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Szanowni Państwo!
Przekazujemy Państwu kolejny w 2015 roku numer Biuletynu Informacyjnego
KRRP.
Przypominamy w nim najważniejsze wydarzenia organów krajowych samorządu
radcowskiego oraz jego aktywność na arenie międzynarodowej. Zaglądamy
także do okręgowych izb radców prawnych, klubów seniora, przedstawiamy, co
o nas napisali inni i sygnalizujemy najważniejsze wydarzenia na najbliższą
przyszłość.

5. I Ogólnopolskie spotkanie koordynatorów
ds. edukacji prawnej
6. „Tydzień Pomocy…”
7 – 8. Sprawy międzynarodowe
8. Wydarzenie w okręgowych izbach radców
prawnych
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11. Zapowiedzi

Rozpoczyna się egzamin radcowski
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roku w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło sięPAGE
spotkanie
zastępców przewodniczących komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w
dniach 11-13 marca 2015 roku.

Celem spotkania, któremu przewodniczyła wiceprezes KRRP Ewa Stompor-Nowicka, było przygotowanie do egzaminu
radcowskiego w 2015 roku oraz omówienie wniosków po konferencji Ministra Sprawiedliwości, która odbyła się w
dniach 11-13 lutego 2015 r. w Popowie.
Konferencja ta z udziałem m.in. dziekanów wydziałów prawa, była poświęcona przedstawieniu wyników egzaminów
wstępnych na aplikacje prawnicze oraz egzaminów zawodowych: adwokackiego i radcowskiego, które odbyły się w
dniach 19-21 marca 2014 r.
Egzamin radcowski w 2015 roku będzie przeprowadzony przed komisjami egzaminacyjnymi na obszarze właściwości
wszystkich okręgowych izb radców prawnych powołanymi na dwuletnie kadencje przez Ministra Sprawiedliwości
zarządzeniami z dnia 17 grudnia 2013 r. Ponadto, ze względów organizacyjnych wynikających z dużej liczby
uprawnionych do przystąpienia do egzaminu, powołano 39 dodatkowych komisji egzaminacyjnych, właściwych
wyłącznie do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. W Okręgowych Izbach w Bydgoszczy, Koszalinie,
Toruniu, Wałbrzychu i Zielonej Górze powołano po jednej komisji, dwie komisje egzaminacyjne znajdują się w OIRP
w Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, trzy komisje: w Gdańsku, Katowicach, Łodzi, po 4
komisje we Wrocławiu i Poznaniu, w Krakowie 6 komisji. Najwięcej jest w Warszawie – 16 komisji.
W sumie w całym kraju działa 58 komisji egzaminacyjnych.
W skład każdej komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego wchodzi po czterech
przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości oraz Krajowej Rady Radców Prawnych z zakresu prawa karnego, prawa
cywilnego, prawa gospodarczego i prawa administracyjnego. Przewodniczącym Komisji jest jeden z przedstawicieli
ministra, natomiast zastępcą przewodniczącego przedstawiciel KRRP.

Szkolenie metodyczne
27 lutego w Sopocie w siedzibie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej odbyło się kolejne szkolenie
metodyczne dla prowadzących zajęcia na aplikacji radcowskiej.
W szkoleniu wzięło udział 35 osób, głównie radców prawnych oraz sędziów prowadzących wykłady i ćwiczenia na
zajęciach dla aplikantów radcowskich w okręgowych izbach radców prawnych w Gdańsku, Toruniu, Bydgoszczy i
Koszalinie. Uczestników szkolenia w imieniu Krajowej Rady Radców Prawnych przywitała wiceprezes KRRP Ewa
Stompor-Nowicka.
Szkolenie metodyczne odbyło się w dwóch blokach: pierwszy poświęcony był narzędziom usprawniającym pracę
warsztatową z grupą, a drugi narzędziom usprawniającym prowadzenie wykładów.

