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Zachęcamy do lektury.

Wybory w okręgowych izbach radców prawnych
 Wrocław
Leszek Korczak ponownie dziekanem we Wrocławiu. 17 września br. odbyło się Zgromadzenie SprawozdawczoWyborcze Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Zgromadzenie dokonało wyboru organów
Izby na X kadencję oraz delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Dziekanem Rady OIRP we Wrocławiu został
ponownie wybrany Leszek Korczak. Ponadto uzyskał on mandat członka KRRP wybieranego bezpośrednio przez
Izbę. Wrocławską izbę na Krajowym Zjeździe w listopadzie br. reprezentować będzie 20 delegatów.

 Kielce
Radca prawny Helena Górniak została wybrana Dziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach.
Będzie pełniła tę funkcję ponownie. Była jedynym kandydatem i zdobyła blisko 90 % głosów delegatów na
Zgromadzeniu wyborczym, które odbyło się 17 września br. Zgromadzenie wybrało również wszystkie okręgowe
organy izby na następną kadencję, a także 10 delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.
Członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych wybieranym bezpośrednio w Izbie został wybrany -spośród dwóch
zgłoszonych w tych wyborach kandydatów – r. pr. Andrzej Głogowski.
W Zgromadzeniu uczestniczył Prezes KRRP r.pr. Dariusz Sałajewski. Swoje wystąpienie poświecił głównie
wypełnianiu przez samorząd jego misji publicznej zapisanej w Konstytucji RP i ukierunkowanych na realizację tej misji
ustawowych zadań. To powinno gruntować zaufanie społeczeństwa do samorządu a zarazem zawodu radcy
prawnego i dawać władzom samorządu mocny mandat w zabieganiu o spełnianie oczekiwań skupionej w nim grupy
zawodowej. „Tak łącznie i w takiej kolejności należy wskazywać priorytety w działalności samorządu”- stwierdził
Prezes KRRP.

Strona

Prezes KRRP złożył wizytę w nowej siedzibie Izby rzeszowskiej. Dariusz Sałajewski spotkał się tam z dziekanem Rady
OIRP r.pr. Bartoszem Opalińskim i członkami Prezydium Rady. Nowa siedziba izby spełnia wszystkie funkcje
związane z działalnością izby. Zapewnia również bardzo komfortowe i nowoczesne wymagania dla prowadzenia
aplikacji oraz szkoleń dla radców organizowanych przez izbę w ramach doskonalenia zawodowego. Pierwsze zajęcia
dla aplikantów radcowskich odbyły się tam już z początkiem września.
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Wizyta Prezesa KRRP w nowej siedzibie Izby rzeszowskiej

W trakcie spotkania z Prezesem KRRP, które miało miejsce 17 września rozmawiano głównie o potrzebie odbycia na
zbliżającym się Krajowym Zjeździe Radców Prawnych wyczerpującej debaty o przyszłości samorządu oraz
wyzwaniach stojących przed samorządem i zawodem w najbliższej kadencji. Debata taka w zgodnej opinii rozmówców
powinna poprzedzić wszystkie decyzje wyborcze Zjazdu. W spotkaniu uczestniczyli członkowie KRRP obecnej
kadencji z izby rzeszowskiej r.pr. Marek Skierczyński i r.pr. Piotr Kamiński.

Wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
24 września 2016 r. po raz jedenasty przeprowadzone zostały państwowe egzaminy wstępne na aplikacje:
adwokacką, radcowską, notarialną. Ponadto, po raz dziewiąty odbył się państwowy egzamin konkursowy na aplikację
komorniczą - informuje ministerstwo sprawiedliwości i podaje wstępne wyniki egzaminów. Do egzaminów przed 68
komisjami egzaminacyjnymi przystąpiło łącznie ok. 8 390 osób, spośród których na aplikację adwokacką – ok. 2 960
osób, na aplikację radcowską – ok. 4 350 osób, na aplikację notarialną – ok. 730 osób, a na aplikację komorniczą –
ok. 350 osób. Według wstępnych, nieoficjalnych danych, pozytywny wynik z egzaminów uzyskało ok. 3 420 osób, czyli
ponad 40 proc. wszystkich zdających.
Wyniki egzaminów na poszczególne aplikacje kształtują się następująco:
- egzamin wstępny na aplikację adwokacką zdało ok. 42 proc., tj. ok. 1 260 osób (dla porównania, w roku 2015
zdawalność wyniosła 37,5 proc.),
- egzamin wstępny na aplikację radcowską zdało ok. 40 proc., tj. ok. 1 730 osób (w roku 2015 zdawalność wyniosła
34,4 proc.),
- egzamin wstępny na aplikację notarialną zdało ok. 44 proc., tj. ok. 320 osób (w roku 2015 zdawalność wyniosła 39,5
proc.),
- egzamin konkursowy na aplikację komorniczą zdało ok. 31 proc., tj. ok. 110 osób (w roku 2015 zdawalność wyniosła
64,4%).
Na aplikację radcowską najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej nr 1 w Krakowie – ok. 56 proc.,
najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Kielcach – ok. 22 proc.

Rozmowy o edukacji prawnej w Poznaniu
Dlaczego w szkole potrzebna jest mediacja i czy obecność mediatorów wśród uczniów ma wpływ na zmniejszenie
liczby niepożądanych zjawisk w szkole? Na te pytania będą starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Mediacje
w szkole – kształtowanie odpowiedzialnych postaw uczniów i pozytywnych relacji w środowisku szkolnym”.

Strona

W programie konferencji zaplanowano wystąpienia sygnatariuszy: Marzeny Wodzińskiej – członka zarządu
Województwa Wielkopolskiego, Elżbiety Leszczyńskiej – Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Zbigniewa Tura -
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Konferencja odbyła się w czwartek 22 września 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu,. Organizatorami wydarzenia byli sygnatariusze porozumienia kreującego Wielkopolskie
Centrum Mediacji Szkolnej, Rówieśniczej i Oświatowej: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski
Kurator Oświaty, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców
Prawnych w Warszawie z siedzibą w Poznaniu oraz Sąd Okręgowy w Poznaniu. Instytucje te postanowiły połączyć
siły, by stworzyć projekt wspierający budowanie pozytywnych relacji w szkole i popularyzujących rozwiązania
przeciwdziałające agresji i przemocy.

dziekana OIRP w Poznaniu, dr Krystyny Babiak - dyrektor Centrum Edukacji Prawnej KRRP oraz Prezesa KRRP
Dariusza Sałajewskiego a także specjalistów w dziedzinie mediacji rówieśniczych, szkolnych i oświatowych.
Zaproponowano Panu Prezesowi Dariuszowi Sałajewskiemu jako prezesowi samorządu radców prawnych, który od 26
września 2016r. obejmuje prezydencję w ramach Porozumienia samorządów prawniczych i stowarzyszeń
prawniczych, aby na tym forum zechciał nadać dalszy bieg ustaleniom z debaty, proponując konkretny harmonogram
działań służących tworzeniu rozwiązań systemowych dotyczących edukacji prawnej.

Porozumienie z ELSA Poland
14 września w siedzibie KRRP podpisano porozumienie między Krajową Radą Radców Prawnych a Europejskim
Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland.
Porozumienie określa zasady stałej współpracy między samorządem radców prawnych i Stowarzyszeniem. Krajowa
Rada Radców Prawnych została Partnerem Naukowym ELSA Poland.
W spotkaniu udział wzięli: ze strony KRRP prezes Dariusz Sałajewski oraz wiceprezes Zbigniew Pawlak. ELSA
reprezentowana była przez prezesa Michała Łacheckiego oraz skarbnika Adelę Gąsiorowską.

Spotkanie z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP
15 września 2016 r. w siedzibie KRRP w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta
RP. Ze strony Krajowej Rady udział wzięli prezes KRRP Dariusz Sałajewski, wiceprezes KRRP Ewa Stompor-Nowicka
oraz r.pr. Jolanta Kucharzak – koordynator merytoryczny Centrum Edukacji Prawnej KRRP. Kancelarię Prezydenta RP
reprezentowali, m.in. dyrektor Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej Tomasz Kulikowski oraz zastępca dyrektora Zofia
Szweda-Lewandowska.
Spotkanie odbyło się na kanwie zawartego w grudniu 2015 r. porozumienia w sprawie współpracy na rzecz
podnoszenia świadomości prawnej Obywateli i propagowania idei pomocy prawnej pro bono. W trakcie spotkania
przybliżono zasady realizacji celów porozumienia.

