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Przekazujemy najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego
KRRP. Informujemy w nim o wydarzeniach, które miały
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W numerze, m.in. informacje o pracach legislacyjnych oraz
posiedzeniu Krajowej Rady Radców Prawnych.

Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej skierowany do drugiego czytania
w Sejmie
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W dniu 22 czerwca br. połączone Komisje Sejmowe Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Samorządu
Terytorialnego bez sprzeciwów przyjęły, jedynie z poprawkami legislacyjnymi o charakterze technicznym,
sprawozdanie podkomisji powołanej do rozpatrzenia projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji
prawnej społeczeństwa (część dotycząca informacji prawnej została usunięta). Żaden z posłów nie przejął
poprawek zgłaszanych konsekwentnie przez obecnych na posiedzeniu przedstawicieli samorządów
prawniczych. Do Prawa o adwokaturze wprowadzono natomiast poprawkę na wzór wnioskowanej przez
KRRP i przyjętej w ustawie o radcach prawnych dotyczącą obowiązku zawodowego adwokatów w zakresie
doskonalenia zawodowego.
W posiedzeniu uczestniczył prezes KRRP Dariusz Sałajewski. Zgłaszał on m.in. i uzasadniał poprawkę
dotyczącą wykluczenia z katalogu osób mogących świadczyć pomoc prawną, w punktach powierzonych
do prowadzenia przez organizacje pozarządowe, nieprofesjonalnych prawników i ograniczenia tego kręgu
tylko do adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Nie przyjęto również ponownie zgłaszanej
poprawki dotyczącej wyłączenia z czynności objętych pomocą sporządzania projektu pierwszego pisma
wszczynającego postępowanie sądowe i sądowoadministracyjne. Tak więc do kolejnych - i z pewnością
nieodległych w czasie - czytań w Sejmie trafi projekt zawierający postanowienia, do których cały czas
krytycznie odnosiła się KRRP, w tym również w podjętym na ostatnim posiedzeniu w dniu 13 czerwca br.
stanowisku, skierowanym do Ministra Sprawiedliwości oraz Marszałków obu izb parlamentu.
Samorządy prawnicze będą nadal zgodnie podnosić swoje uwagi do projektu na kolejnych etapach procesu
legislacyjnego, również przed Senatem RP, nic bowiem nie wskazuje, aby ustawa uchwalona przez Sejm
odbiegała od wersji przyjętej przez komisje sejmowe. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.
Wcześniej projekt był rozpatrywany na posiedzeniach podkomisji nadzwyczajnej w dniach 9 i 11 czerwca,
o czym piszemy w dalszej części Biuletynu.
W ogłoszonym porządku najbliższego posiedzenia Sejmu (24-26.06 br. ) uwzględniona jest możliwość
procedowania nad przedmiotowym projektem.
Sprawozdanie podkomisji sejmowej, które było rozpatrywane na wspomnianym na wstępie posiedzeniu
połączonych komisji dostępne jest też na naszej stronie: sprawozdanie
(wszystkie opinie do projektu dostępne na stronie internetowej KRRP w zakładce Ośrodka: Aktualności OBSiL)

Posiedzenie Prezydium KRRP
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11 czerwca w siedzibie KRRP odbyło się XXI posiedzenie Prezydium KRRP. Prezydium podjęło, m.in.
uchwałę w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” dla
przedstawicieli OIRP w Lublinie, Łodzi oraz Opolu. Do składu Rady Naukowej Kwartalnika „Radca Prawny.
Zeszyty Naukowe” powołano prof. zw. dr hab. Włodzimierza Nykiela.
Przyjęto harmonogram posiedzeń w drugiej połowie 2015 r. oraz dyskutowano nad wstępnym porządkiem
obrad KRRP we wrześniu br.

Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych
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W dniach 12 i 13 czerwca w Warszawie odbyło się VII posiedzenie KRRP IX kadencji. Poniżej krótkie
omówienie uchwał.
Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego
KRRP uchwaliła 13 czerwca br. Regulamin wykonywania zawodu, dla którego opracowania podstawę prawną
stanowi art. 60 pkt 8f ustawy o radcach prawnych, wprowadzony do niej od 25 grudnia 2014 r.
Regulamin, którego projekt przygotowany został przez komisje wykonywania zawodu i etyki oraz Ośrodek
Badań, Studiów i Legislacji KRRP, obowiązywać będzie od 1 lipca 2015 r. Jego wejście w życie jest zatem
skorelowane w początkiem obowiązywania nowego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, uchwalonego przez
Zjazd w listopadzie ubiegłego roku.
Wprowadzeniu Regulaminu towarzyszy nowelizacja uchwały w sprawie wyznaczania radców prawnych
do prowadzenia spraw z urzędu oraz Regulaminu działalności samorządu. W związku z przeniesieniem
do nowego regulaminu przepisów dotyczących tablic informacyjnych o miejscu wykonywania działalności
przez kancelarie, uchylona została wcześniejsza uchwała z 2012 roku, zawierająca stosowne regulacje.
W najbliższym czasie, z przeznaczeniem dla wszystkich radców prawnych, wydana zostanie broszura
zawierająca przepisy Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, Regulaminu wykonywania zawodu i uchwały w sprawie
wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu. To trzy szczególnie ważne akty prawa
samorządowego, będące, obok ustawy, niezbędnymi przewodnikami w codziennej działalności radcy
prawnego.
Zmiany w uchwale o logo KIRP
Uchwała nr 90/IX/2015 r. z 12 czerwca wprowadziła kilka nowości. Przede wszystkim, w ramach swojej
działalności okręgowe izby radców prawnych będą uprawnione do używania logo wzorowanego na logo
Krajowej Izby Radców Prawnych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, z wpisaniem nazwy własnej izby
w sygnet znaku.
Nadto, uchwała ustanowiła flagę Krajowej Izby Radców Prawnych. Zgodnie z uchwałą, flagą KIRP jest płatem
tkaniny w kolorze ciemnoniebieskim o proporcjach wysokości do długości 5:8 z umieszczonym pośrodku logo
Krajowej Izby Radców Prawnych.
Wzór graficzny flagi stanowi załącznik do uchwały. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ma ustalić
zasady korzystania z flagi Krajowej Izby Radców Prawnych.
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Uchwała określa sposób wskazywania i delegowania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu
ww. komisji. Wskazuje także kryteria, jakie powinni spełnić poszczególni kandydaci.
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Wskazywanie przedstawicieli samorządu do komisji egzaminacyjnych i zespołów
Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła uchwałę (nr 91/IX/2015) w sprawie wskazywania i delegowania
przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do spraw aplikacji
radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości, komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu
radcowskiego, komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, zespołu do przygotowania
zadań na egzamin radcowski oraz zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla
kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich.

Stanowisko KRRP
Krajowa Rada przyjęła, wspomniane już wcześniej, stanowisko w sprawie niektórych obszarów funkcjonowania
wymiaru
sprawiedliwości. Stanowisko skierowane zostało do Ministra Sprawiedliwości oraz Marszałka
EMPLOYEE
NEWSLETTER
PAGE 4 Sejmu i
Marszałka Senatu. Treść stanowiska została także opublikowana w Rzeczpospolitej, w dniu 16 czerwca 2015 r. oraz
na stronie internetowej kirp.pl: Stanowisko KRRP z dnia 13 czerwca 2015
Uchwały finansowe
Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła ponadto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2014 oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2014.
Uchwały z posiedzenia dostępne są w Bibliotece Prawa Samorządowego: Uchwały KRRP

Wspólne posiedzenie Komisji i Komitetu ds. Aplikacji
12 czerwca br. w siedzibie KRRP w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Stałego ds. Aplikacji oraz
Komisji ds. Aplikacji. Tematem spotkania były zmiany w Regulaminie odbywania aplikacji również w świetle
wniosków z wizytacji przeprowadzanych przez członków Komisji w okręgowych izbach radców prawnych. Prace
nad zmianami będą kontynuowane na kolejnym posiedzeniu Komitetu, a następnie wnioski zostaną przedstawione
Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka
18 czerwca br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie miało miejsce posiedzenie Komisji Praw
Człowieka. W czasie spotkania poruszona została kwestia możliwości poszerzenia programu aplikacji radcowskiej,
jak również szkoleń ustawicznych dla radców prawnych o tematykę z zakresu Europejskiej Konwencji o Ochronie
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także orzecznictwa
i powszechnie obowiązującej w tym obszarze wykładni prawa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka. Członkowie Komisji rozważyli również projekt organizacji drugiej edycji Europejskiego
Dnia Prawnika w Polsce, który zorganizowany zostanie 10 grudnia br. i poruszy tematykę dotyczącą „wolności
słowa”.

