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Szanowni Państwo! 

 

Przekazujemy Państwu pierwszy w 2015 roku numer Biuletynu 

Informacyjnego. Rozpoczynamy od informacji dotyczących zmian                           

w wydawnictwach Krajowej Rady Radców Prawnych, wynikających                       

z  uchwały KRRP nr 42/IX/2014 z dnia 14 czerwca 2014 r. 

 

Wracamy jeszcze pamięcią do wydarzeń z grudnia 2014 r., ale sporo 

miejsca poświęcamy także zapowiedziom wydarzeń, które odbędą się                

w nadchodzących tygodniach. 
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Nowe czasopisma – dwumiesięcznik „Radca prawny” i kwartalnik „Radca prawny. Zeszyty 
naukowe”. 
 
 

Od nowego roku samorząd radców prawnych postanowił zmienić swoją politykę wydawniczą. W zamian za zmniejszenie 

częstotliwości wydawania „Radcy Prawnego” powstał kwartalnik naukowy „Radca prawny. Zeszyty naukowe”. 

Dotychczasowy miesięcznik stał się więc dwumiesięcznikiem w odmienionej formule graficznej oraz ze wzbogaconą 

tematyką, ciągle pozostając pismem informacyjnym, o tekstach „lżejszych”, ale aktualnych. Kwartalnik będzie zawierał zaś 

teksty stricte naukowe, oryginalne, recenzowane prace naukowe, dotyczące różnych gałęzi prawa, w tym m.in. związanych 

z praktycznymi i doktrynalnymi aspektami wykonywania zawodu radcy prawnego. Kwartalnik, miejmy nadzieję, stanie się 

zbiorem piśmiennictwa prawniczego niezbędnego w codziennej pracy radcy prawnego. 

 

Powyższe zmiany wynikają z uchwały KRRP nr 42/IX/2014 z dnia 14 czerwca 2014 r. w sprawie wydawnictw Krajowej Rady 

Radców Prawnych. Decyzją KRRP oba czasopisma będą nieodpłatnie dystrybuowane do wszystkich zainteresowanych 

radców prawnych (w zależności od dokonanego wyboru – w wersji drukowanej bądź elektronicznej).  W wersji elektronicznej 

oba periodyki będą dostępne na stronie www.kirp.pl. 

 

Poniżej przedstawiamy krótką historię wydawnictw Krajowej Rady Radców Prawnych: 

 

Rok Wydawnictwo 

1983 „Biuletyn Informacyjny” 

1985 „Biuletyn Informacyjny Radców Prawnych” 

1986 powstaje czasopismo „Obsługa Prawna” 

1992 zmiana na czasopismo „Radca Prawny” (zmiana tytułu i formuły) 

2009 powstaje nowy miesięcznik „Kancelaria” (wspólny projekt KRRP i Wolters Kluwer Polska) 
rozsyłany wraz z dwumiesięcznikiem „Radca Prawny” 

2011 miesięcznik „Radca Prawny” w nowej formule wraz z wkładką „Dodatek Naukowy” 

2014 nowy dwumiesięcznik „Radca Prawny” i kwartalnik „Radca prawny. Zeszyty naukowe” 

 
 
 

 

Karta ewidencyjna 

 

Prezydium KRRP uchwaliło nowy wzór karty ewidencyjnej.  Zmiany mają związek z przygotowaniem listy radców, którzy 

chcą być obrońcami z urzędu oraz reorganizacją zasad dystrybucji czasopism KRRP. 

 

Wzór karty dostępny jest w Bibliotece Prawa Samorządowego: karta ewidencyjna  

 

 

 

 

 

http://www.bibliotekakirp.pl/files/show/280
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Biblioteka Prawa Samorządowego 

 

 

 

 

 

 

 

W kategoriach Krajowa Rada Radców Prawnych i Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych umieszczono 

dokumenty z ostatnich dwóch kadencji, tj. VIII (2010-2012) i IX (2013-). Starsze dokumenty znajdują się                    

w ARCHIWUM. Rozbudowana wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie po tytule, numerze, dacie lub opisie 

aktu prawnego, również po słowach kluczowych przypisanych do dokumentu. 

 

Zadaniem serwisu bibliotekakirp.pl jest ułatwienie pozyskiwania informacji prawnych regulujących 

funkcjonowanie naszego samorządu radcom prawnym, aplikantom, pracownikom izb okręgowych. 

 

 
 

Stanowisko do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej 

 

W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych opracowane zostało stanowisko              

do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej przesłanego do zaopiniowania                        

w ramach konsultacji społecznych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.  

