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Przekazujemy najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego
KRRP. Informujemy w nim o wydarzeniach, które miały
miejsce w ostatnich dwóch tygodniach.
W numerze, m.in. informacje o stanowisku Konwentu
Dziekanów, spotkaniu rzeczników prasowych okręgowych
izb radców prawnych oraz spotkaniach przedstawicieli
samorządu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
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W dniach 26-27czerwca br. odbył się we Wrocławiu Konwent Dziekanów Okręgowych Izb Radców Prawnych.
Na spotkaniu zostało m.in. ustalone stanowisko Dziekanów popierające działania Prezydium Krajowej Rady
Radców Prawnych zmierzające do podwyższenia stawek kosztów zastępstwa procesowego.
Stanowisko konwentu dziekanów

Spotkanie rzeczników prasowych
1 lipca br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się spotkanie rzeczników
prasowych Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych, zorganizowane przez Barbarę Kras - sekretarza KRRP.
Uczestnikami spotkania byli rzecznicy prasowi oraz przedstawiciele większości okręgowych izb radców
prawnych: z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Kielc, Koszalina, Krakowa, Lublina, Łodzi,
Poznania, Szczecina, Torunia, Warszawy i Wrocławia.

Fot: Monika Pryszczepko

Więcej: Spotkanie rzeczników
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W trakcie spotkania rozmawiano m.in. o zagadnieniu ujednolicenia działań promocyjno-wizerunkowych
samorządu, znaczeniu lokalnych działań, akcji informującej o nowych uprawnieniach radców prawnych,
wrześniowej akcji „Niebieski Parasol”.

Spotkanie prowadzących zajęcia na aplikacji
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w siedzibie KRRP odbyło się spotkanie prowadzących zajęcia na aplikacji radcowskiej
z przedmiotu "Zasady wykonywania zawodu, etyka radcy prawnego".

W spotkaniu wzięło udział 35 osób - prowadzących ćwiczenia i wykłady. Podczas spotkania uczestnicy dzielili
się swoimi sprawdzonymi metodami prowadzenia zajęć dobieranymi w zależności od przedstawianego
zagadnienia. Dyskutowali też nad formą kazusów oraz o potrzebie przygotowania zeszytu metodycznego z
tego przedmiotu. Uczestnicy zasygnalizowali potrzebę cyklicznych spotkań tego rodzaju.

Sprawy międzynarodowe
Seminarium o prawie europejskim w Białymstoku
3 lipca z inicjatywy r. pr. Andrzeja Kalińskiego, Dziekana Rady OIRP w Białymstoku oraz r. pr. Jacka
Klimowicza, Sekretarza Rady odbyło się międzynarodowe seminarium „Europejskie prawo rodzinne w
praktyce polskich i innych europejskich prawników”, zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Białymstoku oraz Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL z Brukseli. Więcej informacji o tym
wydarzeniu można znaleźć pod linkiem: Seminarium w Białymstoku

Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL
3 lipca 2015 roku w Białymstoku miało miejsce Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEAEAL z udziałem prawników z Belgii, Francji, Niemiec, Polski i Szwajcarii. W 2016 roku w czerwcu jest
planowane seminarium o prawie europejskim w Polsce, a w dniach 6-8 października 2015 roku w Barcelonie
obchody jubileuszu 30-lecia działalności AEA-EAL. Więcej informacji o posiedzeniu znajduje się tutaj:
Zgromadzenie AEA-EAL

Posiedzenie Komitetu ds. Zagranicznych KRRP
2 lipca 2015 roku odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Zagranicznych Krajowej Rady Radców Prawnych.
Przedmiotem obrad były przygotowania do nadchodzących wydarzeń zagranicznych - Forum Polsko Niemieckiego we Wrocławiu, seminarium FBE w Krakowie, drugiej Edycji Europejskiego Dnia Prawnika czy
konferencji o przyszłości zawodów prawniczych. Więcej informacji jest dostępnych: Posiedzenie Komitetu
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W dniach od 16 do 28 czerwca 2015r w Mielnie-Unieściu już po raz szósty radcowie prawni seniorzy spotkali
się na dorocznym Turnusie Radców Prawnych Seniorów.
Udział wzięło 110 osób, reprezentujących wszystkie okręgowe izby radców prawnych.
Więcej informacji: Turnus seniorów
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Doroczny Turnus Radców Prawnych Seniorów

Mazury Cud Natury
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W dniach 18 – 21 czerwca 2015r. odbyło się V Ogólnopolskie Spotkanie Integracyjne Radców Prawnych Mazury
Cud Natury organizowane przez Komisję Kultury, Sportu i Rekreacji Krajowej Izby Radców Prawych przy
współudziale Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.
103 uczestników gościło w Mikołajkach, skąd według swojego wyboru wyruszali na wycieczki rowerowe, na spływ
kajakami (Krutynią) lub żeglowanie jachtami (po jeziorach Mikołajskim, Bełdanach, Śniardwach, Tałtach) .
Relacja: Mazury Cud Natury