Prezes KRRP przejął przewodnictwo w Porozumieniu „Prawnicy razem”
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych r. pr. Dariusz Sałajewski, w imieniu samorządu radców prawnych, przejął
roczne przewodnictwo w Porozumieniu Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. Porozumienie w
przekazie publicznym posługuje się nazwą „Prawnicy razem”.

Strona

Sprawowanie przewodnictwa w Porozumieniu przez KRRP trwać będzie do 24 września 2017 r. Warto wspomnieć, że
w 2017 roku samorząd radcowski obchodzić będzie 35-lecia jego utworzenia.
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Oficjalne przekazanie Krajowej Radzie Radców Prawnych przewodnictwa w Porozumieniu przez dotychczasowego
jego lidera: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, miało miejsce w trakcie zorganizowanej 26 września br. – w
rocznicę utworzenia Porozumienia – w siedzibie Sądu Najwyższego konferencji „Udział sędziego w debacie
publicznej”.

Aplikacja radcowska
 Posiedzenie Zespołu KRRP ds. Pytań na kolokwia ustne
15 września 2016 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Pytań na kolokwia ustne w 2017 roku, w którego skład
wchodzą przedstawiciele wszystkich 19 okręgowych izb radców prawnych.
Zespół zajmie się przygotowaniem pytań z trzech zbiorów:
- "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych",
- "Prawo gospodarcze",
- "Etyka i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego".
Prace zespołu zostaną zakończone przedstawieniem zbiorów pytań Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych do
dnia 15 października 2016 roku.

 Posiedzenie: Komitetu Stałego ds. Aplikacji i Komisji ds. Aplikacji
16 września 2016 r. miało miejsce wspólne i ostatnie w tej kadencji posiedzenie Komitetu Stałego ds. Aplikacji oraz
Komisji ds. Aplikacji. Tematami posiedzenia była optymalizacja kosztów aplikacji, kontynuacja działań w kierunku
podniesienia jakości patronatu, ustalenie sposobu dystrybucji broszury z materiałami pomocniczymi dla patronów,
prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej wśród aplikantów badającej ich status zawodowy, poziom zadowolenia
z aplikacji i patronatu; wytyczne w sprawie uzasadnień ocen sporządzanych przez członków komisji do
przeprowadzenia egzaminu radcowskiego delegowanych przez KRRP oraz omówienie roli zastępcy
przewodniczącego komisji.

Wydarzenia izbowe: OIRP Szczecin

Strona
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W dniu 4 września odbył się „Piknik z Radcą Prawnym”. Podczas tej tradycyjnej imprezy rodzinnej zgromadzeni goście
mieli okazję skorzystać z licznych atrakcji rekreacyjnych i sportowych. Sporym zainteresowaniem cieszyły się jazdy
próbne samochodami MINI Cooper Clubman oraz MINI JW. Imprezę uświetnił ponadto swoim występem aktor Teatru
Polskiego w Szczecinie Michał Janicki, wraz ze swoim zespołem.



Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przedstawił kolejną już opinię do
projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826) oraz ustawy przepisy wprowadzające
ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827). W związku z niezwykle szerokim zakresem regulacji
objętych powyższymi projektami, przedkładane opinie odnoszą się do ich poszczególnych części, co pozwala
na precyzyjne ujęcie istotnych z punktu widzenia środowiska radców prawych problemów. Mając na względzie
zaplanowane na dni 27 i 28 września 2016 r. posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia
powyższych projektów, przy piśmie z dnia 26 września 2016 r. przekazana została opinia opracowana w
ramach OBSiL KRRP, odnosząca się do przepisów skutkujących ograniczeniem wykonywania zawodu radcy
prawnego przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych KAS. W opinii
wskazano, że obejmowanie zakazem prowadzenia działalności gospodarczej radców prawnych zatrudnionych
lub pełniących służbę w KAS, jest zbędne wobec przepisów ustawy o radcach prawnych oraz Kodeksu Etyki
Radcy Prawnego, zawierających regulacje wykluczające konflikt interesów i eliminujące zagrożenie
stronniczością. Zwrócono również uwagę, że nie zawsze radcowie prawni będą zatrudnieni w jednostkach
KAS w pełnym wymiarze czasu pracy, a rozszerzająca interpretacja projektowanych przepisów
uniemożliwiłaby im nie tylko dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy, ale także wykonywanie
zawodu radcy prawnego w innych formach przewidzianych w ustawie o radcach prawnych. W opinii
przedstawiono również propozycję zmian, które wyłączałaby wykonywanie zawodu radcy prawnego spod
przewidzianych w projektach ograniczeń, co umożliwiłoby radcom prawnym zatrudnionym lub pełniącym
służbę w KAS wykonywanie zawodu radcy prawnego bez naruszania celów projektowanej regulacji.
Poprzednia opinia dotycząca zmian w kodeksie karnym skarbowym, przekazana została na ręce Zastępcy
Szefa Kancelarii Sejmu Pana Adama Podgórskiego przy piśmie z dnia 23 czerwca 2016 r.
Więcej: www.kirp.pl i www.obsil.pl
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W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji KRRP opracowano stanowisko w sprawie świadczenia pomocy
prawnej przez prawnika kancelarii lub spółki prawniczej, w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę, osoby niebędącej radcą prawnym, adwokatem, aplikantem do ww. zawodów, rzecznikiem patentowym,
doradcą podatkowym ani prawnikiem zagranicznym, w celu powierzenia tej osobie niektórych czynności z
zakresu pomocy prawnej dokładnie określonych w umowie o pracę – na rzecz klientów takiej kancelarii lub
spółki. W stanowisku podniesiono, że kancelaria lub spółka prawnicza może zatrudniać (na podstawie
stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej) prawników nieposiadających uprawnień radcy prawnego bądź
adwokata w celu powierzenia czynności wchodzących w zakres szeroko rozumianej pomocy prawnej.
Zaznaczono jednak, że rezultat pracy tych osób, nawet jeżeli obejmowałby np. całościowe przygotowanie
treści opinii prawnej, umowy czy aktu prawnego, będzie tylko projektem stanowiska przedstawianym radcy
prawemu tej kancelarii lub spółki, zaś finalnie przekazane klientowi stanowisko firmowane jest podpisem
radcy prawnego, który ponosi za nie odpowiedzialność np. odszkodowawczą lub dyscyplinarną.
Strona



Eksperci OBSiL KRRP podkreślili, iż wyjątkiem od tej zasady są przewidziane w ustawie o radcach prawnych
uprawnienia aplikanta radcowskiego do samodzielnego wykonywana niektórych czynności z zakresu pomocy
prawnej powierzanych mu przez radcę prawnego.
Więcej: http://bibliotekakirp.pl/items/show/601

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

Sprawy zagraniczne


Przypomnienie - Konferencja Chiny - Hong - Kong - Polska

Komitet ds. Zagranicznych przypomina o możliwości 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 szkolenia.kirp.pl.

 Zaproszenie do udziału w II edycji Tygodnia Konstytucyjnego
Komisja Praw Człowieka już po raz drugi zaprasza wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich do udziału
w Tygodniu Konstytucyjnym, organizowanym przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy w dniach 17-23
października 2016 roku. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym patronatem
Rzecznika Praw Obywatelskich. Nadzór merytoryczny nad wydarzeniem objęła Prof. Ewa Łętowska.
W ramach Tygodnia Konstytucyjnego prawnicy – radcowie prawni, adwokaci, sędziowie prokuratorzy, notariusze,
pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi oraz aplikanci, przeprowadzą lekcje dotyczące znaczenia
Konstytucji w życiu obywateli. Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów szkół ponadgimnazjalnych na praktyczny
wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Zależy nam na tym, aby w przystępny i
interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z
nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego chcemy promować świadome obywatelstwo i zachęca młodych ludzi do
większego zainteresowania się sprawami publicznymi.
W pierwszej edycji Tygodnia Konstytucyjnego, która odbyła się w dniach 28 maja – 4 czerwca 2016 roku wzięło udział
215 szkół i 270 prawników w całej Polsce. W lekcjach dotyczących Konstytucji uczestniczyło 12 800 uczniów.