 

Projekt ma na celu stworzenie mechanizmów prawnych gwarantujących otrzymanie od Państwa  bezpłatnej 

pomocy prawnej przez osoby najuboższe na etapie przedsądowym. Określa kryteria kwalifikujące beficjentów 

nieodpłatnej pomocy prawnej, jej zakres przedmiotowy oraz zasady, na jakich ma być udzielana. Pomoc 

prawną świadczyć mają wyłącznie radcowie prawni i adwokaci w punktach na terenie powiatu w ilości ustalanej 

według mnożnika służącego ustaleniu wysokości dotacji przypadającej danemu powiatowi. Wprowadzenie 

rozwiązań przewidzianych projektem stanowi więc szansę zatrudnienia dla wielu radców prawnych. Ponadto 

projekt przewiduje stworzenie systemu informacji prawnej przysługującej wszystkim osobom fizycznym, która 

w założeniu ma służyć podniesieniu świadomości prawnej społeczeństwa. Tego rodzaju rozwiązania spotykają 

się ze sprzeciwem organizacji pozarządowych, których aktywność została ograniczona do udzielania informacji 

prawnej. Zarówno udzielanie pomocy prawnej,  jak i zapewnienie informacji prawnej będzie finansowane z 

budżetu państwa. Krajowa Rada Radców Prawnych co do zasady pozytywnie oceniła rozwiązania 

przewidziane w projekcie, jednocześnie proponując wprowadzenie kilku zmian, mających doprecyzować 

postanowienia ustawy i ułatwić jej stosowanie w praktyce.  

 

Pełna treść stanowiska znajduje się na stronie KRRP w zakładce OBSiL Proces legislacyjny. 
Informacja OBSiL 

 

 

 

Pod adresem www.bibliotekakirp.pl działa Nowa Biblioteka Prawa 

Samorządowego. 

Dostępne są tam uchwały Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, uchwały, 

opinie i stanowiska Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Prezydium Krajowej 

Rady Radców Prawnych, a także stanowiska i opinie Ośrodka Badań Studiów 

i Legislacji KRRP. 

http://www.bibliotekakirp.pl/
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Zmiany ustrojowe w funkcjonowaniu samorządu i w postępowaniach dyscyplinarnych 

 

W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o radcach prawnych, wprowadzająca w szczególności zmiany 

dotyczące postępowań dyscyplinarnych. 

Celem nowelizacji jest usprawnienie takich postępowań, a wprowadzone nowe regulacje uwzględniają postulaty zgłaszane 

przez samorząd radcowski. 

Zmiana nadaje status organów rzecznikom dyscyplinarnym i Głównemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, co powinno 

zwiększyć gwarancje obiektywizmu podejmowanych przez nich działań. Poza tym ich zadania zostały określone                              

na poziomie ustawowym. Ponadto, ustawa przewiduje m. in. usprawnienie doręczania korespondencji w toku postępowania 

dyscyplinarnego, wydłuża terminy przedawnienia przewinień dyscyplinarnych. 

Nowelizacja wprowadziła również istotne zmiany ustrojowe dotyczące funkcjonowania organów samorządu. Wydłużyła do 

czterech lat kadencje organów samorządu (poczynając od kadencji po dniu wejścia w życie ustawy) oraz zniosła 

dotychczasowy zakaz pełnienia funkcji w organach samorządu  –  więcej niż dwie kadencje – w stosunku do funkcji                         

w organach dyscyplinarnych. Nowe przepisy rozszerzyły katalog kompetencji Krajowej Rady Radców Prawnych o prawo 

do uchwalania regulaminów szczegółowych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego. 

Nowelizacja opublikowana została w Dz. U. z dnia 10 grudnia 2014 r. (pozycja 1778). 

 

 

 

Sprawy międzynarodowe 

 

Maria Ślązak objęła funkcję Prezydenta CCBE 

 

 
 

Ponadto brała aktywny udział w pracach innych komitetów i grup roboczych CCBE, w tym przede wszystkim w komisji ds. 

deontologii, komisji ds. kształcenia oraz komisji ds. międzynarodowych usług prawniczych. To przede wszystkim dzięki jej 

staraniom nasz samorząd został członkiem CCBE jako pierwsza i jak dotąd jedyna organizacja skupiająca radców 

prawnych. 

W okresie sprawowania funkcji Prezydenta r. pr. Maria Ślązak chce skupić się na trzech głównych obszarach: 

 doprowadzenie do zwiększenia aktywności samorządów z nowych krajów członkowskich i krajów obserwatorów          

w ramach CCBE; 

 zintensyfikowanie działań zmierzających do rzeczywistego kreowania wspólnej przestrzeni sprawiedliwości w Unii 

Europejskiej; 

 popularyzowanie aktywności CCBE wśród prawników w krajach członkowskich, by jak najwięcej z nich mogło 

korzystać  z efektów jego pracy. 