Pytania na kolokwia ustne

Strona

W skład Zespołu do opracowania pytań powołanego uchwałą nr 94/IX/2014 Prezydium KRRP z dnia 22 października
2014 r. wchodzi 19 przedstawicieli z każdej okręgowej izby radców prawnych. Od pierwszego posiedzenia w
listopadzie 2014 r. zespół działał na podstawie ustalonego harmonogramu i postawił sobie cele polegające na
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Dnia 3 marca 2015 roku w siedzibie KRRP odbyło się drugie i ostatnie posiedzenie Zespołu do opracowania
pytań na kolokwia ustne w 2015 roku.

nadaniu pytaniom charakteru możliwie jak najmniej akademickiego, eliminację pytań zamkniętych oraz nadanie pewnej
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kazuistycznego, co zgodne jest z kierunkiem upraktyczniania aplikacji.
W roku 2015 aplikanci będą zdawać kolokwia ustne z następujących przedmiotów: na I roku Prawo pracy i ubezpieczeń
społecznych (dwa pytania z prawa pracy i jedno pytanie z ubezpieczeń społecznych) na II roku: Prawo spółek
handlowych (jedno pytanie), prawo gospodarcze (jedno pytanie), prawo upadłościowe i naprawcze (jedno pytanie), na
III roku: zasady wykonywania zawodu radcy prawnego (jedno pytanie), etyka radcy prawnego (jedno pytanie) oraz
organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych (jedno pytanie).
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Spotkanie w Centrum Szkolenia Ustawicznego
W dniu 6 marca 2015 r. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych odbyło się spotkanie Zespołu
Współdziałającego z kierownikiem Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych.
W spotkaniu, oprócz członków zespołu, wzięły także udział osoby uczestniczące w szkoleniu organizowanym
w dniach 3-4 października 2014 r., które prowadzili angielscy eksperci zrzeszeni w Królewskim Stowarzyszeniu Inner
Temple w Londynie. Podzieli się oni swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem podczas szkolenia. Prowadzona była
również dyskusja co do dalszego rozpropagowania w ramach samorządu zdobytej wiedzy.
Spotkanie obejmowało również dyskusje w sprawie uchwały KRRP nr 30/B z 2008 r., członkowie zespołu przedstawili
także swoje obawy i zastrzeżenia, co do proponowanego projektu uchwały w związku z obowiązującym nowym
kodeksem etyki radcy prawnego w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku
doskonalenia zawodowego.
Program szkoleń i rejestracja na stronie szkolenia.kirp.pl.

Spotkanie kolegium redakcyjnego dwumiesięcznika „Radca Prawny”
W dniu 10 marca 2015 r. odbyło się posiedzenie kolegium redakcyjnego dwumiesięcznika „Radca Prawny”, w trakcie
którego omówiono zarówno najbliższy numer dwumiesięcznika, który już wkrótce zostanie skierowany do druku jak
i wstępnie zaplanowano kolejne wydanie. Przedyskutowano też kwestię organizacji merytorycznych debat,
które relacjonowane będą na łamach dwumiesięcznika.

Prace nad regulaminem
W dniu 10 marca odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Etyki i Komisji Wykonywania Zawodu, w ramach prac
zespołu ds. przygotowania regulaminu – szczegółowych zasad wykonywania zawodu.

Rzecznicy się szkolą

Strona

Dzień ten zaznaczony został smutną wiadomością o śmierci naszego Kolegi mec. Józefa Wolnika, który w ostatnich
latach pełnił funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Katowicach. Uczestnicy szkolenia oddali hołd jego
pamięci minutą ciszy.
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W dniu 28 lutego 2015 r. w Łodzi odbyło się, przy udziale wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych mec.
Zbigniewa Pawlaka oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego mec. Tomasza Schefflera, robocze spotkanie
szkoleniowe Rzeczników Dyscyplinarnych i ich zastępców.