I Ogólnopolskie zawody rodzinne Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich o Puchar
Dziekana Rady OIRP w Łodzi
W dniu 21 czerwca 2015 r w Rogowie odbyły się w ramach wyścigów organizowanych w cyklu „SK Bank Mazovia
MTB Maraton” I Ogólnopolskie zawody rodzinne Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich o Puchar Dziekana
Rady OIRP w Łodzi w kolarstwie MTB – Rogów, 21 czerwca 2015 r.”
Pełna relacja tutaj: Zawody MTB

Prace legislacyjne
Sejm uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej
Sejm uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Trzecie czytanie i głosowanie odbyło się w
czwartek 25.06 br.
Ustawa uchwalona została w zasadzie w wersji jaką przedłożyły w sprawozdaniu połączone Komisje
Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Teraz ustawa wędruje do
Senatu. Przedstawiciele KRRP będą konsekwentnie prezentować również w Senacie swoje stanowisko wobec
obecnej wersji ustawy.

Spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości
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25 czerwca br. odbyło się spotkanie Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki z przedstawicielami Krajowej Rady
Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej.
W spotkaniu wzięli udział w imieniu Krajowej Rady Radców Prawnych: Wiceprezes KRRP – radca prawny Arkadiusz
Bereza oraz Wiceprezes KRRP – radca prawny Zbigniew Pawlak, zaś ze strony Naczelnej Rady Adwokackiej:
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adwokat Andrzej Zwara, Wiceprezes NRA, adwokat Jacek Trela i sekretarz
NRA adwokat Rafał Dębowski.
Ze strony resortu sprawiedliwości, poza Ministrem Sprawiedliwości w spotkaniu brali udział Dyrektor oraz Zastępca
Dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej – Iwona Kujawa i Karol Dałek oraz
Dyrektor i Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego – Tomasz Darkowski i Wojciech Ulitko.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowy etap konsultacji Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki z
władzami samorządów dotyczący najważniejszych kwestii i postulatów środowiska radców prawnych i adwokatów.
EMPLOYEE NEWSLETTER
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Minister poinformował o planowanych w najbliższym czasie konsultacjach społecznych projektów rozporządzeń w
zakresie opłat za czynności radców prawnych i adwokatów. Na początek zmiany dotyczyć będą przede wszystkim
stawek w sprawach wrażliwych społecznie do czasu wypracowania rozwiązań docelowych przez środowiska
prawnicze. Ustalono, że szczegółowe rozwiązania dotyczące dwóch rozporządzeń w sprawach stawek radcowskich
i adwokackich z urzędu i z wyboru zostaną wypracowane do 31 lipca przez grupę ekspertów, w której skład wejdą
przedstawiciele resortu sprawiedliwości, NRA i KRRP.
Ponadto Minister zaakceptował postulaty obu samorządów o włączenie radców prawnych i adwokatów do tzw.
systemu synchronizacji wokand sądowych w sprawach karnych po wejściu w życie nowej procedury karnej, a także
poinformował, że z projektu Regulaminu urzędowania sądów powszechnych został usunięty przepis, który mógłby
naruszać tajemnicę korespondencji oskarżonego z obrońcą lub pełnomocnikiem.
W trakcie spotkania Minister zadeklarował dalsze prace w zakresie możliwości rozszerzenia dostępu do bazy PESEL
i Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych dla radców prawnych i adwokatów. Minister zgodził się z postulatami środowisk
prawniczych dotyczącymi dobrowolności świadczenia usług prawnych z urzędu.
Na spotkaniu omówiono możliwość wprowadzenia modelu przejściowego, w którym prezesi sądów wskazywaliby
liczbę pełnomocników potrzebnych do zapewnienia wykonywania funkcji obrońcy lub pełnomocnika z urzędu.
Zostało także przedstawione krytyczne stanowisko przedstawicieli samorządu radców prawnych do niektórych
rozwiązań w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej społeczeństwa, a także zapowiedziano
postulowanie zmian w trakcie prac legislacyjnych w Senacie. Minister zapewnił, że będzie monitorował efekty
reformy procedury karnej wchodzącej w życie 1 lipca, a także zwrócił się do przedstawicieli samorządów o zgłaszanie
ewentualnych postulatów dotyczących nowych przepisów, ale po upływie 2- 3 miesięcy od ich wejścia w życie, co
pozwoli realnie ocenić ich funkcjonowanie.
Kolejne spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się 2 lipca br. Było to pierwsze spotkanie grupy
eksperckiej, składającej się z przedstawicieli resortu sprawiedliwości, KRRP i NRA. Krajową Radę Radców
Prawnych reprezentowali: Arkadiusz Bereza, wiceprezes KRRP, Zbigniew Pawlak, wiceprezes KRRP oraz
współpracownicy Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP dr Przemysław Mijal i dr Marcin SalaSzczypiński. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali: Jacek Trela, wiceprezes NRA, Rafał Dębowski, sekretarz
NRA, Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA oraz Grzegorz Majewski, prezes Sądu Dyscyplinarnego izby
warszawskiej.
Podczas spotkania przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości potwierdzili wcześniejsze ustalenia co do
synchronizacji wokand z prokuratorem, obrońcą i pełnomocnikiem oraz usunięcie przepisu o kontroli korespondencji
pomiędzy zatrzymanym a jego obrońcą.
Grupa ekspercka ustaliła, że prace nad rozporządzeniem w sprawie wynagrodzeń adwokackich będą przebiegać
dwutorowo – będą to prace nad rozporządzeniem w sprawie taks adwokackich i radcowskich za sprawy z wyboru
oraz równolegle będą trwały prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie opłaty za czynności adwokackie i
radcowskie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
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W przypadku rozporządzenia dotyczącego taks za sprawy z wyboru prace będą się opierały na projekcie, jaki rok
temu KRRP i NRA przedstawiły ministrowi sprawiedliwości. Znacznie trudniejsze będą zmiany w dotyczące stawek
za pomoc prawną z urzędu, w związku z koniecznością analizy skutków finansowych dla Skarbu Państwa.