Strona

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem:
www.stowarzyszenieholda.pl w zakładce „projekty”.
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Spotkania w szkołach odbywać się będą w ramach jednej godziny lekcyjnej. Prowadzący otrzymają przykładowy
scenariusz lekcji oraz pomoce metodologiczne.

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


Bez falstartu i sensacji, Dziennik Gazeta Prawna, 27 września 2016 r.
Dariusz Sałajewski: „W tej chwili mogę powiedzieć, że nie przewiduję kandydowania na prezesa Krajowej
Rady Radców Prawnych (...) Niewątpliwie w moim najbliższym otoczeniu znajdują się osoby, które z
powodzeniem mogłyby kandydować na prezesa KRRP i którym udzieliłbym poparcia, jeżeli byłoby ono dla
takiej osoby kapitałem (...)".
Więcej:
https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/634848,bez-falstartu-i-sensacji.html



Jestem zadowolony z wyniku egzaminu na aplikację, Rzeczpospolita, 26 września 2016 r.
„Jestem zadowolony z wyników. Widać, że egzamin nam się trochę ustatkował. Stał bardziej równy i
przewidywalny. Bałem się wyników skrajnych w granicach 10 lub 90 proc. zdanych. W tym roku w OIRP w
Warszawie jest to 40,77 proc. zdanych co dało nam w sumie 455 nowych aplikantów (…) - mówił dla RP
Włodzimierz Chróścik, dziekan OIRP w Warszawie.
Więcej:
www.rp.pl/Aplikacjeegzaminy/309269925-RZECZoPRAWIE---Wlodzimierz-Chroscik-jestem-zadowolony-zwyniku-egzaminu-na-aplikacje.html#ap-1



Wielość dualizmów - o obsłudze prawnej w urzędach, Rzeczpospolita, 25 września 2016 r.
Dariusz Sałajewski: „Dualizm form obsługi prawnej w urzędach stał się normą i jest to w mojej opinii norma zła
- pisze Dariusz Sałajewski. Z radością przyjąłem publikacje w „Rzeczpospolitej" z 8 września, poświęcone
raportowi Najwyższej Izby Kontroli o nieprawidłowościach w zlecaniu przez urzędy samorządu terytorialnego
obsługi prawnej prawniczym firmom zewnętrznym przy jednoczesnym zatrudnianiu etatowych prawników –
rozumiem, że w większości radców prawnych (...)”.
Więcej:
www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/309249985-Wielosc-dualizmow---Dariusz-Salajewski-o-obsludze-prawnej-wurzedach.html
Kruche fundamenty wiary byłego prezesa, Rzeczpospolita, 24 września 2016 r.

Więcej:
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Andrzej Kalwas: „Dlaczego kolega Maciej Bobrowicz zamierza powtórnie kandydować na prezesa Krajowej
Rady Radców Prawnych, a nie chce być doradcą nowo wybranych prezesów? - pisze Andrzej Kalwas(…)
Nie zdarzyło się, aby w historii samorządów prawniczych były prezes, który zaledwie trzy lata temu zakończył
kadencję zamierzał ponownie kandydować (...)”.
Strona



http://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/309249983-Dlaczego-Maciej-Bobrowicz-znow-chce-kandydowac-na-prezesa-Krajowej-Rady-Radcow-Prawnych---pyta-Andrzej-Kalwas.html


Zawód rzecznika patentowego otwarty dla radców i adwokatów, Rzeczpospolita, 22 września 2016 r.
„Ministerstwo nauki chce, by zawód rzecznika wykonywało więcej osób. Mniej sędziów ma zaś orzekać w
sprawach dotyczących patentów. Wzorem innych państw Unii Europejskiej zawód rzecznika patentowego
powinien być otwarty dla radców prawnych i adwokatów. Tak wynika z Białej Księgi Innowacji, przedstawionej
w czwartek przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (...)".
Więcej:
http://www.rp.pl/Rzecznicy-patentowi/309229898-Zawod-rzecznika-patentowego-otwarty-dla-radcow-iadwokatow.html
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