Podstawowym przedmiotem obrad podczas łódzkiego spotkania było określenie wpływu niedawnej zmiany ustawy o
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postępowania dyscyplinarne. W ich trakcie, oprócz szczegółowej analizy poszczególnych
nowych bądź zmodyfikowanych zapisów ustawowych, uczestnicy spotkania zostali również zapoznani z projektem
uchwały określającej zryczałtowane koszty postępowań dyscyplinarnych. Końcowa część obrad poświęcona została
dodatkowo na dyskusję dotyczącą zasad, które winny lec u podstaw nowych regulacji określających działania
Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników
dyscyplinarnych i zastępców rzeczników dyscyplinarnych. Powołano w tym celu siedmioosobowy zespół roboczy ds.
wypracowania takich zasad, na którego czele stanęła mec. Zofia Krok z Krakowa. Po zakończeniu obrad, dzięki
uprzejmości Kolegów z Łodzi, a w szczególności dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi mec. Grzegorza
Wyszogrodzkiego, który wziął udział w pierwszej części obrad, i łódzkiego Rzecznika Dyscyplinarnego mec. Tomasza
Jankowskiego, uczestnicy spotkania mieli niezapomnianą okazję zapoznania się ze zmieniającym się fascynującym
obliczem starej i nowej Łodzi. Znakomitym przewodnikiem po „ziemi obiecanej” okazał się być mec. Bartosz Trocha.
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Po I etapie Turnieju Negocjacyjnego dla aplikantów radcowskich
Zakończył się pierwszy etap III edycji Turnieju Negocjacyjnego dla
aplikantów radcowskich. Rywalizowało ze sobą ponad 100 aplikantów
z ponad 30 drużyn z terenu całego kraju. Do finału, który odbędzie się18
kwietnia, weszły 3 najlepsze drużyny, a są to:
Drużyna Kadma z Wrocławia, której członkowie zdobyli 108 punktów,
Drużyna Krakowscy Negocjatorzy, która zdobyła 108 punktów,
Drużyna Entente Cordiale z Lublina, która zdobyła 105 punktów.

Seniorzy

Spotkanie Kapituły Funduszu Seniora

Strona

Jednym z następnych punktów spotkania było omówienie wyjazdów sanatoryjno – wypoczynkowych organizowanych
bezpośrednio przez Kapitułę Funduszu Seniora i za pośrednictwem Rady Klubów Seniora. Kapituła Funduszu Seniora
czuwa nad trzema turnusami sanatoryjnymi do Buska Zdroju, Krynicy Zdroju i do Kołobrzegu. Są to wyjazdy dla
seniorów spełniających kryteria zarówno zdrowotne jak i dochodowe. Natomiast pozostałe wyjazdy, które organizuje powołana przez Kapitułę Funduszu Seniora - Rada Klubów Seniora to wyjazdy wypoczynkowo – rehabilitacyjne, z
pełna odpłatnością bez jakichkolwiek ograniczeń.
- W tej chwili mamy trzy takie wyjazdy – mówi Mieczysław Humka, przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora pierwszy to jest wyjazd do Ciechocinka. Miało w nim uczestniczyć 40 osób, ale ze względu na duże zainteresowanie
w turnusie weźmie udział 50 radców. Kolejnymi inicjatywami są wyjazdy wypoczynkowe do Mielna–Unieścia,
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W dniu 25 lutego odbyło się posiedzenie Kapituły Funduszu Seniora. Rozpoznano na nim wnioski o przyznanie
zapomóg pieniężnych i zakwalifikowanie osób na turnus sanatoryjno–rehabilitacyjny do Buska Zdroju. Będzie
w nim uczestniczyło 40 osób, które spełniły kryteria dochodowe i zdrowotne.

Świętej Lipki, niedaleko Olsztyna - zakładano, że będzie w nim uczestniczyło 40–50 osób, ale chętnych było więcej i
w efekcie odpoczywać tam będzie ponad 60 osób oraz okolic Kudowy–Zdroju. Udało nam się wynegocjować na tyle
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przystępne,
że są one do zaakceptowania dla radców. Pragnę też podkreślić, że wyjazd do Mielna–Unieścia
się w kalendarzu ogólnopolskich imprez KRRP.
Jednym z punktów posiedzenie Kapituły Funduszu Seniora było omówienie ogólnopolskiego spotkania Kapituły
Funduszu Seniora z Rzecznikami Seniora i Przewodniczącymi Klubów Seniora działających w Okręgowych Izbach
Radców Prawnych, które odbędzie się w dniach 16–18 kwietnia w Szczecinie.

X-lecie Klubu Seniora OIRP w Łodzi
W dniu 20 lutego 2015 r. członkowie Klubu Seniora świętowali X lecie działalności swojego klubu.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście Ewa Stompor-Nowicka – wiceprezes KRRP, Mieczysław Humka –
przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora, członkowie władz OIRP w Łodzi z dziekanem Rady Grzegorzem
Wyszogrodzkim na czele. Zaproszenie Klubu przyjęły również przewodnicząca Rady Klubów Seniorów Krystyna
Koczorska-Mikołajczak – oraz zastępca przewodniczącej Helena Oprzyńska-Pacewicz.

