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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. o wizycie Ministra Sprawiedliwości
w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, pracach
legislacyjnych,
posiedzeniu
Prezydencji
CCBE
w Warszawie.
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Ogólnopolskie strony samorządu radców prawnych:

Minister Sprawiedliwości Borys Budka w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi
W dniu 13 lipca 2015 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi odbyło się spotkanie Ministra
Sprawiedliwości Borysa Budki z przedstawicielami łódzkiego samorządu radców prawnych oraz łódzkiej adwokatury.
W spotkaniu wzięła udział Ewa Stompor-Nowicka, wiceprezes KRRP. Podczas spotkania poruszono wiele kwestii
nurtujących środowiska radców prawnych i adwokatów, w tym opłat za czynności adwokatów i radców prawnych oraz
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
Więcej:
 Info kirp
 Info oirp

Foto: Jacek Kawczyński

bieżące działania podejmowane w ramach działalności
Ośrodka, w tym prace nad ustawą o nieodpłatnej pomocy
prawnej i edukacji prawnej społeczeństwa oraz prace nad
ustawą o zmianie ustaw regulujących warunki
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Dnia 8 lipca 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady
Programowej Ośrodka Badań Studiów i Legislacji KRRP,
w którym wzięli udział obok jej członków również
współpracownicy kierownika Ośrodka. Omówione zostały
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Posiedzenie Rady Programowej OBSiL

wykonywania niektórych zawodów w zakresie, w jakim
rozszerza ona uprawnienia radców prawnych o
występowanie przed Urzędem Patentowym RP w
sprawach dotyczących dokonywania i rozpatrywania
zgłoszeń oraz utrzymywania ochrony znaków
towarowych. Przewodniczący Rady Programowej
Arkadiusz Bereza przedstawił
również działania
podejmowane przez KRRP w celu opracowania nowych
rozporządzeń w sprawie opłat za czynności radców
prawnych. Poinformował ponadto o planowanych

pracach nad kolejnym tomem Wielkiej Encyklopedii
Prawa dotyczącym radców prawnych i dobiegającej
końca redakcji podręcznika Zawód radcy prawnego.
Historia zawodu i zasady jego wykonywania.
Zgromadzeni przedyskutowali kierunek dalszych prac
Ośrodka i nowe wyzwania, jakie przed nim stoją
w związku z ciągłymi zmianami prawa. Kolejne
posiedzenie Rady Programowej zostało zaplanowane na
21 sierpnia br.

LEGISLACJA

Posiedzenie komisji senackiej w sprawie zmiany
ustawy – Prawo własności przemysłowej w dniu 15
lipca 2015 r.
Dnia 15 lipca odbyło się posiedzenie komisji senackich:
Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Gospodarki
Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej, której przedmiotem było
między innymi rozpatrzenie ustawy o zmianie ustaw
regulujących warunki dostępu do wykonywania
niektórych zawodów (druk senacki nr 957, druki sejmowe
nr 2331, 3490 i 3490-A).
Ustawa ta przewiduje zmianę art. 236 ustawy – Prawo
własności przemysłowej poprzez dodanie ust. 1
a przyznającego radcom prawnym i adwokatom
uprawnienie do występowania przed Urzędem
Patentowym RP w zakresie dokonywania i rozpatrywania
zgłoszeń oraz utrzymywania ochrony znaków
towarowych oraz zmianę brzmienia ust. 3 tego artykułu
poprzez wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą osoby
niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach
wskazanych
we
wcześniejszych
ustępach
przedmiotowego
artykułu
mogą
działać
za
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W dniu 13 lipca br. w Ministerstwie Sprawiedliwości
odbyło się kolejne spotkanie grupy eksperckiej,
utworzonej dla przygotowania projektów nowych
rozporządzeń w sprawach opłat za czynności radców
prawnych i adwokatów. W posiedzeniu Krajową Radę
Radców Prawnych reprezentowali wiceprezesi KRRP –
Arkadiusz Bereza i Zbigniew Pawlak oraz
współpracownicy kierownika Ośrodka Badań, Studiów i
Legislacji KRRP – dr Przemysław Mijal i dr Marcin Sala –
Szczypiński. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali
sekretarz NRA – Rafał Dębowski i skarbnik NRA –
Mirosława Pietkiewicz.
W czasie spotkania omówiono przedłożone kilka dni
wcześniej przez Ministerstwo Sprawiedliwości materiały
robocze w sprawach opłat za czynności radców prawnych
i adwokatów, których wejście w życie proponuje się nie
później niż 1 stycznia 2016 r. Pierwsza wersja projektu
rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb
Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej
udzielonej z urzędu została poddana krytycznej analizie
ze strony reprezentantów samorządów prawniczych.
Przedstawiciele obu samorządów zgłosili szereg uwag i
wniosków do proponowanych rozwiązań, które zostaną
obecnie poddane analizie przez resort. Mniej emocji
wzbudził mechanizm w sprawie określenia opłat za
czynności radcowskie, jeżeli stronę reprezentuje
pełnomocnik z wyboru, gdyż oparty był w dużej części na
przedłożonych Ministrowi Sprawiedliwości projektach
opracowanych przez KRRP i NRA. W czasie spotkania

