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Informujemy także o ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady
Radców Prawnych IX kadencji oraz porozumieniu
z Federacją Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Wybory w okręgowych izbach radców prawnych
 Gdańsk
1 października br. odbyło się Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Zgromadzenie
dokonało wyboru organów Izby na X kadencję oraz delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.
Dziekanem Rady OIRP w Gdańsku został ponownie wybrany – jedyny kandydat na to stanowisko – r.pr. Jerzy Mosek.
Ponadto uzyskał on mandat członka KRRP wybieranego bezpośrednio przez Izbę.
Więcej: Gdańsk

 Katowice
Zdecydowaną większością, bo ponad 80% głosów, spośród dwóch zgłoszonych kandydatów, Zgromadzenie Delegatów
OIRP w Katowicach na funkcję Dziekana Rady wybrało r.pr. Ryszarda Ostrowskiego. Będzie on pełnił tę funkcję już
drugą kadencję.
Wybranym bezpośrednio przez izbę – spośród dwóch zgłoszonych kandydatów – członkiem Krajowej Rady Radców
Prawnych dziesiątej kadencji będzie r.pr. Piotr Bober.
W Zgromadzeniu, które odbyło się 1 października br., uczestniczyli Prezes KRRP r.pr. Dariusz Sałajewski i
Wiceprezes KRRP r.pr. Ewa Stompor-Nowicka.

 Poznań
30 września br. odbyło się Zgromadzenie Wyborcze Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
Delegaci wybrali nowe władze samorządu radcowskiego na kadencję 2016-2020. Dziekanem Rady OIRP w Poznaniu
wybrano ponownie r.pr. Zbigniewa Tura.
Mandat stałego członka KRRP uzyskała dr Krystyna Babiak.
W zgromadzeniu uczestniczył wiceprezes KRRP – r.pr. Zbigniew Pawlak.

Posiedzenie KRRP
W dniach 7-8 października br., w Zakopanem, odbyło się ostatnie posiedzenie KRRP w IX kadencji.

Strona

Zjazdowi zostanie również przekazany projekt uchwały w sprawie wytycznych działania samorządu i jego organów na
lata 2016-2020.
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Krajowa Rada Radców Prawnych przyjęła na nim, m.in., sprawozdanie ze swojej działalności w IX kadencji (lata 20132016), które podlega przekazaniu pod obrady XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

Porozumienie z Federacją Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Dyrektor Centrum Edukacji Prawnej KRRP r.pr. Krystyna Babiak podpisała Porozumienie z Federacją
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w sprawie wprowadzania do tematyki zajęć dla słuchaczy UTW zagadnień z zakresu
podstawowej wiedzy o prawie i udziału radców prawnych jako prelegentów i animatorów na tych zajęciach.

Na zdjęciu r.pr. Krystyna Babiak

Porozumienie stanowi uwieńczenie wspólnej inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara i
Prezesa KRRP r.pr. Dariusza Sałajewskiego zapowiedzianej podczas Kongresu Seniora odbywanego w Chorzowie
w maju br.
Podpisanie Porozumienia miało miejsce w dniu 27 września br. w siedzibie Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich.
Rzecznik Praw Obywatelskich i Prezes KRRP podpisali porozumienie jako patroni przedsięwzięcia. Bezpośrednio po
akcie podpisania porozumienia miała miejsce konferencja prasowa.
Więcej: kolejne przedsięwzięcie samorządu w sferze edukacji prawnej

Pełne wydanie: Radca Prawny nr 167

Strona

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania „Radcy Prawnego” (nr 167 / wrzesień-październik 2016).
W bieżącym wydaniu między innymi:
 Bez polityki – rozmowa z Dariuszem Sałajewskim, prezesem KRRP
 Samorząd to praca, ale i… pasja – rozmowa z Barbarą Kras, sekretarzem KRRP
 Mówią dziekani… – rozmowy z Dziekanami Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych
 Pierwsi prezesi Sądu Najwyższego (3) – Arkadiusz Bereza
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Nowy numer „Radcy Prawnego”

Rajd bieszczadzki
W dniach 28 września – 2 października 2016r. odbyła się kolejna edycja rajdu bieszczadzkiego, organizowanego przez
Komisję Kultury, Sportu i Rekreacji KRRP przy współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Rzeszowie. Udział
wzięło blisko 100 osób.
Relacja z wyprawy wraz ze zdjęciami już niedługo na stronie kirp.pl w dziale Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji.