Sprawy międzynarodowe:
W dniach 10 - 11 czerwca w Prisztinie odbyły się uroczystości z okazji 42 rocznicy powstania Adwokatury Kosowa.
Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy zorganizowała przy tej okazji posiedzenie komitetu PECO
w Prisztinie, zajmującego się stosunkami zewnętrznymi CCBE. W obydwu wydarzeniach brała udział r. pr.
Magdalena Witkowska z OIRP w Gdańsku, członek komitetu PECO.
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Nadchodzące wydarzenia:
 W dniach 25-26 czerwca w Brukseli odbędą się posiedzenia komisji i grup roboczych CCBE oraz
posiedzenie Komitetu Stałego CCBE. W wydarzeniach tych wezmą udział reprezentanci samorządu radców
prawnych w CCBE z r. pr. Jędrzejem Klatką, przewodniczącym polskiej delegacji w CCBE na czele.



3 lipca w Białymstoku odbędzie się seminarium o prawie europejskim, zorganizowane wspólnie przez
Okręgową izbę Radców Prawnych w Białymstoku oraz Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEAEMPLOYEE NEWSLETTER
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EAL. Seminarium będzie poświęcone praktycznym zagadnieniom prawa rodzinnego. Za udział w tej
konferencji przysługuje 10 punktów szkoleniowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod
adresem oirp@oirp.bialystok.pl. Również na ten adres należy przesyłać zgłoszenia udziału
w seminarium.
Informacja działu zagranicznego

Prace legislacyjne
Posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa
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W trakcie posiedzenia podkomisji nie uwzględniono zgłaszanej przez KRRP oraz NRA poprawki przewidującej
zwolnienie usług nieodpłatnej pomocy prawnej z podatku VAT. Samorząd radców prawnych poddał również
stanowczej krytyce art. 12 projektu (obecnie art. 11), przewidujący powierzenie prowadzenia połowy punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.
Negatywnie odniesiono się również do rozszerzenia kręgu osób mogących świadczyć nieodpłatną pomoc
prawną w ramach punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe o „magistrów prawa z trzyletnim
doświadczeniem”, wskazując na brak możliwości weryfikacji wiedzy i umiejętności takich osób. Krytyce poddano
również ust. 4 art. 12 projektu (obecnie ust. 4 art. 11) wraz z załącznikiem nr 4, zobowiązujący osobę uprawnioną
do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej do składania oświadczenia o tym, że jest świadoma uzyskania tej
pomocy od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym czy doradcą podatkowym, a tym samym od osoby
nieobjętej obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej oraz nieponoszącej odpowiedzialności za
wyrządzoną szkodę (oprócz winy umyślnej). Na wniosek KRRP w art. 14 ust. 2 projektu wprowadzono również
samorząd radców prawnych jako podmiot zaangażowany w edukację prawną społeczeństwa.
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W dniu 9 i 11 czerwca miały miejsce posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej
społeczeństwa (druk sejmowy nr 3338), w których uczestniczył wiceprezes KRRP Arkadiusz Bereza. Podkomisja
przyjęła poprawkę zgłoszoną przez KRRP do art. 5 dotyczącą wprowadzenia możliwości udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego z upoważnienia radcy prawnego lub adwokata.
Możliwość taka została przewidziana w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Ponadto do ustawy o radcach