Strona

5

Goście zwrócili uwagę, że Klub Seniora OIRP w Łodzi wchodzi w wiek nastoletniości i staje się, coraz bardziej
doświadczony i dojrzały, złożyli również członkom klubu życzenia, gratując dotychczasowego dorobku oraz zachęcali
do dalszej sprawiającej przyjemność pracy.
Wiceprezes KRRP Ewa Stompor – Nowicka udekorowała zasłużonych dla Klubu przyznanymi przez Prezydium
Krajowej Rady Radców Prawnych honorowymi odznakami „Zasłużony dla samorządu Radców Prawnych”, złotą - radcę
prawnego Witolda Marynowskiego, a srebrnymi – radców prawnych Annę Klotowską–Sznelińską, Mirosławę
Mielczarek i Bożenę Zabolską. Dziekan Rady OIRP w Łodzi Grzegorz Wyszogrodzki obdarował Wiesławę Różycką i
Czesławę Strażnik– Bień, czyli byłą i aktualną przewodniczące Klubu Seniora pamiątkowymi albumami. Wszyscy
uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe znaczki. Część oficjalną zakończyło wspólne zdjęcie.
Uczestnicy jubileuszowego spotkania wysłuchali recitalu, w którym usłyszeli pieśni i piosenki znane i nieznane.
Rozmowom nie było końca, a ich tematem nie były tylko wspomnienia: członkowie Klubu Seniora planowali już
następne spotkania, wycieczki i działania.

Edukacja prawnicza
I Ogólnopolskie spotkanie koordynatorów ds. edukacji prawnej
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26 i 27 lutego br. odbyło się I Ogólnopolskie spotkanie koordynatorów ds. edukacji prawnej Okręgowych Izby
Radców Prawnych w Centrum Edukacji Prawnej przy KRRP, z siedzibą w Poznaniu.
Obrady zainicjowały dr Krystyna Babiak – wicedziekan OIRP w Poznaniu i dyrektor Centrum oraz r. pr. Jolanta
Kucharzak – przewodnicząca Zespołu ds. Edukacji Prawnej. Obecni koordynatorzy mieli okazję wymienić się
doświadczeniami oraz poznać specyfikę pracy i cele działania CEP. Należy do nich, przede wszystkim,
upowszechnianie wiedzy prawnej, szacunek do państwa prawa oraz budowanie postaw obywatelskich w
społeczeństwie, a w szczególności wśród młodych Polaków. Uczestnicy spotkana przyjęli ramy prac związanych z
edukacją prawną w skali kraju i poszczególnych izbach w 2015 roku. Co niezmiernie cenne, podczas spotkania w CEP
doszło do zintegrowania osób pasjonujących się działalnością edukacyjną na poziomie poszczególnych izb, wymiany
kontaktów i wskazówek, co do różnorodnych rozwiązań przy realizacji działań z zakresu edukacji prawnej.

„Tydzień pomocy….”
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W dniach 23–28 lutego 2015 roku odbyła się akcja Ministerstwa Sprawiedliwości „Tydzień pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem. Jest to akcja umożliwiająca skorzystanie z bezpłatnej pomocy psychologicznej i
informacji prawnej, w którą samorząd radców prawnych zaangażowany jest od lat.
Radcowie prawni udzielali porad w ramach akcji w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
wyłonionych wśród organizacji pozarządowych w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych
przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym”. Łącznie pomoc udzielana była w 32 punktach oraz
dodatkowo samorząd radcowski włączył się w akcję udzielając porad w Okręgowych Izbach Radców Prawnych.
Radca prawny z izby lubelskiej, Kamil Kędra, po raz pierwszy wziął udział w akcji, jednak jest przekonany, że w
przyszłym roku również zaangażuje się w pomoc. Mecenas Kędra dowiedział się o możliwości włączenia w akcję po
otrzymaniu emaila z okręgowej izby radców prawnych. „Podczas mojego dyżuru osoby, którym udzieliłem porad,
przychodziły najczęściej z problemami z zakresu prawa rodzinnego. Bardzo często były to również problemy natury
życiowej, a osoby potrzebujące pomocy miały bardzo małą wiedzę, do kogo mogą się z nim zwrócić i w jaki sposób
mogą egzekwować swoje prawa. Często osoby te potrzebowały również porady psychologicznej.”.
Radosław Sienkiewicz odpowiedzialny za koordynację akcji ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości mówi, że radcowie
zaangażowani są w akcję praktycznie od początku. Akcja odbyła się po raz 15. i za każdym razem udzielana jest
pomoc coraz większej liczbie potrzebujących. W tym roku po poradę zgłosiło się ok 2613 osób, najwięcej porad
udzielono w Krakowie, Suwałkach oraz Lublinie. Najczęstsze problemy z którymi się zgłaszano to przemoc w rodzinie,
oszustwo i groźby karalne.

