca weszła w życie duża nowelizacja kodeksu 

postępowania karnego. Poprzedziły ją postulaty dotyczące wydłużenia vacatio legis pod groźbą paraliżu 

funkcjonowania całego wymiaru sprawiedliwości. O tym, czy obawy się ziściły i jak wygląda procesowa 

rzeczywistość kilka miesięcy po wejściu w życie nowych przepisów rozmawiali uczestniczy konferencji 

zorganizowanej we wtorek przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" i Krajową Szkołę Sądownictwa i 

Prokuratury. W ocenie prelegentów i dyskutantów trzy miesiące to zbyt krótki czas, aby ocenić reformę k.p.k. 

Zgodnie przyznali jednak, że warto na bieżąco dzielić się uwagami odnośnie do funkcjonowania poszczególnych 

rozwiązań (...)”. 

 

Więcej: 

http://www.prawnik.pl/prawo/prawo-w-praktyce/artykuly/896846,nowa-procedura-karna-byla-negacja-teraz-pora-

na-akceptacje.html  
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Media społecznościowe 
 
Zapraszamy na nasze profile w mediach społecznościowych: 

 

  facebook-kliknij 
 

 twitter-kliknij  

 

 

 
Nadchodzące wydarzenia 
 
 

 15-16 października 2015 r. – spotkanie konsultacyjne członków Krajowej Rady Radców Prawnych i dziekanów rad 

okręgowych izb radców prawnych. Spotkanie poświęcone będzie omówieniu harmonogramu działań na szczeblu 

krajowym w zakresie funkcjonowania systemu teleinformatycznego KRRP i jego zgodności z wymogami Ustawy z 

dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz. 1311)" 

 

 21 października 2015 r. – posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  
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