 

 

Z dniem 1 stycznia 2015 roku r. pr. Maria Ślązak objęła funkcję Prezydenta Rady 

Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). W ciągu trzech lat przed tym 

wyborem Maria Ślązak była członkiem Prezydencji CCBE i piastowała kolejno 

stanowiska Trzeciego, Drugiego i Pierwszego Wiceprezydenta tej organizacji. 

Wcześniej przez wiele lat współprzewodniczyła komitetowi PECO, który zajmuje się 

stosunkami z zagranicznymi samorządami prawniczymi, które mają status członka 

stowarzyszonego lub członka obserwatora. 
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Pierwszy ogólnoeuropejski Dzień Prawnika 

 

W dniu 10 grudnia 2014 r. obchodzony był po raz pierwszy w Polsce oraz 16 innych krajach UE Europejski Dzień Prawnika. 

Został on ustanowiony przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w 2013 r. w celu promowania 

idei państwa demokratycznego oraz podstawowych wartości zawodu prawnika, jako obrońcy praw człowieka, 

wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego, to jest absolutnej niezależności, przestrzegania tajemnicy 

zawodowej oraz braku konfliktu interesów. Uroczystości na szczeblu centralnym zostały zorganizowane wspólnie przez 

Krajową Radę Radców Prawnych oraz Naczelną Radę Adwokacką w formie konferencji w siedzibie Sejmu RP                                   

w Warszawie. 

Ponadto ważną częścią obchodzonego 10 grudnia święta Europejskiego Dnia Prawnika w Polsce stał się jednodniowy 

projekt edukacyjny, w ramach którego zorganizowane zostały spotkania z młodzieżą w 250 szkołach gimnazjalnych                          

i średnich w całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem szkół zlokalizowanych w mniejszych miejscowościach.                               

W projekcie wzięło udział 18 Okręgowych Izb Radców Prawnych oraz 22 Okręgowe Rady Adwokackie, z których ponad 

340 prawników przygotowało i przeprowadziło zajęcia poruszające tematykę praw i obowiązków uczniów, ich ochrony oraz 

problemów dotyczących korzystania z Internetu. 

 
Informacja pionu zagranicznego 

Więcej w najbliższym numerze dwumiesięcznika „Radca Prawny” 

 

 

Początek roku na aplikacji radcowskiej 
 

Z dniem 1 stycznia 2015 roku rozpoczął się kolejny rok szkoleniowy na aplikacji radcowskiej. W roku 2015 kształcenie                    

na I roku aplikacji rozpoczną 2393 osoby. Całkowita przewidywana liczba aplikantów radcowskich w roku 2015, według 

stanu na dzień 8 stycznia br. to 7498 osób. 

 

 

Zaproszenia i przypomnienia 

 

„Kryształowe Serce Radcy Prawnego”  
 

Przypominamy, że w dniu 14 stycznia br. upływa termin zgłaszania laureatów konkursu „Kryształowe Serce Radcy 

Prawnego” przez okręgowe izby radców prawnych.  Laureaci będą zaproszeni na uroczystą galę, która odbędzie się 19 

marca 2015 r. 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: Kryształowe Serce 

 

Ważny komunikat – kasy fiskalne 
 

Mając na względzie treść Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy 

zastosowaniu kas rejestrujących, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., Krajowa Rada Radców Prawnych 

przypomina o obowiązku ewidencjonowania usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych za pomocą kas rejestrujących. 

W odróżnieniu od obecnego stanu prawnego, dla zaktualizowania się powyższego obowiązku, bez znaczenia pozostanie 

obrót uzyskany uprzednio z tytułu świadczenia usług o których mowa powyżej oraz sposób otrzymania zapłaty. Jako zasadę 

generalną należy więc przyjąć, że po dniu 1 stycznia 2015 r., świadczenie przez radców prawnych usług na rzecz osób 

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, powinno być ewidencjonowane przy pomocy kasy rejestrującej. 

 

 

http://kirp.pl/pro-bono/#serce
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Minister Finansów przewidział jednak okres na dostosowanie się do nowych przepisów. Radcowie prawni, którzy przed 

dniem wejścia w życie rozporządzenia korzystali ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, na przygotowanie 

się do ewidencjonowania świadczonych na rzecz osób fizycznych usług za pomocą kasy rejestrującej mają czas do 1 marca 

2015 r. W tej dacie kasa rejestrująca powinna być zafiskalizowana oraz zgłoszona do właściwego urzędu skarbowego.                

W przypadku radców prawnych, którzy prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczną po dniu 1 stycznia 2015 r., 

świadczenie usług na rzecz osób fizycznych zwolnione będzie z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy 

następujących po miesiącu, w którym wykonano usługę związaną z obowiązkiem ewidencyjnym. 