We wtorek 17 marca br. o godzinie 14.00 odbędzie
się internetowy wywiad na żywo, którego gościem
będzie
była
Wiceprzewodnicząca
Komisji
Europejskiej oraz Komisarz ds. Sprawiedliwości,
Praw Podstawowych i Obywatelstwa UE, obecnie
poseł
Parlamentu
Europejskiego,
Viviane
Reding(więcej tutaj).

Konsultacje dotyczące biznesu i praw
człowieka: ostatnia szansa by włączyć
się do rozmów
Grupa Robocza ds. Biznesu i Praw Człowieka oraz
Grupa ds. Projektów Prawnych IBA zapraszają do
składania komentarzy i opinii w sprawie
opracowywanych obecnie przez IBA na rzecz
adwokatur i stowarzyszeń prawniczych Wytycznych
ds. Biznesu i Praw Człowieka oraz wskazówek dla
prawników specjalizujących się w prawie
gospodarczym. Konsultacje publiczne zakończą się
15 marca br. Czytaj więcej tutaj.

Instytut Praw Człowieka IBA
gospodarzem sympozjum na temat
rządów prawa
Instytut Praw Człowieka IBA zorganizował w
Londynie „Monitoring zasad rządów prawa przez
organizacje pozarządowe: kontrola standardów i
poprawa efektów”. Zebrani na konferencji dyskutanci
odnieśli się do Wytycznych Lund-London,
opublikowanych przez Instytut Praw Człowieka IBA
oraz Instytut Raoul Waldenberg w 2009 r.,
dotyczących głównych problemów organizacji
pozarządowych
w
sprawowaniu
funkcji
monitoringowych na świecie. Więcej informacji
znajduje się tutaj.

Stypendia na udział w dorocznej
konferencji IBA 2015 w Wiedniu
Dział Praktyki Prawnej IBA oferuje stypendia dla
młodych prawników, którzy chcieliby wziąć udział w
tegorocznej konferencji IBA w Wiedniu (4-9
październik br.), lecz ze względu na trudna sytuację
materialną nie stać ich na pokrycie kosztów
uczestnictwa. Stypendia pokrywają bezpłatną
rejestrację w konferencji, częściowe pokrycie
kosztów podróży a także inne ulgi. Szczegółowe
informacje na tematprocedury składania wniosków
można znaleźć tutaj. Termin składania wniosków
upływa 31maja br.

Rejestracja na doroczną konferencję
samorządu prawniczego Izraela
Adwokatura Izraela zaprasza do rejestracji na
piętnastą doroczną konferencję samorządu
prawniczego. Szczegółowe informacje dotyczące
konferencji oraz opłat rejestracyjnych są dostępne
pod adresem mailowym law.main@arkia.co.il.

Obrońca praw człowieka skazany w
Tadżykistanie
Komisja Praw Człowieka KRRP śledzi działania
przeciwko Shukhrata Kudratova, prawnikowi
specjalizującemu się w tematyce praw człowieka,
którego sąd miejski w Duszanbe uznał winnym
zarzutu oszustwa oraz przekupstwa, wydając wyrok
dziewięciulat pozbawienia wolności. Więcej
informacji na temat sprawy znajduje się tutaj.
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VivianeReding w wywiadzie na żywo
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Sprawy międzynarodowe
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Represje wobec adwokatów w
Azerbejdżanie
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Sąd w Azerbejdżanie wszczął procedurę usunięcia z
listy prawników Khalida Bagirova, znanego obrońcy
praw człowieka. Sytuacja ta zbiega się w czasie z
powadzonymi na szeroką skalę w Azerbejdżanie
prześladowaniami
dziennikarzy,
członków
społeczeństwa obywatelskiego oraz obrońców praw
człowieka. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Konferencja kończąca projekt FIGAS na
Uniwersytecie Warszawskim
9 marca odbyła się międzynarodowa konferencja „O
przyszłości sprawozdawców krajowych do spraw
handlu ludźmi w Europie”, zamykająca
międzynarodowy projekt FIGAS (nowej jakości w
systemie eliminowania handlu ludźmi w Polsce),
realizowany w latach 2013-2015.

