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Szanowni Państwo! 

 

Przekazujemy najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego 

KRRP. Informujemy w nim o wydarzeniach, które miały 

miejsce w ostatnich dwóch tygodniach oraz o wydarzeniach 

nadchodzących. 

 

W numerze, m.in.  o  liście Prezesa KRRP do Delegatów, 

Dziekanów Rad OIRP i Członków KRRP,  o wydarzeniach 

sportowych oraz o najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady 

Radców Prawnych. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer 17/IX/2015 
1 września 2015 r. 

 

Spis treści: 
 

s 2: List Prezesa KRRP do Delegatów, do Dziekanów Rad 

OIRP, Członków KRRP 

s 2: List gratulacyjny do RPO 

s 2: Posiedzenie Rady Programowej OBSiL 

s 3: Legislacja 

s 3 Posiedzenie Komisji wykonywania zawodu i Komisji etyki 

s 3: Posiedzenie Prezydium KRRP 

s 4: Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie 

s 4: I Otwarty Turniej Przedsiębiorców i Radców Prawnych 

s 5: Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Biegu na 10 

km 

s 5: „Pisali o nas, my pisaliśmy...” 

s 8: Nadchodzące wydarzenia 

 

  Ogólnopolskie strony samorządu radców prawnych: 
  

 Strona Krajowej Izby Radców Prawnych  

 Biblioteka Prawa Samorządowego 

 Rejestr radców prawnych  

 

http://kirp.pl/
http://bibliotekakirp.pl/
http://rejestrradcow.pl/
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List Prezesa KRRP do Dziekanów Rad OIRP, Członków KRRP oraz Delegatów na Krajowy Zjazd 

Radców Prawnych 

 

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych skierował list do Dziekanów Rad OIRP, Członków KRRP, a także wszystkich 

Delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych. 

W liście Dariusz Sałajewski informuje o działaniach podejmowanych przez samorząd na szczeblu krajowym, w okresie  od 

jego wyboru na funkcję Prezesa, wskazując również, w jakim zakresie działania te posłużyły osiąganiu celów 

zapowiedzianych na Zjeździe i określonych w  jego uchwałach. 

 

Prezes KRRP zapowiada również przedstawienie pod koniec bieżącego roku, podobnemu gronu adresatów, listy 

zamierzeń, jakie powinny być realizowane w ostatnim roku bieżącej kadencji krajowych władz samorządu, zapraszając do 

zgłaszania sugestii i postulatów co do konstruowania takiej listy. 

Treść listu na stronie  
 

 

List gratulacyjny do nowo wybranego Rzecznika Praw Obywatelskich 

 

Prezes KRRP skierował w dniu 12 sierpnia 2015 r. list gratulacyjny do dr. Adama Bodnara w związku z jego wyborem na 

Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dariusz Sałajewski wskazuje w liście na dotychczasowe kontakty Adama Bodnara z samorządem radców prawnych. 

Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka, w której koncentrowała się dotychczasowa 

działalność Adama Bodnara, zaowocowała wieloma wspólnymi przedsięwzięciami służącymi sprawie przestrzegania praw 

człowieka i zaangażowania środowiska radców prawnych w procesy z tym związane. 

 
Posiedzenie Rady Programowej 
 
21 sierpnia 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP, w którym 

udział wzięli również współpracownicy Kierownika Ośrodka. Dyskusji poddano przedstawione przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości projekty rozporządzeń: w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz w sprawie ponoszenia przez 

Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. 

 

Omówiono problematykę zasądzania kosztów zastępstwa procesowego od przeciwnika strony zastępowanej przez radcę 

prawnego z urzędu w porównaniu z przyznawaniem kosztów pomocy prawnej ze Skarbu Państwa (§ 6 projektu 

rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę 

prawnego z urzędu oraz konieczność zmiany § 16 projektu rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych), 

a także przeanalizowano potencjalne rozwiązania możliwe do wprowadzenia w projektach.  

 

Opracowano harmonogram prac nad tomem Wielkiej Encyklopedii Prawa dotyczącej zawodu radcy prawnego i ustalono 

wstępnie systematykę publikacji. Przewodniczący poinformował również zebranych o uchwaleniu ustawy o nieodpłatnej 

pomocy prawnej i edukacji prawnej. 

 

 

http://kirp.pl/list-prezesa-krrp-do-dziekanow-rad-oirp-czlonkow-krrp-oraz-delegatow-na-krajowy-zjazd-radcow-prawnych/
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Legislacja 

 

 25 sierpnia 2015 r. Prezydent podpisał ustawę z 5 

sierpnia br. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji 

prawnej, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.,                    

z wyjątkiem niektórych przepisów o charakterze 

organizacyjnym, których data wejścia  w życie została 

określona na 31 sierpnia 2015 r. 