zgodnie podnoszono, że oba środowiska oczekują
przede wszystkim urealnienia niezmienianych od 13 lat
stawek opłat. Dyskusja nad bardziej szczegółowymi
rozwiązaniami w tej mierze będzie uzależniona od
stanowiska
Ministra
Sprawiedliwości,
któremu
reprezentanci resortu przedstawią plon dzisiejszej
dyskusji w najbliższych dniach.
Kolejne spotkanie grupy eksperckiej zaplanowano na 22
lipca 2015 r.
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Spotkanie w sprawie opłat za czynności radców
prawnych w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 13
lipca 2015 r.

Komisje nie uwzględniły poprawek zgłaszanych przez
środowisko rzeczników patentowych, a cała ustawa z
niewielkimi poprawkami legislacyjnymi została przyjęta.
Następny etap- posiedzenie Senatu - odbędzie się w
dniach 22-24 lipca.

Dnia 15 lipca br. na dwóch posiedzeniach komisji
senackich – posiedzeniu Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji i
posiedzeniu Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
procedowana była uchwalona przez Sejm ustawa o
nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej
społeczeństwa.
W obu posiedzeniach ze strony KRRP udział wziął
Wiceprezes Arkadiusz Bereza. Po raz kolejny zajął on
krytyczne stanowisko wobec wprowadzonej do projektu –
w porównaniu z pierwotnym przedłożeniem rządowym zmiany w zakresie dopuszczenia do świadczenia
nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach punktów
prowadzonych przez organizacje pozarządowe tzw.
magistrów prawa z trzyletnim doświadczeniem,
wskazując że regulacja taka jest szkodliwa przede
wszystkim dla beneficjentów nieodpłatnej pomocy
prawnej. Uchwalona ustawa odmawia im bowiem prawa
do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnie
finansowanej z budżetu państwa na takim samym profesjonalnym poziomie, doprowadzając do ich
dyskryminacji ze względu na podmiot udzielający pomocy
w ramach systemu. Przyjęcie takie rozwiązania grozi
dekompozycją całego systemu nieodpłatnej pomocy
prawnej.
Wiceprezes podkreślił ponadto, że nieporozumieniem jest
wymaganie od osoby ubiegającej się o uzyskanie
nieodpłatnej pomocy prawnej składania przed jej
otrzymaniem szeregu oświadczeń, w tym o tym, że jest
ona świadoma, że pomocy prawnej udziela jej osoba
niebędąca radcą prawnym czy adwokatem, a więc nie
związana
obowiązkiem
zachowania
tajemnicy
zawodowej i nie ponosząca odpowiedzialności
odszkodowawczej, z wyjątkiem winy umyślnej. Ponadto
wskazał, że ustawa nie zawiera jakichkolwiek
zobiektywizowanych i sprawdzalnych kryteriów
dopuszczenia to udzielania pomocy prawnej magistrów
prawa z 3-letnim doświadczeniem w wykonywaniu
wymagających
wiedzy
prawniczej
czynności
bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy
prawnej, a konstrukcja taka rodzi wątpliwości co do
zgodności przedmiotowej ustawy z Konstytucją.
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Regulacja ta budzi dużo emocji w środowisku rzeczników
patentowych i była krytykowana przez przedstawicieli
tego samorządu na posiedzeniu komisji. W posiedzeniu
tym Krajową Radę Radców Prawnych reprezentował
Wiceprezes KRRP Arkadiusz Bereza. Przedstawił on
pozytywne stanowisko KRRP w przedmiocie
procedowanej zmiany art. 236 zbieżne w zasadzie z
opinią Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów,
wskazując, że dotychczasowy brak uprawnienia radców
prawnych i adwokatów do występowania przed Urzędem
Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i
rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony
znaków
towarowych
jest
swego
rodzaju
niekonsekwencją, biorąc pod uwagę, że mają oni takie
uprawnienie w innych postępowaniach przed Urzędem
Patentowym, przede wszystkim w postępowaniu
spornym,
jak
również
w
postepowaniu
sądowoadministracyjnym i w postepowaniu sądowym, w
tym w sprawach o naruszenie praw własności
przemysłowej. Ponadto Wiceprezes wskazał, że zakres
proponowanego rozszerzenia uprawnień radców
prawnych i adwokatów jest i tak węższy niż proponowany
na wcześniejszych etapach procesu legislacyjnego, bo
obejmuje obecnie tylko znaki towarowe, z wyłączeniem
wynalazków, produktów leczniczych, produktów ochrony
roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,
oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.
Wyjaśnił ponadto, że nieuzasadnione są wątpliwości
podnoszone
przez
przedstawiciela
samorządu
rzeczników patentowych co do brzmienia ust. 3, bowiem
do odpowiedniej rekonstrukcji zawartej w nim normy
prawnej wystarczy umiejętne zastosowanie dyrektyw
interpretacyjnych wykładni.

