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s 4: Sprawy międzynarodowe

Przekazujemy najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego KRRP.
Rozpoczynamy relacją z gali „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”,
informujemy o rozstrzygnięciach Krajowej Rady Radców Prawnych,
wydarzeniach związanych z działalnością międzynarodową
samorządu oraz aplikacją.
Z uwagi na nadchodzący okres świąteczny, kolejny numer ukaże się
za trzy tygodnie.
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Już po raz ósmy odbyła się w Warszawie szczególna uroczystość. 18 radców prawnych i aplikantów, którzy
poświęcili swój czas na wyjątkową działalność – pomoc prawną pro bono, otrzymało z rąk prezesa Krajowej Rady
Radców Prawnych statuetki „Kryształowego Serca Radcy Prawnego”.
W siedmiu dotychczasowych edycjach nagrodzono 61 radczyń i 33 radców. W ubiegłych edycjach doceniliśmy także sześć
Okręgowych Izb Radców Prawnych, które wyróżniły się w działalności pro bono. 19 marca, do tego zacnego grona,
dołączyła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie.
Dominują podczas Gali "serca" i nie te w symbolicznych statuetkach, które trafiły do rąk laureatów tegorocznej edycji, ale
te prawdziwe, bijące w piersiach tychże laureatów – mówił do zgromadzonych Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady
Radców Prawnych – Podziękowaliśmy laureatom za ich wrażliwość, otwartość i serdeczność. Inaugurując ubiegłoroczną
galę nazwałem takie właśnie Koleżanki Radczynie Prawne i Kolegów Radców Prawnych - misjonarzami prawa. Nie
obawiam się powtarzać tego określenia dziś.

Nagrodzeni zostali: Janusz Gąsowski (OIRP Białystok), Magdalena Jacek (OIRP Gdańsk), Krzysztof Kania (OIRP
Katowice), Zofia Piotrowska (OIRP Kielce), Teresa Bleczyc (OIRP Koszalin), Tomasz Pogon (OIRP Kraków), Michał
Czerwonka (OIRP Lublin), Emilia Krasoń (OIRP Łódź), Mirosław Kędzierski (OIRP Olsztyn), Krystyna Rawska (OIRP
Opole), Karolina Szał (OIRP Poznań), Natalia Soja (OIRP Rzeszów), Róża Kłys (OIRP Szczecin), Wiesław Woźniak (OIRP
Toruń), Sławomir Włośniewski (OIRP Wałbrzych), Violetta Micorek (OIRP Warszawa), Robert Staszewski (OIRP Wrocław),
Dobrochna Niezgoda (OIRP Zielona Góra).
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Laureaci.

W uroczystości, oprócz laureatów, dziekanów rad OIRP oraz członków KRRP wzięli udział także prof. dr hab.
Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Wojciech Szarama, poseł na Sejm RP, Krzysztof
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Łaszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Andrzej Dorsz, dyrektor Biura Prawa i Ustroju
Kancelarii Prezydenta, Andrzej Zwara – prezes NRA oraz członkowie CCBE.
Podczas uroczystości Jonathan Goldsmith, wieloletni sekretarz generalny CCBE (Rady Adwokatur
i Stowarzyszeń Prawniczych Europy) został odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Samorządu
Radców Prawnych” za długoletnie wsparcie samorządu radcowskiego na arenie międzynarodowej.
Więcej informacji: Kryształowe Serce Radcy Prawnego
Jonathan Goldsmith odznaczony

Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych
W dniu 20 marca 2015 r. w Warszawie odbyło się VII posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych IX
kadencji.