Sprawy międzynarodowe


Przypomnienie - Konferencja Chiny - Hong Kong - Polska

Komitet ds. Zagranicznych przypomina o konferencji "Chiny - Hong Kong - Polska - szansa dla polskiego biznesu.
Zagadnienia prawne i praktyczne", która odbędzie się 26 października 2016 roku w Warszawie.
Swój udział w konferencji potwierdzili między innymi Jego Ekscelencja Pan Xu Jian, Ambasador Chin w Polsce oraz
Pan Wang Junfeng, Prezydent Adwokatury Chińskiej.
Informacje i rejestracja są dostępne na stronie szkolenia.kirp.pl


Praktyczne szkolenie dla radców prawnych w Trewirze i Luksemburgu

W dniach 5-6 października odbyło się szkolenie dla radców prawnych i prawników z innych krajów członkowskich Unii
Europejskiej w Trewirze i Luksemburgu, poświęcone reprezentowaniu klientów przed Sądem i Trybunałem UE.
Pierwszego dnia miały miejsce wykłady i warsztaty w Akademii Prawa Europejskiego (ERA), a drugiego dnia udział w
rozprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.
Relacja z przebiegu szkolenia zostanie opublikowana w jednym z najbliższych Biuletynów KRRP. W listopadzie 2016 r.
będzie mieć miejsce kolejne szkolenie wyjazdowe do Trewiru i Luksemburga, a dwa kolejne są przewidywane na rok
2017.


Trzecia edycja Europejskiego Dnia Prawnika

9 grudnia odbędzie się trzecia edycja Europejskiego Dnia Prawnika w formie jednodniowego projektu edukacyjnego
- lekcji w szkołach. W tym roku tematem naszego święta jest Dostęp do Wymiaru Sprawiedliwości.
R. pr. Aldona Kaniewska z OIRP w Warszawie, koordynator krajowy Europejskiego Dnia Prawnika w najbliższych
dniach będzie kontaktować się z Okręgowymi Izbami Radców Prawnych w sprawach organizacyjnych.


Jubileusz Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL

Przypominamy, że 22 października 2016 r. odbędą się w Paryżu obchody 30 - lecia działalności Europejskiego Dnia
Prawnika i 20 - lecia członkostwa naszego samorządu w tej organizacji. Zapraszamy wszystkich radców prawnych do
udziału w tym wydarzeniu.
Informacje i rejestracja są dostępne pod adresem aea-eal.eu.

Informujemy, że w trzeciej edycji Konkursu na najlepsze projekty zagraniczne Okręgowych Izb Radców Prawnych
wnioski złożyło dziewięć Izb Okręgowych (w Białymstoku, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie,
Toruniu, Warszawie i Wrocławiu). Zgodnie z regulaminem konkursu nadesłane propozycje zostaną ocenione przez
Komisję Konkursową, a ogłoszenie wyników Konkursu przewidujemy do dnia 21 października 2016 r.
Info działu zagranicznego
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Trzecia edycja Konkursu na najlepsze projekty zagraniczne
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Wydarzenia w okręgowych izbowach
 OIRP Szczecin
W dniu 3 października br. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie odbyło się wspólne posiedzenie
Rady OIRP oraz Okręgowej Rady Adwokackiej.
Więcej informacji: http://oirp.szczecin.pl/wspolne-posiedzenie-rady-oirp-oraz-ora/

 OIRP Toruń
W dniach 14-15 października br. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu organizuje akcję „Na torach prawa”,
podczas której radcowie prawni będą udzielać bezpłatnych porad prawnych. W tym roku, świadczenie pomocy prawnej
przez radców prawnych będzie odbywało się w specjalnym Tramwaju Prawnym przy ul. Sienkiewicza 24/26 - zajezdnia
MZK.