Posiedzenie komisji senackich w sprawie ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej w dniu 15 lipca 2015
r.
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pośrednictwem odpowiednio rzecznika patentowego,
radcy prawnego lub adwokata. Obowiązek ten ma być
jednak wyłączony w stosunku do osób mających miejsce
zamieszkania lub siedzibę na obszarze Unii Europejskiej,
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

W związku z powyższym zaproponowana została
poprawka do ust. 3 art. 11, która wyłącza z kręgu
podmiotów uprawnionych do udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej w punktach prowadzonych przez
organizację pozarządowe „magistrów prawa z
doświadczeniem”,
pozostawiając
jednocześnie
możliwość świadczenia w nich takiej pomocy przez
doradców podatkowych w zakresie prawa podatkowego,

z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej.
Kolejne posiedzenie Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji odbędzie się 21 lipca o godzinie
20.
Informacja OBSiL

Sprawy międzynarodowe
Spotkanie Prezydencji CCBE w Warszawie
W dniach 16 i 17 lipca w Warszawie miało miejsce robocze posiedzenie
Prezydencji Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE.
Z jej członkami spotkał się r. pr. Dariusz Sałajewski, Prezes KRRP.

Od lewej: Michel Benichou, Ruthven Gemmel, Antonin Mokry, (wiceprezydenci) Maria Ślązak (prezydent) i Philip Buisseret (sekretarz)
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Więcej informacji o posiedzeniu znajdą Państwo pod tym linkiem: Posiedzenie
Prezydencji CCBE w Warszawie

Nadchodzące wydarzenia
Posiedzenie Komitetu Finansowego CCBE

Kongres
Międzynarodowego
Prawników (IBA)

24 lipca odbędzie się posiedzenie Komitetu Finansowego
CCBE, który nadzoruje wykonanie budżetu organizacji.
Polskim członkiem komitetu jest r. pr. Piotr Bober z OIRP
w Katowicach.
Spotkanie z przedstawicielami rumuńskich radców
prawnych
5 sierpnia odbędzie się spotkanie r. pr. Dariusza
Sałajewskiego, Prezesa KRRP, z kierownictwem
rumuńskiego Stowarzyszenia Radców Prawnych.
Zgłoszenia do
Europejskiej

na

listę

ekspertów

Komisji

Komisja Europejska zaprasza prawników do zgłaszania
się na listę ekspertów w wybranych dziedzinach prawa
europejskiego, którzy mogliby służyć instytucjom
europejskim profesjonalną wiedzą i poradą w 16
obszarach prawa europejskiego. Więcej informacji (w
języku angielskim) znajduje się pod linkiem:
www.ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/2014_16
6915_en.htm

Stowarzyszenia

W dniach 4 – 9 października w Wiedniu będzie mieć
miejsce
doroczny kongres
Międzynarodowego
Stowarzyszenia Prawników (IBA). W ciągu tygodnia
odbędzie się przeszło 150 seminariów, sesji roboczych i
warsztatów, a także innych wydarzeń, związanych z
niemal wszystkimi dziedzinami prawa. Jest to rzadka
okazja, by spotkać się z czołowymi prawnikami z krajów
pozaeuropejskich. Więcej informacji o tym wydarzeniu
znajduje
się
pod
linkiem:
http://www.ibanet.org/Conferences/Vienna2015.aspx
Baza danych radców prawnych przed Trybunałem w
Strasburgu
Komisja Praw Człowieka KRRP zachęca radców
prawnych do wpisywania się na listę pełnomocników
upoważnionych do świadczenia pomocy prawnej osobom
fizycznym przed Europejskim Trybunałem Praw
Człowieka w Strasburgu. Zainteresowanych radców
prawnych prosimy o kontakt ze swoimi Izbami
Okręgowymi.
Informacja działu zagranicznego