Jednocześnie przedstawiciele resortu sprawiedliwości poinformowali o wysłaniu do konsultacji do KRRP i NRA
projektu zmiany rozporządzenia dotyczącego zmiany czterech stawek, których wysokość najbardziej
EMPLOYEE
NEWSLETTER przedstawicieli zawodów prawniczych. Ta szybka zmiana rozporządzenia
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bulwersowała
Sprawiedliwości była efektem ustaleń ze spotkania 25 czerwca br. Projekty wskazanych aktów prawnych
wpłynęły do Krajowej Rady Radców Prawnych tego samego dnia tj. 2 lipca br.
Przedstawiono również propozycję dotyczącą dobrowolności prowadzenia spraw z zakresu prawa karnego w
trybie przyspieszonym oraz w sprawach z obrony na żądanie, a ministerstwo przedstawi projekt zmiany w tym
zakresie na następnym spotkaniu, które odbędzie się 13 lipca.
Informacja OBSiL

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

























Edukacją zajmą się też korporacje, Rzeczpospolita, 23 czerwca 2015 r.
Obrońca z urzędu nie zawsze bezpłatny, Dziennik Gazeta Prawna, 24 czerwca 2015 r.
Radca już nie napisze wszystkiego w internecie, Rzeczpospolita, 24 czerwca 2015 r.
Zlecenie dla radcy bez zgody dyrektora, Rzeczpospolita, 25 czerwca 2015 r.
Adwokaci wyjdą na ulice. Przyczyną zmiany w kpk, Dziennik Gazeta Prawna, 25 czerwca 2015 r.
Minister podniesie stawki dla adwokatów i radców, Rzeczpospolita, 26 czerwca 2015 r.
Posłowie wybiorą sędziów TK. Środowiska prawnicze pozbawione głosu, Dziennik Gazeta
Prawna, 26 czerwca 2015 r.
Bobrowicz: Magiczna moc przeobrażania uchwał w nową rzeczywistość, Dziennik Gazeta Prawna,
26 czerwca 2015 r.
Królikowski: Nie ucieknę od odpowiedzialności za reformę k.p.k., Dziennik Gazeta Prawna, 26
czerwca 2015 r.
Dyrektor nie zrozumiał, Rzeczpospolita, 29 czerwca 2015 r.
To nie jest zawód dla introwertyków, Rzeczpospolita, 29 czerwca 2015 r.
Z czego nie może szkolić prawnik z ministerstwa, Rzeczpospolita, 30 czerwca 2015 r.
Radcy prawni z nowym kodeksem etyki, rp.pl, 30 czerwca 2015 r.
Prokuratorzy boją się nowej procedury karnej, Gazeta Wyborcza, 30 czerwca 2015 r.
Nie przełom, lecz ważna data, Rzeczpospolita, 1 lipca 2015 r.
Proces zyskał nowych obrońców, Rzeczpospolita, 1 lipca 2015 r.
Karne mediacje dla radców i adwokatów, Rzeczpospolita, 1 lipca 2015 r.
W nowych rolach w nowym procesie, Rzeczpospolita, 1 lipca 2015 r.
Warto prosić o rozprawy przed Sądem Najwyższym, Rzeczpospolita, 2 lipca 2015 r.
Sztuka naciskania, prawnik.pl, 2 lipca 2015 r.
Wydatki na togę bez korzyści, Rzeczpospolita, 2 lipca 2015 r.
Pawlak: Ja w sprawie protestu..., Dziennik Gazeta Prawna, 3 lipca 2015 r.
Pomoc prawna nie będzie miała rejonizacji, Rzeczpospolita, 6 lipca 2015 r.
Rzecznicy patentowi tracą monopol, Rzeczpospolita, 6 lipca 2015 r.
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