prawnych wprowadzona została delegacja dla KRRP do uchwalenia regulaminu dotyczącego dopełnienia
obowiązku zawodowego radców prawnych w zakresie doskonalenia zawodowego i uprawnień organów
samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku przez radców prawnych. Przyjęte zostały
również poprawki samorządu radców prawnych o charakterze redakcyjnym dotyczące art. 4 ust. 2 (wskutek
zmiany numeracji obecnie - art. 3 ust. 2), wskazującego na wyłączenia przedmiotowe z zakresu świadczonej
nieodpłatnej pomocy prawnej, a także ogólnego brzmienia art. 2 ust. 2. Wiceprezes KRRP poddał krytyce pkt 4
w ust. 1 art. 4 (obecnie pkt 4 w ust. 1 art. 3), przewidujący, że zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmować
będzie sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowoadministracyjne, widząc
w tym możliwość zablokowania działalności punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez jednostkową sprawę.
Zaproponował w to miejsce wprowadzenie punktu dotyczącego sporządzania projektu pisma wszczynającego
postępowanie administracyjne. Stanowisko to poparł przedstawiciel Związku Powiatów Polskich.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji
10 czerwca miało miejsce posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji,
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w której brali udział wiceprezes KRRP Arkadiusz Bereza i eksperci Ośrodka. Przedmiotem posiedzenia było
rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania
niektórych zawodów (druk sejmowy nr 2331). Projekt ustawy w brzmieniu przyjętym w sprawozdaniu Komisji z
10 czerwca br. (druk sejmowy nr 3490) przewiduje w dodanym do art. 236 ustawy - Prawo własności
przemysłowej ust. 1 (1) przyznanie radcom prawnym oraz adwokatom uprawnienia do występowania w
charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z
dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych. Na skutek
zgłaszanych przez KRRP poprawek uprawnienie to dotyczy również reprezentowania osób niemających miejsca
zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub na obszarze Unii Europejskiej, państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. W tym tygodniu odbędzie się drugie czytanie projektu
na posiedzeniu Sejmu. Opinie zgłaszane do projektu w trakcie procesu legislacyjnego przez KRRP dostępne są
na stronie internetowej w zakładce Ośrodka Opinie do ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do
wykonywania niektórych zawodów
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Posiedzenie Komisji Ustawodawczej - projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
10 czerwca odbyło się również posiedzenie Komisji Ustawodawczej, podczas którego rozpatrywany był projekt
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk sejmowy nr 1590, 3397, 3397 –A), do którego KRRP przedstawiła
swoje stanowisko w piśmie z dnia 3 czerwca br. (Stanowisko z dnia 3 czerwca 2015 TK)
Uchwałą Senatu z 12 czerwca (druk sejmowy nr 3507) wprowadzone zostały poprawki do projektu, zgodnie ze
stanowiskiem KRRP, przyznające m.in. właściwym ogólnokrajowym organom samorządu zawodowego
adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy prawo zgłaszania osób, spośród których mogą być następnie
zgłaszani kandydaci na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
Informacja OBSiL