 

 27 sierpnia 2015 r. Prezydent podpisał ustawę  z dnia 

5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących 

warunki dostępu do wykonywania niektórych 

zawodów, przyznającą radcom prawnym uprawnienie 

do występowania w charakterze pełnomocnika strony 

w postepowaniu przed Urzędem Patentowym RP                

w sprawach związanych z dokonywaniem                                 

i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem 

ochrony znaków towarowych. 

 

 25 sierpnia Krajowa Rada Radców prawnych 

przedstawiła Ministrowi Sprawiedliwości opinię 

opracowaną przez zespół współpracowników                             

i ekspertów Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji                    

w przedmiocie projektów rozporządzeń z 10 sierpnia 

br. w sprawie opłat za czynności radców prawnych 

oraz w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa 

kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej 

przez radcę prawnego z urzędu. Krajowa Rada 

przedstawiła uwagi do obu rozporządzeń, wskazując 

jednocześnie, że projekt rozporządzenia w sprawie 

ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów 

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę 

prawnego z urzędu traktuje jako rozwiązanie 

tymczasowe i postuluje podjęcie przez Ministra 

Sprawiedliwości starań, aby w przyszłości kwoty 

zabezpieczone w budżecie na pomoc prawna 

sukcesywnie rosły aż do osiągnięcia poziomu 

zbliżonego do realiów rynkowych tj. według opłat 

przewidzianych dla spraw z wyboru.  
 

Link do opinii   

Informacja OBSiL 

 

 
 

Posiedzenie Komisji wykonywania zawodu i Komisji etyki 

 

26 sierpnia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji wykonywania zawodu i Komisji etyki, na którym opiniowano projekty 

uchwał dotyczących zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich 

zastępców oraz trybu i sposobu wyboru tych zastępców oraz Regulaminu funkcjonowania sądów dyscyplinarnych 

samorządu radców prawnych, a także w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania radców prawnych do 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 
 

 
 

Posiedzenie Prezydium KRRP 
 

27 sierpnia odbyło się XXIII posiedzenie Prezydium KRRP. Powołano Zespół do opracowania zbiorów pytań na kolokwia 

ustne w 2016 r. Ustalono ostateczny porządek posiedzenia KRRP we wrześniu br., o którym piszemy w dziale Nadchodzące 

wydarzenia. 
 

Podjęto także uchwałę w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składów dodatkowych 

komisji egzaminacyjnych do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości pięciu 

OIRP: Gdańsk, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław.  

 

 

 

 

http://kirp.pl/opinia-krrp-w-sprawie-przekazanych-do-konsultacji-projektow-rozporzadzen-w-sprawie-oplat-za-czynnosci-radcow-prawnych-oraz-ponoszenia-przez-skarb-panstwa-kosztow-nieoplaconej-pomocy-prawnej-udzielonej/
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Sport i rekreacja 
 

XIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie 

 

W dniach 20-23 sierpnia 2015 r. już po raz XIV radcy prawni i aplikanci spotkali się na kortach Sopockiego Klubu 

Tenisowego, aby zmierzyć się w Ogólnopolskich Mistrzostwach w tenisie ziemnym. 

Sprzyjająca pogoda, blisko 70 prawników zakochanych w tenisie oraz świetna atmosfera zapewniły udane wydarzenie 

sportowe. 

 

 
Foto: Krzysztof Nowosielski 

Wyniki  

Zdjęcia w Galerii lub na Facebooku. 

 

 

We wrześniu otwarty turniej tenisowy dla przedsiębiorców i prawników - zaproszenie 

 

Sympatycy tenisa i squasha zaproszeni są do udziału w I Otwartym Turnieju Przedsiębiorców i Radców Prawnych 
„Business § Law Sportgas Tennis CUP 2015”. Odbędzie się w Centrum Tenisowym w Sobocie k/Poznania w dniach 
+ 4-6 września. Patronatu turniejowi udzielili: Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych, Prezes Business Centre 
Club oraz Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. 

Turniej rozegrany zostanie w jednym z najbardziej nowoczesnych obiektów tenisowych w Polsce  
w kategoriach: singiel kobiet i mężczyzn, debel i mikst.  Sportowej rywalizacji towarzyszyć będzie atrakcyjna formuła 
integracyjna dostosowana do charakteru i rangi zawodów, sprzyjająca wymianie doświadczeń, poglądów i kontaktów 
towarzyskich. 