Zaproszenia:
Szkolenia
Zapraszamy na szkolenia organizowane przez Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych:
Szkolenia jednodniowe:
 8 października 2015 – Finansowanie świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych
Szkolenia ogólnopolskie:
 15-18 października 2015 - Najważniejsze aktualne orzecznictwo sądów i trybunałów w sprawach podatkowych.
(Zakopane)
 19-22 listopada 2015 r. - Prawo karne procesowe. Postępowanie dowodowe w procesie karnym. (Toruń)
 3-6 grudnia 2015 r. - Prawo karne materialne (Zakopane)
Szczegółowe informacje: http://szkolenia.kirp.pl/

Strona

II Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w biegu na 10 km
 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych – Komisja Kultury,
Sportu i Rekreacji organizuje II Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów w Biegu na 10 km, które
odbędą się w dniu 29 sierpnia 2015 roku w Łodzi w ramach V Biegu Fabrykanta.
Więcej: Mistrzostwa w biegu na 10 km
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Wydarzenia sportowe

Otwarty Turniej Przedsiębiorców i Radców Prawnych „Business § Law Sportgas Tennis CUP 2015″
 W dniach 4-6 września 2015 r. w Sobocie k/Poznania odbędzie się I Otwarty Turniej Przedsiębiorców i Radców
Prawnych „Business § Law Sportgas Tennis CUP 2015”. Patronatu turniejowi udzielili: Prezes Krajowej Izby
Radców Prawnych, Prezes Business Centre Club oraz Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
Więcej: Turniej tenisowy

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




















Radcą się jest, ministrem się bywa, Dziennik Gazeta Prawna, 8 lipca 2015 r.
Posiedzę i popatrzę, jak strony walczą o swoje racje, Rzeczpospolita, 8 lipca 2015 r.
Adwokat musi uwzględniać korki, Rzeczpospolita, 8 lipca 2015 r.
Kolosalna pomyłka z obrońcą na żądanie, Dziennik Gazeta Prawna, 9 lipca 2015 r.
Za sprawę o eksmisję obrońca dostanie 240 zł, Rzeczpospolita, 9 lipca 2015 r.
Magia liczb ministra Budki, Gazeta Prawna, 9 lipca 2015 r.
Sądy zaplanują proces od początku do końca, rp.pl, 9 lipca 2015 r.
Dyplom magistra prawa to za mało, Dziennik Gazeta Prawna, 9 lipca 2015 r.
Radcy przeciw „magistrom z doświadczeniem", rp.pl, 9 lipca 2015 r.
Minister daje za mało za urzędówki, rp.pl, 10 lipca 2015 r.
Bez konkretów nie będzie obron, Dziennik Gazeta Prawna, 10 lipca 2015 r.
Polski radca prawny udzieli porady przybyszowi z zagranicy, Rzeczpospolita, 13 lipca 2015 r.
Opłaca się łączyć sprawy, taksa jest od każdej, Rzeczpospolita, 13 lipca 2015 r.
Nieodpłatna porada nie może oznaczać byle jakiej pomocy, Rzeczpospolita, 14 lipca 2015 r.
Radca prawny nie zawsze będzie mógł szkolić w kancelarii, Rzeczpospolita, 15 lipca 2015 r.
Więcej sędziów, więcej dyscyplinarek, prawnik.pl, 15 lipca 2015 r.
Stefan Mucha: Regulamin pomoże radcom w wykonywaniu zawodu, Rzeczpospolita, 15 lipca 2015 r.
Adwokaci i radcy będą występować przed urzędem patentowym, Rzeczpospolita, 17 lipca 2015 r.
Warszawscy adwokaci chcą protestować ramię w ramię z radcami, Dziennik Gazeta Prawna, 20 lipca 2015r.

Nadchodzące wydarzenia



23 lipca 2015 r.: posiedzenie Prezydium KRRP
30-31 lipca 2015 r.: posiedzenie Komitetu ds. Aplikacji
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Wydawca: Krajowa Rada Radców Prawnych
Redakcja: Aleksandra Urbankiewicz, Albert Stawiszyński
Mail: biuletyn@e-kirp.pl

7

Biuletyn Informacyjny