Szkolenie z zakresu prawa
antydyskryminacyjnego
26 lutego w siedzibie KRRP odbyło się szkolenie z
przepisów prawa antydyskryminacyjnego
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obowiązującego w Polsce. Zajęcia te,PAGE
w których
uczestniczyli członkowie Komisji Praw Człowieka
oraz radcowie prawni z Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy, składały się z trzech bloków:

 Wyjaśnienie istoty mechanizmu dyskryminacji
bezpośredniej i pośredniej w ujęciu przepisów prawa
polskiego oraz na podstawie przykładów
praktycznych spraw zawisłych przed sądami w
Polsce.
 Ochrona przed dyskryminacją na gruncie prawa
krajowego na podstawie norm Konstytucji RP,
kodeksu pracy, Ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu
karnego i innych przepisów.
 Orzecznictwo
dotyczące
przypadków
dyskryminacji,
molestowania,
molestowania
seksualnego i mobbingu; sądowa interpretacja
pojęcia „uprawdopodobnienie dyskryminacji” i
„udowodnienie dyskryminacji” (ciężar dowodu),
mowa nienawiści, godność, nierówne traktowanie
oraz dyskryminacja na gruncie prawa pracy.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka
26 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Praw
Człowieka KRRP, podczas którego przyjęto
sprawozdanie z działalności Komisji w 2014 roku
oraz plan działań na rok 2015.

Wydarzenia w okręgowych izbach radców prawnych

Strona

W dniach 14–15 lutego br. w wyjątkowej scenerii zabytkowego Zamku w Dubiecku (w miejscu urodzin bpa Ignacego
Krasickiego zwanego także księciem poetów polskich) odbyło się tradycyjne już, organizowane zawsze na początku
roku, wyjazdowe posiedzenie organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Była to dobra okazja, by w
gronie członków rady oraz okręgowego sądu dyscyplinarnego i rzeczników dyscyplinarnych, wszechstronnie omówić i
zaplanować najważniejsze tegoroczne zadania i przedsięwzięcia samorządu radcowskiego na Podkarpaciu, a w
szczególności związane z nakreśleniem tematyki szkoleń zawodowych, obronami w sprawach karnych, nowym
Kodeksem Etyki Radcy Prawnego i doskonaleniem postępowania dyscyplinarnego.
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O zadaniach samorządu na Podkarpaciu.

Warszawa - kurs prawa amerykańskiego (American Law Programme)
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Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego zaprasza do wzięcia udziału w podstawowym w kolejnych zajęciach kursu
prawa amerykańskiego (American Law Programme). Udział w kursie pozwoli Państwu na poszerzenie wiedzy w
zakresie systemu amerykańskiego prawa precedensowego. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Levin College
of Law oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA UW i obejmują 4 spotkania. Osoby uczestniczące we
wszystkich zajęciach będą mogły uzyskać certyfikat Centrum Prawa Amerykańskiego.

Bydgoszcz: wycieczka
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy zawiadamia o planowanej wycieczce:
Termin: 30 sierpnia – 6 wrzenia 2015 r., tym razem na dwie śródziemnomorskie wyspy - Sardynię i Korsykę. Szczegóły
programowe znajdują się na stronie OIRP. Organizatorem wyjazdu jest Biuro Turystyczne Inter-Tour w Pile, które
wcześniej przygotowywało nasze wyprawy na Litwę, do Chorwacji, do Strasburga i Luksemburga oraz do Wiednia.

