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W najnowszym numerze Biuletynu piszemy m.in.
o zgromadzeniach delegatów w trzech okręgowych
izbach radców prawnych oraz o udziale delegacji
samorządu radcowskiego na Nadzwyczajnym Kongresie
Sędziów Polskich.

s 3: Posiedzenie Porozumienia samorządów zawodowych i
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s 3: Konferencja Chiny-Hong-Kong-Polska
s 3: Prace Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP
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s 4: Wolters Kluwer dla radców
s 4: „Pisali o nas, my pisaliśmy...”

Ogólnopolskie strony samorządu radców prawnych:
Strona Krajowej Izby Radców Prawnych
Biblioteka Prawa Samorządowego
Rejestr radców prawnych
DlaRadcow.pl

Ponadto zapraszamy na konferencję „Chiny – Hong
Kong – Polska. Szansa dla polskiego biznesu –
zagadnienia prawne i praktyczne” oraz nowe szkoleniewarsztaty

Wybory w okręgowych izbach radców prawnych
 Lublin
9 września br. r.pr. dr hab. prof. nadzw. Arkadiusz Bereza został wybrany na funkcję Dziekana Rady Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Lublinie.
Był jedynym kandydatem i uzyskał 140 spośród 141 ważnie oddanych głosów na Zgromadzeniu Delegatów Okręgowej
Izby Radców Prawnych (przy frekwencji 92 % delegatów).
Radca prawny Hanna Chabros uzyskała mandat członka KRRP wybieranego bezpośrednio przez zgromadzenie
delegatów izby.
Więcej informacji: Lublin

 Koszalin
3 września br. odbyło się Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie. Dziekanem Rady
OIRP w Koszalinie został r. pr. Romuald Baranowicz. Będzie on pełnił tę funkcję już drugą kadencję i był jedynym
kandydatem w tych wyborach. Członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych wybieranym bezpośrednio przez izbę
została także ponownie r.pr. Anna Ignaczak, również nie mając kontrkandydatów.
Więcej: Koszalin i Zielona Góra
Koszalin

 Zielona Góra
3 września odbyło się także Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.
Dziekanem Rady OIRP została ponownie r. pr. Jowita Pilarska-Korczak. Członkiem KRRP wybieranym na szczeblu
izby wybrana została r. pr. Elwira Szurmińska-Kamińska, a wśród delegatów na krajowy zjazd jest r. pr. Maciej
Bobrowicz, w latach 2007-2013 Prezes KRRP.
Więcej: Zielona Góra
Dotychczas odbyły się zgromadzenia delegatów 14 okręgowych izbach. Przed nami jeszcze wybory w Gdańsku,
Katowicach, Kielcach, Poznaniu i Wrocławiu.

Więcej informacji: link

Strona

W dniu 8 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny,
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowela wprowadza do obowiązującego
porządku prawnego szereg zmian, w tym przede wszystkim do kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania
cywilnego. Zważywszy na zakres regulacji, przedmiotowa reforma określana jest mianem informatyzacji procesu
cywilnego, niemniej jednak odnosi się również do wielu innych kwestii istotnych z punktu widzenia pełnomocnika.
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Ważne zmiany w przepisach

Radcowie na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich
W obradach Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich, który odbył się w Warszawie 3 września br., uczestniczyła
delegacja samorządu radcowskiego: wiceprezesi KRRP r.pr. Maria Ślązak i Ewa Stompor-Nowicka. Do uczestników
Kongresu list wystosował przebywający na urlopie Prezes KRRP r.pr. Dariusz Sałajewski.
Treść listu Prezesa KRRP oraz wideo z wystąpieniem wiceprezes KRRP Marii Ślązak: link

Posiedzenie Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych
7 września 2016 r. w siedzibie KRRP odbyło się kolejne spotkanie Porozumienia samorządów zawodowych i zawodów
prawniczych.
W trakcie spotkania omówiono najbardziej aktualne wydarzenia związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości,
a nadto dyskutowano nad organizacją konferencji „Udział sędziego w debacie publicznej”, wynikami ankiety dotyczącej
edukacji prawnej społeczeństwa, perspektywami współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie ADR i
sprawami organizacyjnymi Porozumienia, w tym o możliwości współpracy z uniwersyteckimi wydziałami prawa.
Przez najbliższy rok pracami Porozumienia pokieruje Krajowa Rada Radców Prawnych. W pierwszym roku
swojego funkcjonowania Porozumienie pracowało pod przewodnictwem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Konferencja „Chiny – Hong Kong – Polska. Szansa dla polskiego biznesu – zagadnienia prawne
i praktyczne
Komitet ds. Zagranicznych zaprasza radców prawnych do udziału w konferencji „Chiny – Hong Kong – Polska. Szansa
dla polskiego biznesu – zagadnienia prawne i praktyczne”, która odbędzie się 26 października 2016 r. o godzinie
10:00 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie.
Informacje o konferencji oraz rejestracja są dostępne na stronie szkolenie.kirp.pl.