Zmiany w zakresie i trybie działania wizytatorów
Krajowa Rada podjęła, między innymi, uchwałę zmieniającą Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad
wynagradzania wizytatorów. Nowela zmodyfikowała zasady przeprowadzania wizytacji. Wizytacja nie będzie
przeprowadzana na żądanie Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, jego zastępców, rzeczników
dyscyplinarnych i ich zastępców. Przywrócona została natomiast kompetencja dziekana rady do żądania
przeprowadzenia wizytacji.
Wizytację będzie przeprowadzał wizytator lub wizytatorzy okręgowego zespołu wizytatorów rady OIRP, na
której listę wizytowany jest wpisany. Natomiast, jeżeli radca prawny wykonuje zawód na terenie innej izby niż
ta, w której jest wpisany na listę radców prawnych, przeprowadzenie wizytacji może być powierzone, na
wniosek dziekana rady właściwej dla wizytowanego, wizytatorowi lub wizytatorom okręgowego zespołu
wizytatorów OIRP, na obszarze właściwości której wizytowany wykonuje zawód. W takim przypadku, koszty
wynagrodzenia wizytatora lub wizytatorów, w wysokości zryczałtowanej, będą obciążać OIRP, w której radca
prawny jest wpisany na listę.

Koszty postępowania dyscyplinarnego
KRRP podjęła uchwałę w sprawie zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego. W postępowaniu
przed okręgowym sądem dyscyplinarnym lub Wyższym Sądem Dyscyplinarnym w I instancji wysokość opłaty
określono od 500,00 zł do 3.000,00 zł, a w postępowaniu przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym w II instancji
od 1.000,00 zł do 3.000,00 zł
Do postępowań dyscyplinarnych wszczętych przed dniem wejścia w życie uchwały i do tego czasu
niezakończonych w danej instancji stosuje się dotychczasowe przepisy o kosztach postępowania.

Regulamin działalności finansowej
Zmieniono załącznik do Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych, dopasowując go
do aktualnych rodzajów działalności Krajowej Rady Radców Prawnych.

Uchwały zostaną opublikowane w Bibliotece Prawa Samorządowego.
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W związku z rezygnacją jednego z członków Komisji Etyki, uzupełniono skład Komisji poprzez powołanie r.pr.
Grzegorza Wyszogrodzkiego z OIRP Łódź.
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Komisja Etyki

Sprawy międzynarodowe
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W dniu 20 marca 2015 roku w Warszawie odbyło się międzynarodowe seminarium o przyszłości zawodu prawnika.
Spotkanie zostało zorganizowane przez delegację polską przy Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych
Europy (CCBE).
Seminarium otworzyła r. pr.
Maria Ślązak, wiceprezes
Krajowej Rady Radców
Prawnych i prezydent
CCBE, a prelegentami byli
polscy
i
zagraniczni
prawnicy. Thierry Wickers,
przewodniczący Delegacji
Francuskiej w CCBE,
przedstawił
prezentację
o głównych trendach na
rynku usług prawnych
i możliwych strategiach
zawodów
prawniczych
w przyszłości, Jevgenyi
Zhilin z rosyjskiej Federalnej
Rady Adwokackiej omówił
prognozy dla prawników
w Federacji Rosyjskiej, adw.
Dominika Stępińska - Duch,
przewodnicząca
Komisji
Zagranicznej Naczelnej Rady Adwokackiej prezentowała informacje o przyszłości regulacji usług prawnych,
dr Peter Homoki, przewodniczący Komitetu nowych technologii CCBE omówił nowe narzędzia, którymi posługują
się prawnicy i ich konkurenci w Europie i na świecie, a r. pr. Jędrzej Klatka, przewodniczący delegacji polskiej
w CCBE przedstawił obraz zmieniających się oczekiwań klientów i zaproponował możliwe drogi dostosowania
oferty kancelarii do tych potrzeb. W dyskusji udział wzięli prawnicy z Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Polski
i Węgier, a podsumowania dokonał Jonathan Goldsmith, były sekretarz generalny CCBE.
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W związku z odbywającym się seminarium o przyszłości usług prawnych, 20 marca w Warszawie odbyło się
robocze spotkanie brukselskich przedstawicieli europejskich samorządów prawniczych. Zebrani dyskutowali
o sprawach możliwości uruchomienia programu wsparcia mniejszych delegacji członkowskich CCBE przez
delegacje z dużych krajów, ostatnich wiadomościach dotyczących ochrony danych i prawa do prywatności, procesie
legislacyjnym Unii Europejskiej w sprawie nowych instrumentów dotyczących małych roszczeń, ochrony
tajemnic handlowych, ewaluacji krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości, pakietu gwarancji proceduralnych
w postępowaniach karnych, powołania Urzędu Prokuratury Europejskiej i nowej polityki Komisji w sprawie
Europejskiego Rejestru Przejrzystości.
Takie spotkania odbywają się regularnie co miesiąc w Brukseli i są forum koordynacji działań CCBE
i poszczególnych delegacji krajowych.