Więcej informacji na: Business § Law Sportgas Tennis CUP 2015  

 

http://kirp.pl/xiv-ogolnopolskie-mistrzostwa-radcow-prawnych-i-aplikantow-w-tenisie-2/
http://kirp.pl/xiv-mistrzostwa-vhcv/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.946080182120517.1073741829.934442959950906&type=3
http://kirp.pl/i-otwarty-turniej-przedsiebiorcow-i-radcow-prawnych-business-%C2%A7-law-sportgas-tennis-cup-2015/
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II Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Biegu na 10 km 

 
29 sierpnia 2015 r. w Łodzi odbyły się II Mistrzostwach Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Biegu na 10 

km. W zawodach przeprowadzonych w ramach V Biegu Fabrykanta w Łodzi wystartowało około 60 radców i aplikantów. 

 

 
 
Wyniki: II Mistrzostwa na 10 km 
 
Galeria zdjęć: Facebook KIRP 

          Facebook OIRP 

 
 
 „Pisali o nas, my pisaliśmy ...”  

– przegląd prasy poświęconej zawodowi radcy prawnego i sprawom samorządu. 

 

 Radca z urzędu nie musi spełniać wszystkich życzeń klienta, rp.pl, 29 sierpnia 2015 r. 

„Wyznaczenie pełnomocnika z urzędu do wniesienia skargi kasacyjnej nie nakłada na niego obowiązku 

sporządzenia określonego środka zaskarżenia zgodnie z życzeniem klienta – wskazał Sąd Apelacyjny w 

Białymstoku. Osadzony w areszcie śledczym Janusz J. (imię fikcyjne) pozwał radcę ustanowionego mu przez sąd 

z urzędu za naruszenie dóbr osobistych. Domagał się od prawnika 80 tys. zł. O co chodziło? Otóż radca sporządził 

opinię prawną, w której wskazał na niemożliwość sporządzania skarg konstytucyjnych w 129 sprawach z uwagi na 

nakład pracy, który uniemożliwi ich przygotowanie w ustawowym terminie. Jednocześnie prawnik wniósł wniosek o 

zwolnienie go od reprezentowania klienta jako pełnomocnika z urzędu, na co sąd przystał (...)”. 

 

 Temida przez pryzmat promili – Felieton, Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, 

Dziennik Gazeta Prawna, 28 sierpnia 2015 r. 

„Głoszenie potrzeby poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości słychać niemal na co dzień. Postulatorzy 

naprawy tego obszaru naszej państwowości prezentują różne pomysły i recepty. Często krzewiącymi potrzebę 

zmian są politycy. Nie zauważają oni jednak, że sami przyczyniają się do psucia, choćby poprzez stanowienie złego 

prawa. Niedostatki w jego stosowaniu obciążają z kolei uczestników wymiaru sprawiedliwości. Oni nie mają niemal 

żadnego wpływu na kształt prawa stanowionego, są za to świetnym obiektem krytyki, anegdot a nawet pogardy. I 

to także ze strony polityków. Reformowanie wymiaru sprawiedliwości zostaje więc zapisane na sztandarach 

pochodów idących po władzę. Dzieje się tak przy okazji każdych kolejnych wyborów. Dostrzegamy to również 

 

http://kirp.pl/ii-mistrzostwa-radcow-prawnych-i-aplikantow-w-biegu-na-10-km-2/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.948968828498319.1073741830.934442959950906&type=3
facebookhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.420883984771677.1073741830.408304986029577&type=3
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obecnie. Sztandary gnane są wiatrem innych chwytliwych deklaracji, które nierzadko mają swoje źródło w 

zafałszowanym – nawet jeśli nieumyślnie – obrazie rzeczy (...)". 

 

 Bezpłatna pomoc prawna od 2016 r., PAP, 26 sierpnia 2015 r. 

„Od początku 2016 r. w Polsce będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna dla osób najuboższych, młodych i 

seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych. Prezydent 

Andrzej Duda podpisał tę oczekiwaną od dawna ustawę. Podpisanie ustawy z 5 sierpnia o nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej kończy wieloletnie wysiłki zmierzające do wprowadzenia takich przepisów. 

Propozycje omawiano od ponad dekady, a złożenie projektu planowało kilku ministrów sprawiedliwości. W styczniu 

2013 r. Ministerstwo Sprawiedliwości informowało, że prace "nie będą przez obecny rząd prowadzone, a opieka 

prawna dla obywateli zwiększy się w związku z pracami deregulacyjnymi i wzrostem liczby prawników (...)”. 

 

 Spartakiada prawników, prawnik.pl, 26 sierpnia 2015 r. 