W dniu 29 września 2016 r. przedstawiciel OBSiL KRRP wziął udział w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej
do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826) oraz przepisy
wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827). Przedmiotem obrad były zgłoszone,
a nie omówione podczas poprzedniego posiedzenia, poprawki do projektu ustawy o KAS, wśród których
największe wątpliwości wzbudziła kwestia zasadności zamieszczenia w ustawie preambuły, której potrzebę
istnienia – wbrew stanowisku biura legislacyjnego – widzieli przedstawiciele ministerstwa.
Przedmiotem dyskusji było również brzmienie art. 1 projektu, w części określającej zakres podmiotów, którym
Krajowa Administracja Skarbowa wina zapewnić obsługę i wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków
podatkowych i celnych, a którego prawidłowe ujęcie legislacyjne było kwestionowane przez przedstawicieli
związków zawodowych. Następnie projekt ustawy o KAS wraz z wprowadzonymi zmianami został przez
Podkomisję przyjęty.

W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych opracowano stanowisko w sprawie
niektórych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego w urzędzie administracji państwowej. Opinia
odnosi się m.in. do zagadnienia dopuszczalności tworzenia w urzędach państwowych wyodrębnionych komórek
organizacyjnych zajmujących się obsługą prawną organu, którymi kieruje inna niż kierownik urzędu osoba
(radca prawny lub osoba niebędąca radcą prawnym). Nawiązuje również do dopuszczalności usytuowania
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W zakresie przepisów wprowadzających największe kontrowersje budziły regulacje dotyczące kontynuacji
działalności izb skarbowych jako izb administracji skarbowej oraz połączenia z izbami celnymi i urzędami kontroli
skarbowej, a w konsekwencji ich zniesienia, co ma nastąpić z dniem 1 stycznia 2017 r. Na istotne problemy
związane z funkcjonowaniem administracji skarbowej i celnej w okresie przejściowym, zwłaszcza w odniesieniu
do istniejących obecnie oddziałów, wskazywali przedstawiciele związków zawodowych. Wątpliwości natury
legislacyjnej formułowane były również w odniesieniu do regulacji dotyczących kontynuacji zatrudnienia i
zachowania ciągłości pracy i służby w ramach powstającej na mocy projektowanej regulacji ustawowej Krajowej
Administracji Skarbowej.

stanowiska radcy prawnego albo stanowisk radców prawnych, którzy świadczą w ramach stosunku pracy pomoc
prawną na rzecz organu, w wydziale merytorycznym tego urzędu, w którym zatrudnione są także inne osoby,
wykonujące zadania merytoryczne.
Opinia zawiera również rozważania co do obowiązkowego charakteru utworzenia w urzędzie państwowym
wyodrębnionej komórki obsługi prawnej, jeśli pomoc prawna ma być wykonywana przez dwóch lub więcej
radców prawnych, którzy nie są zatrudnieni w innej wyodrębnionej komórce lub jednostce organizacyjnej.
Zauważono, iż nie jest dopuszczalne umiejscowienie stanowisk radców prawnych w innej wyodrębnionej
komórce lub jednostce organizacyjnej niż komórka obsługi prawnej, jeśli na tych stanowiskach ma być
świadczona pomoc prawna na rzecz także innych komórek organizacyjnych urzędu lub na rzecz całego urzędu.
W stanowisku wskazano, że w każdym przypadku (poza sytuacją wskazaną w art. 9 ust. 3 zdanie drugie u.r.p.)
wykonywania przez radców prawnych zawodu na stanowiskach radców prawnych w urzędzie państwowym
podlegają oni bezpośrednio kierownikowi urzędu. Niezgodne z wiążącymi przepisami prawa rangi ustawowej
byłoby zatem wykonywanie tego zadania przez kierownika urzędu przy pomocy innej osoby – np. kierownika
komórki obsługi prawnej, czyli wyznaczenie jej jako przełożonego radców prawnych. Jak zauważono w
stanowisku, nie wyklucza to możliwości powierzenia radcy prawnemu będącemu koordynatorem pomocy
prawnej w ww. komórce lub osobie trzeciej funkcji kierownika tej komórki, z zastrzeżeniem, że nie jest on
przełożonym radców prawnych.
Ponadto poruszono kwestię dopuszczalności łączenia wykonywania zawodu radcy prawnego w izbie skarbowej
z wykonywaniem funkcji kierownika tej izby (dyrektora izby skarbowej), w szczególności, gdy oba rodzaje
czynności są wykonywane w ramach tego samego stosunku pracy i wymiarze czasu pracy wynikającym z art.
18 ust. 2 ustawy o radcach prawnych. Stwierdzono, że osoba posiadająca tytuł zawodowy radcy prawnego i
zatrudniona na stanowisku radcy prawnego w urzędzie państwowym może na tym stanowisku wyłącznie
wykonywać zawód radcy prawnego, czyli świadczyć pomoc prawną (z zastrzeżeniem dotyczącym pełnienia
funkcji koordynatora pomocy prawnej w urzędzie). Wskazano, iż niedopuszczalne jest pełnienie w ramach
zatrudnienia na stanowisku radcy prawnego funkcji kierującego urzędem (lub jego zastępcy). Podkreślono, iż
połączenie takie nie jest dopuszczalne ani na mocy jednostronnej decyzji pracodawcy ani za zgodą radcy
prawnego.
LINK do opinii: http://bibliotekakirp.pl/items/show/603