4

Spotkanie przedstawicieli europejskich samorządów prawniczych w Brukseli

Wspólne posiedzenie agend zagranicznych KRRP oraz NRA
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W dniu 19 marca odbyło się po raz pierwszy wspólne posiedzenie Komitetu ds. Zagranicznych KRRP oraz Komisji
Zagranicznej NRA. Podczas spotkania przedstawiono informacje o działaniach zagranicznych obydwu
samorządów na poziomie krajowym oraz w izbach okręgowych, zaprezentowano zagadnienia, które mogą być
przedmiotem współpracy, a także omówiono dotychczasowe współdziałanie w ramach CCBE. Uzgodniono,
że podobne spotkania powinny odbywać się cyklicznie.
Informacja działu zagranicznego

Posiedzenie Komisji do Spraw Aplikacji
Dnia 19 marca br. odbyło się pierwsze w 2015 r. posiedzenie Komisji ds. Aplikacji. Komisja ustaliła plan pracy
uwzględniający wizytacje w poszczególnych okręgowych izbach.
Każdy z członków Komisji w ramach wizytacji odwiedzi dwie lub trzy izby, o czym poinformuje odpowiednio
wcześnie każdego z dziekanów Wiceprezes KRRP Ewa Stompor-Nowicka, pełniąca obowiązki przewodniczącej
Komisji.

Pytania na kolokwia ustne w 2015 r.
Zespół do opracowania zbiorów pytań na kolokwia ustne w 2015 r. powołany uchwałą Nr 94/IX/2014 Prezydium
Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 października 2014 r. zakończył prace.
Zgodnie z Regulaminem odbywania aplikacji, Prezydium KRRP ogłosiło zbiory pytań:
1. dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji, obejmujący:
- pytania z zakresu prawa pracy (150 pytań);
- pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (60 pytań);
2. dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji, obejmujący:
- pytania z zakresu prawa spółek handlowych (92 pytania);
- pytania z zakresu prawa gospodarczego (234 pytania);
- pytania z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego (51 pytań);
3. dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji, obejmujący:
- pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (67 pytań);
- pytania z zakresu etyki radcy prawnego (96 pytań);
- pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (55 pytań).
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Pytania zostały opublikowane na stronie internetowej: Pytania na kolokwia ustne 2015
Zostaną ponadto przesłane do okręgowych izb radców prawnych.

"Pisali o nas, my pisaliśmy..." – zestawienie publikacji poświęconych zawodowi radcy
prawnego
i sprawom samorządu
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Nikomu niepotrzebne Wojenki, Rzeczpospolita, 11 marca 2015 r.,
Magna Carta Libertatum w nowej odsłonie, Gazeta Prawna, 13 marca 2015 r.,
Zgoda buduje, niezgoda rujnuje, Rzeczpospolita, 17 marca 2015 r.,
Zadłużony elektorat górą, Rzeczpospolita, 17 marca 2015 r.,
Najlepsi narciarze i snowboardziści wśród radców prawnych, www.prawnik.pl, 17 marca 2015 r.,
Radcowie z kryształowymi sercami, www.prawnik.pl, 20 marca 2015 r.,
Radcowie prawni o kryształowych sercach, www.rp.pl, 20 marca 2015 r.,
Kryształowe serca dla radców doradzających pro bono, www.kancelaria.lex.pl, 20 marca 2015 r.,

Zapowiedzi
W dniu 27 marca 2015 r. odbędzie się w Katowicach spotkanie dla prowadzących zajęcia na aplikacji radcowskiej
w izbach: katowickiej, opolskiej, krakowskiej, wrocławskiej, kieleckiej i rzeszowskiej.
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