Mając na względzie omówioną powyżej regulację, która wprowadzona została do porządku prawnego niezależnie                  

od negatywnego w tej materii stanowiska Krajowej Rady Radców Prawnych, wyrażonego w opinii Ośrodka Badań, Studiów 

i Legislacji, przypominamy również o możliwości uzyskania ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej. 
 

Więcej w najbliższym numerze dwumiesięcznika „Radca Prawny” 

 

Szkolenia z prawa karnego 
 

Uprzejmie zapraszamy na ogólnopolskie szkolenia z prawa karnego w następujących terminach: 

1) Zakopane 26.02-01.03.2015  

2) Zakopane 19.03-22.03.2015  

3) Szklarska Poręba 26.03-29.03.2015 

4) Mierki 16.04-19.04.2015  

5) Kazimierz Dolny 16.04-19.04.2015  

6) Zakopane 14.05-17.05.2015  

7) Dźwirzyno 21.05-24.05.2014  

8) Mierki 28.05-31.05.2015 

 

Więcej informacji: Szkolenia 

 
 

"Pisali o nas, my pisaliśmy..." – zestawienie publikacji poświęconych zawodowi radcy prawnego        

i sprawom samorządu 

 

 Dyscyplinarka z profesjonalnym pełnomocnikiem, Rzeczpospolita, 17 grudnia 2014 

 Sami się nie wyżywią, Rzeczpospolita, 17 grudnia 2014 

 E-poradnictwo prawne szansą dla przedsiębiorstw, Gazeta Prawna 17 grudnia 2014 

 Zenon Klatka: Rynku usług prawniczych nie można zaklinać, należy go cywilizować, www.polskiprawnik.pl,                

17 grudnia 2014 

 Jak radcy prawni przygotowują się do obron w sprawach karnych, 

Rzeczpospolita, 18 grudnia 2014 

 Nieznajomość prawa nie powinna szkodzić zawsze, Gazeta Prawna, 19 grudnia 2014 

 Korzystanie z pomocy adwokata lub radcy będzie obowiązkowe?, Gazeta Prawna, 19 grudnia 2014 

 Być mistrzem dostrzegania okazji, Gazeta Prawna, 19 grudnia 2014 

 Weszły w życie zmiany w dyscyplinarkach adwokatów i radców, Polska Agencja Prasowa, 25 grudnia 2014 

 Bezpłatne porady prawne? Tylko z oświadczeniem, Rzeczpospolita, 26 grudnia 2014 

 Zasady wynagradzania adwokatów i radców prawnych wymagają pilnych zmian, Gazeta Prawna, 29 grudnia 

2014 

 Po poradę jak na zakupy do sklepu, Rzeczpospolita, 31 grudnia 2014 

 

http://szkolenia.kirp.pl/Default.aspx?id=2
http://www.polskiprawnik.pl/


 

PAGE 7 EMPLOYEE NEWSLETTER 

St
ro

n
a 
7

 

 Osobliwy sekret sukcesu na sali sądowej, Gazeta Prawna, 5 stycznia 2015 

 Profesjonalizm i reputacja, Rzeczpospolita, 7 stycznia 2015 

 Kandydat na aplikanta musi mieć nieskazitelny charakter, Gazeta Prawna, 9 stycznia 2015 

 Nie ma z góry przegranych spraw, Gazeta Prawna, 9 stycznia 2015 

 

 
 

Zapowiedzi 

 
Posiedzenie KE i KZW 

W dniu 14 stycznia 2014 r. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Etyki oraz Komisji Wykonywania Zawodu, związane                                             

z opracowaniem szczegółowego regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego. 

 

Uroczyste ślubowanie aplikantów 

W dniu 14 stycznia 2015 r. w Pałacu Sobańskich w Warszawie będzie miała miejsce uroczysta symboliczna inauguracja 

roku szkoleniowego z udziałem aplikantów z każdej izby, którzy otrzymali najwyższe noty na egzaminie wstępnym.  

 

Spotkanie noworoczne 

W dniu 14 stycznia 2015 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie noworoczne samorządu radców prawnych na szczeblu 

krajowym. 

 

Posiedzenie Prezydium KRRP 

W dniu 15 stycznia 2015 r. odbędzie się XVI  posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji. 

 

Posiedzenie Komitetu Stałego ds. Aplikacji 

W dniu 23 stycznia 2015 r. w Warszawie odbędzie się posiedzenie Komitetu Stałego do Spraw Aplikacji. 

 

 

Biuletyn Informacyjny 
 

Wydawca: Krajowa Rada Radców Prawnych 

Redakcja: Aleksandra Urbankiewicz, Albert Stawiszyński 

Mail: biuletyn@e-kirp.pl  

mailto:biuletyn@e-kirp.pl