Strona
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Info OBSiL

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


Prokuratorzy, radcy i doradcy bez weryfikacji podpisu elektronicznego w sądach, Rzeczpospolita, 7
października 2016 r.
„Rzecznicy patentowi, radcy prawni i prokuratorzy nie będą musieli przy kontaktach z sądami podawać danych
do weryfikacji ich podpisu elektronicznego. Zrobi do kwalifikowany dostawca usług zaufania. Wynika tak z
wchodzącej właśnie w życie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (...)”.
Więcej:
www.rp.pl/Uslugi-ceny-zarobki/310079986-Prokuratorzy-radcy-i-doradcy-bez-weryfikacji-podpisuelektronicznego-w-sadach.html



Aplikacja 3.0, Dziennik Gazeta Prawna, 4 października 2016 r.
„Propozycje unowocześnienia aplikacji i sposobów szkolenia aplikantów ograniczają się dziś przeważnie do
wykorzystania e-learningu i webinariów w procesie nauczania. Świat używa e-learningu od lat, więc nie stanowi
on dziś zaskoczenia, wręcz przeciwnie – stał się codziennością. Prawdziwe wyzwanie jest jednak gdzie indziej.
Gdyby myśleć kategoriami jutra, a nie przeszłości, to czekają nas zupełnie inne wyzwania: to coś, co odmieniło
rynek szkoleń, czyli grywalizacja (...)” – mówi Maciej Bobrowicz, były prezes KRRP.
Więcej:
https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/635220,aplikacja-3-0.html



Maria Ślązak kandydatem na Prezesa KRRP, Rzeczpospolita, 1 października 2016 r.
„Podczas Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Gdańsku delegatem na Krajowy Zjazd Radców Prawnych – z największą ilością głosów – wybrana została Maria
Ślązak, aktualna wiceprezes KRRP i była Prezydent CCBE. Jak podaje oficjalna strona Krajowej Rady Radców
Prawnych, dziękując za dokonany wybór Maria Ślązak poinformowała delegatów, że podjęła decyzję o
kandydowaniu na funkcję Prezesa KRRP (...)”.
Więcej:
www.rp.pl/Radcowie/310019963-Maria-Slazak-kandydatem-na-Prezesa-KRRP.html#ap-1
Maria Ślązak: Obywatelu, nie bój się prawnika, Rzeczpospolita, 1 października 2016 r.
„Nasze środowiska chcą włączyć się w działania, które uczynią usługi prawne tak samo dostępnymi jak opieka
medyczna – zapewnia prawnik. becnie szeroko dyskutowana, zarówno w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń
Prawniczych Europy (CCBE), Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA), jak i Amerykańskiego
Stowarzyszenia Prawników (ABA), jest potrzeba modernizacji usług prawnych, tak by zapewnić rzeczywisty
dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym porad prawnych wszystkim obywatelom (...)”.
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Więcej:
www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/310019996-Maria-Slazak-Obywatelu-nie-boj-sie-prawnika.html
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Radcowie: ustawa o KAS niepotrzebnie ogranicza radców, Rzeczpospolita, 28 września 2016 r.
„Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez radców prawnych zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych KAS jest zbędny – uważa Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców
Prawnych (...)”.
Więcej:
www.rp.pl/Radcowie/309289933-Radcowie-ustawa-o-KAS-niepotrzebnie-ogranicza-radcow.html
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