Stanowisko OBSiL dot. terminu na wniesienie apelacji w sprawach karnych

W przedstawionej opinii podzielone zostało stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, że 14-dniowy termin na
sporządzenie apelacji w sprawach w których występuje wielość osób oskarżonych lub (oraz) wielość czynów im

Strona
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W korespondencji z dnia 5 września 2016 r. wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Arkadiusz Bereza
przedstawił Rzecznikowi Praw Obywatelskich stanowisko samorządu wypracowane w ramach Ośrodka Badań, Studiów
i Legislacji KRRP, w przedmiocie zasadności przedłużenia terminu na wniesienie apelacji w postępowaniu karnym
w sprawach szczególne skomplikowanych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w tej sprawie do władz samorządu
pismem z dnia 29 lipca 2016 r., powołując się na stan faktyczny konkretnej sprawy, w której uzasadnienie wyroku sądu
rejonowego liczyło tysiąc dwieście stron, a jego sporządzanie trwało dziewięć miesięcy. Obrona tymczasem miała
czternaście dni na zapoznanie się z jego treścią i wniesienie apelacji.

zarzuconych, może być niewystarczający do zapewnienia oskarżonemu skutecznej realizacji jego prawa do obrony.
Zwrócono jednak uwagę na istniejące ryzyko związane ze zmianą stanu prawnego pod wpływem jednostkowego, choćby
budzącego kontrowersje przypadku oraz na trudność w doborze kryteriów które mogłyby uelastycznić termin na
wniesienie apelacji.
Jako rozwiązanie zaproponowano zmianę praktyki sporządzania uzasadnień przez sąd (byłoby to niezwykle trudne) lub
zmianę przepisu art. 424 k.p.k. określającego treść uzasadnienia, albo też wprowadzenie możliwości uzupełnienia
apelacji o nowe zarzuty odwoławcze już po wniesieniu środka odwoławczego.
Treść stanowiska: link
Info OBSiL

Szkolenia
Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych zaprasza na nowe szkolenie-warsztaty „Retoryka dla
prawników”, które odbędą się w terminie 28-29 października br. w Polanicy-Zdroju.
Zapisy: retoryka dla prawników

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


Ja w to wszystko wierzę, Rzeczpospolita, 10 września 2016 r.
"Jakie mamy priorytety jako radcy prawni? Jak efektywnie ma pracować Krajowa Rada Radców Prawnych, by
zapewnić członkom samorządu maksimum korzyści z przynależności do samorządu? - odpowiada Maciej
Bobrowicz (...)”.

KRRP: Potrzebna zmiana praktyki sporządzania uzasadnień wyroków, prawnik.pl, 7 września 2016 r.
„Sztywny termin do wniesienia apelacji może godzić w prawo do obrony. Jednak głównym problemem nie są
przepisy, a obecna praktyka sporządzania uzasadnień przez sądy.(…)

Strona
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Więcej:
www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/309109987-Ja-w-to-wszystko-wierze.html

Głos w tej sprawie zabrała też Krajowa Rada Radców Prawnych. "Ograniczenie terminu do złożenia apelacji do
14 dni od chwili otrzymania odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem (...), które często liczy kilkaset stron, bez
wątpienia może stanowić naruszenie prawa do obrony, a konkretnie prawa do apelacji" - wskazano opinii
Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji (...)”.
Więcej:
www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/973917,krrp-potrzebna-zmiana-praktykisporzadzaniauzasadnien-wyrokow.html


Izby radcowskie pochwalą się osiągnięciami na arenie międzynarodowej, prawnik.pl, 2 września 2016 r.
„KRRP ogłosiła trzecią edycję konkursu dla okręgowych izb radców prawnych na najlepsze projekty
zagraniczne.
Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie izby radcowskie. Każda z nich może złożyć natomiast tylko jeden
wniosek konkursowy. Czas mają do 7 października (...)".
Więcej:
www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/972641,izby-radcowskie-pochwala-sie-osiagnieciami-na-areniemiedzynarodowej.html



Prawnik traci na VAT od opłat ponoszonych na rzecz klientów, rp.pl, 30 sierpnia 2016 r.
„Zwrot kosztów ponoszonych na rzecz klientów jest opodatkowany, jeśli prawnik nie ma specjalnego konta.
Prawnicy działający w imieniu i na rzecz klientów mają problemy z rozliczeniem VAT od ponoszonych za nich
opłat sądowych i skarbowych. W najnowszej interpretacji Izba Skarbowa w Łodzi uzależniła sposób rozliczenia
od rodzaju prowadzonej przez pełnomocnika księgowości (...)”.
Więcej:
www.rp.pl/Uslugi-ceny-zarobki/308309921-Prawnik-traci-na-VAT-od-oplat-ponoszonych-na-rzeczklientow.html
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