Wiadomości z OIRP
Obchody Święta Radcy Prawnego
W izbach rozpoczęły się obchody przypadającego w najbliższych dniach Święta Radcy Prawnego.
Zapowiedziane są rożne wydarzenia, w tym pikniki, bale i turnieje sportowe.
Obchody Święta w OIRP w Opolu połączone były z jubileuszem 20-lecia delegatury Izby działającej
w Częstochowie. Uroczyste spotkanie z tej okazji odbyło się w częstochowskiej filharmonii. Kilkunastu radcom
prawnym wręczone zostały złote i srebrne Odznaki Zasłużony dla Samorządu.

Strona
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Dziekan Rady OIRP Barbara Bieluszewska wręczyła też okolicznościowe dyplomy z podziękowaniami dla
radców prawnych, którzy w szczególny sposób przyczynili się do utworzenia częstochowskiej delegatury izby,
obecnie jednej z trzech działających w kraju i jedynej, gdzie funkcjonuje odrębny ośrodek izby prowadzący
aplikację radcowską. W spotkaniu wzięli udział Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz
burmistrzowie miast i wójtowie gmin z rejonu częstochowskiego izby opolskiej.

Ślubowania radcowskie
Trwają ślubowania radców prawnych wpisanych na listy po tegorocznym egzaminie.
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W Olszynie, 9 czerwca br. ślubowało 72 nowych radców prawnych.
Relacja z wydarzenia wraz z galerią zdjęć: Olsztyn ślubowanie
W dniu 15 czerwca odbyło się ślubowanie w OIRP w Warszawie. Ponad siedmiuset radców prawnych złożyło
ślubowanie przy licznym udziale zaproszonych gości. Prezydium KRRP reprezentowała wiceprezes KRRP Ewa
Stompor-Nowicka, która w swoim wystąpieniu zwróciła się do młodych radców oraz przekazała list gratulacyjny
od Prezesa KRRP.
Niespełna 200 radców ślubowało w dniu 18 czerwca br. w OIRP we Wrocławiu. Uroczystość miała miejsce na
Uniwersytecie Wrocławskim w Auli Leopoldina. W uroczystości uczestniczył prezes KRRP Dariusz Sałajewski.
Zwracając się do ślubujących mówił o podstawowych wartościach zawodu wymienionych w rocie ślubowania
i potrzebie pamiętania o nich nie tylko przy wykonywaniu zawodu, ale i w życiu pozazawodowym.
W Koszalinie osiemnaście osób złożyło uroczyste ślubowanie 19 czerwca 2015 roku.
Galeria zdjęć: Koszalin ślubowanie
Konferencja „Rola pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym. Praktyka Polski i Litwy
w warunkach współpracy europejskiej"
OIRP Białystok wspólnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Fundacją Współpracy Prawników
Polski i Litwy "Lepsze Prawo, Lepsze jutro" pod honorowym patronatem Konsulatu Republiki Litewskiej, w
ramach polsko-litewskiej współpracy prawników, zorganizowała międzynarodową konferencję naukową "Rola
pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym. Praktyka Polski i Litwy w warunkach współpracy
europejskiej".
Konferencja odbyła się w dniach 18-19 czerwca 2015 r. w Gawrych Rudzie k. Suwałk. Podczas konferencji
przedstawiono istotne aspekty funkcjonowania radców prawnych z partnerami litewskimi.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele sądownictwa Polski i Litwy, radcowie prawi i adwokaci polscy
i litewscy, przedstawiciele nauki, (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Białymstoku, Polska Akademia
Nauki).



Jeden adwokat lub radca na 716 Polaków, Rzeczpospolita, 9 czerwca 2015 r.
Prawnik bezpłatnie doradzi również nastolatkowi, Dziennik Gazeta Prawna, 10 czerwca 2015 r.
Strajk palestry coraz bliżej, Rzeczpospolita, 10 czerwca 2015 r.
Liczy się prawość, nie tylko u prawników, Rzeczpospolita, 12 czerwca 2015 r.
Jak udrożnić mediację, rp.pl, 12 czerwca 2015 r.
Różowe okulary prawników, Dziennik Gazeta Prawna, 12 czerwca 2015 r.
Radcy nie będą protestować, Rzeczpospolita, 15 czerwca 2015 r.
Aplikanci w punktach bezpłatnych porad, Dziennik Gazeta Prawna, 15 czerwca 2015 r.
Stanowisko KRRP z dnia 13 czerwca 2015 r. w sprawie niektórych obszarów funkcjonowania
wymiaru sprawiedliwości, Rzeczpospolita, 16 czerwca 2015 r.
Dlaczego minister dzwoni tylko do radców, Prawnik.pl, 18 czerwca 2015 r.
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"Pisali o nas, my pisaliśmy..." – zestawienie publikacji poświęconych zawodowi radcy
prawnego i sprawom samorządu

 Jedna lista adwokatów i radców, Rzeczpospolita, 19 czerwca 2015 r.
 Opinie. Do szuflady albo do kosza, Dziennik Gazeta Prawna, 19 czerwca 2015 r.
EMPLOYEE NEWSLETTER
PAGE 8
 Prawnicy? Wszystko da się zareklamować, Dziennik Gazeta Prawna, 19 czerwca 2015 r.
 Radcy nie chcą bronić, Rzeczpospolita, 22 czerwca 2015 r.
 Proces kontradyktoryjny w rękach praktyków, Rzeczpospolita, 22 czerwca 2015 r.

Nadchodzące wydarzenia


25 czerwca: spotkanie przedstawicieli samorządów radcowskiego i adwokackiego poświęcone pracom
nad przygotowaniem nowych regulacji w zakresie kosztów zastępstwa procesowego, na zaproszenie
Ministra Borysa Budki.
Ze strony Krajowej Rady Radców Prawnych w spotkaniu udział wezmą wiceprezesi Krajowej Rady
Radców Prawnych – Arkadiusz Bereza i Zbigniew Pawlak.



26-27 czerwca: konwent dziekanów we Wrocławiu



2 lipca: spotkanie konsultacyjne dla prowadzących zajęcia na aplikacji radcowskiej z przedmiotu
"Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego".
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