Warszawa - szkolenie wyjazdowe w Starych Jabłonkach - 20-23 kwietnia
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do udziału w
ogólnopolskim szkoleniu dla radców prawnych, które odbędzie się w hotelu „ANDERS” w Starych Jabłonkach koło
Ostródy.
Tematyka szkolenia odnosić się będzie do najnowszych zmian w orzecznictwie polskim i zagranicznym, jakie dotyczy
prawa nowych technologii, przede wszystkim prawa autorskiego. Wymusza to oczywiście pewną korektę podejścia
praktycznego do aspektów prawa własności intelektualnej, zarówno w odniesieniu do umów prawno autorskich, jak i
sporów sądowych.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu
Zaprasza 14 maja 2015 roku na konferencję-sympozjum dotyczące Zamówień Publicznych. Sympozjum skierowane
jest do osób zatrudnionych w Samorządach Województwa Wielkopolskiego i ościennych. Koordynatorem wydarzenia
jest Komisja ds. Współpracy z Samorządami i Instytucjami Publicznymi działająca przy Radzie OIRP w Poznaniu.
Sympozjum odbędzie się w Centrum Kongresowo–Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37, sala B.
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Integracja Toruń
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2 czerwca 2015 – na konferencję „Radca prawny jako obrońca i pełnomocnik w procesie karnym”. Organizatorami
Konferencji są Zakład Postępowania Karnego UAM oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, patronat nad
Konferencją obejmą Minister Sprawiedliwości oraz Krajowa Rada Radców Prawnych.
Szczegółowe agendy obu wydarzeń będą dostępne w najbliższym czasie na stronie internetowej poznańskiej izby:
www.poznan.oirp.pl.

Trwają przygotowania do kolejnej wycieczki integrującej środowisko toruńskich radców prawnych, organizowanej przez
Komisję ds. integracji środowiska radcowskiego. 23-26 kwietnia radcowie z OIRP w Toruniu odwiedzą ojczyznę
EMPLOYEE
NEWSLETTER
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tulipanów.
W harmonogramie imprezy przewidziano zwiedzanie Poczdamu, Hagi, Rotterdamu, PAGE
Amsterdamu.
Wycieczka planowana jest na 50 osób.

OIRP w Zielonej Górze
Organizuje w dniach 22–26 maja szkolenie wyjazdowe "BUDAPESZT - ZAKOLE DUNAJU - BRATYSŁAWA".
Planowane jest szkolenie nt.: „Odpowiedzialność odszkodowawcza członków organów spółek za zobowiązania
cywilnoprawne spółki oraz wobec spółki". Przeprowadzi je Arkadiusz Opala, Sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej
Górze. W programie wyjazdu przewidziano m.in. zwiedzanie Budapesztu oraz wieczorny rejs statkiem po Dunaju,
wycieczka na madziarską prowincję w zakole Dunaju.

Wrocław – planowane spotkania organizowane przez OIRP
W kwietniu - Konferencja „Co inspiruje kobiety sukcesu? Czyli o ważnych i mniej ważnych sprawach kobiecym okiem”
- spotkanie ze znanymi kobietami ze świata sztuki, kultury i polityki (11 kwietnia);
w maju: Zgromadzenie Delegatów OIRP we Wrocławiu (28 maja);
w czerwcu: Konwent Dziekanów i Piknik Radcowski (26-27 czerwca).

" Pisali o nas, my pisaliśmy..." – zestawienie publikacji poświęconych zawodowi radcy
prawnego i sprawom samorządu
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Tylko adwokaci i radcy udzielą porad prawnych, Rzeczpospolita, 24 lutego 2015 r.,
Wszyscy chcą pomagać, Rzeczpospolita, 25 lutego 2015r.,
Prawnik i fryzjer muszą wydać paragon, Rzeczpospolita, 27 lutego 2015 r.,
W Brukseli i w Warszawie, Gazeta Prawna, 27 lutego 2015 r.,
Drzazgi będą na pewno, Rzeczpospolita, 3 marca 2015r.,
Strzeżmy się aplikacyjnych podstawówek, Rzeczpospolita, 3 marca 2015 r.,
Radca prawny nie powinien występować w roli adwokata, Gazeta Prawna, 3 marca 2015 r.,
Samorząd radcowski stworzył rejestr mediatorów, www.prawnik.pl, 5 marca 2015 r.,
Młodzi wybrańcy i skazańcy Temidy, Gazeta Prawna, 6 marca 2015r.,
Dziekan stołecznej OIRP o karierze na trudnym rynku, 9 marca 2015 r..
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Zapowiedzi
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- uroczystość wręczenia nagród

w konkursie „Kryształowe serce radcy prawnego”;
20–21 marca - VII posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych.
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