„Do 31 sierpnia 2015 r. można zgłaszać chęć uczestnictwa w XXVI Ogólnopolskiej Letniej Spartakiadzie Prawników 

organizowanej przez stołeczną OIRP. Impreza odbędzie się w dniach 9–13 września w Warszawie. 

W programie zmagania w 24 dyscyplinach, w tym m.in. w piłce nożnej, siatkówce, badmintonie, tenisie stołowym, 

pływaniu, strzelectwie, biegach i skokach. Osoby mniej wysportowane będą miały okazję wykazać się rzucając 

kaloszem czy też grając w brydża i szachy. W programie także Bal Sportowca, który odbędzie się – uwaga – na 

Stadionie PGE Narodowym (...)”. 

 

 Co z klientem adwokata, który zostaje radcą, rp.pl, 24 sierpnia 2015 r. 

„Przejście pełnomocnika z urzędu z zawodu adwokata do zawodu radcy prawnego jest okolicznością 

uzasadniającą, na wniosek strony, zmianę postanowienia o ustanowieniu dla niej adwokata przez ustanowienie 

radcy prawnego – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Adwokat J.K. wyznaczona przez Okręgową Radę 

Adwokacką w Opolu pełnomocniczką z urzędu dla częściowo ubezwłasnowolnionego M.M. wniosła skargę do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, reprezentowała swojego klienta na rozprawie, a następnie złożyła skargę 

kasacyjną od wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Blisko rok po złożeniu skargi pani mecenas przesłała 

do NSA pismo, w którym poinformowała, że jest wpisana na listę radców prawnych, jednocześnie złożyła wniosek 

o wystąpienie z adwokatury, czego skutkiem będzie skreślenie jej z listy adwokatów. Przez to nie może dalej 

prowadzić sprawy, ponieważ z postanowienia o ustanowieniu pełnomocnika z urzędu wynika, że skarżącemu 

przyznano pomoc prawną w osobie adwokata, a nie radcy prawnego (...)”. 

 

 Radcy bronią z urzędu na razie głównie w stolicy, Rzeczpospolita, 23 sierpnia 2015 r. 

„Nawet ci radcy prawni, którzy nie zgłaszali chęci występowania w karnych urzędówkach, zostali wyznaczeni na 

warszawskim Żoliborzu. Zgodnie z reformą procedury karnej, która weszła w życie 1 lipca, radcy prawni mogą 

bronić w sprawach karnych. W konsekwencji mogą być także wyznaczani do nich z urzędu. Ta zmiana jest 

najbardziej widoczna w okręgu warszawskim. Tu bowiem wyznaczono na obrońców z urzędu aż 214 radców 

prawnych i 439 adwokatów. Zbadaliśmy sytuację we wszystkich sądach okręgowych. W niektórych wyznaczani są 

pojedynczy radcy. W większości z urzędu nie bronił jeszcze ani jeden. Winne są m.in. opóźnienia w przesyłaniu i 

tworzeniu list według nowych przepisów (...)”. 

 

 Adwokat musi płacić wspólnocie za wywieszenie szyldu, rp.pl. 23 sierpnia 2015 r. 

„Nie można przyjąć, by obciążenie adwokata wynagrodzeniem za korzystanie z elewacji godziło w jego interes – 

wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Pewien adwokat skierował do sądu pozew, w którym domagał 

się uchylenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej, w której budynku prowadził swoją kancelarię. W uchwale tej 

właściciele zgodzili się na umieszczenie przez adwokata na elewacji budynku tablicy, informującej o lokalizacji jego 
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kancelarii za opłatą w wysokości 25 zł netto miesięcznie za każdy rozpoczęty metr kwadratowy zajętej powierzchni. 

Treść tej uchwały nie odpowiadała się jednak adwokatowi, który uważał, że ma prawo do współposiadania rzeczy 

w sposób przez siebie wybrany. Miał on też zastrzeżenia do ustalonej w uchwale opłaty za dzierżawę powierzchni 

pod tablicę (...)”. 

 

 Nie ma pracy dla adwokatów i radców. Bo nie ma limitów na produkcję prawników, Gazeta Wyborcza,  

21 sierpnia 2015 r. 

„Politycy PiS chcieli wielkiego otwarcia zawodów prawniczych. W ciągu dekady przybyło kilkanaście tysięcy 

adwokatów i radców prawnych. I brakuje dla nich pracy. W urzędach pracy w całej Polsce rejestrują się prawnicy. 

W tym roku do końca czerwca po zasiłek dla bezrobotnych (600 zł) zgłosiło się już 91 adwokatów i 104 radców 

prawnych. Szefowie prawniczych korporacji zawodowych spodziewają się, że zjawisko będzie się pogłębiać. 

Jako przyczynę wskazują ustawę sprzed dekady o otwarciu zawodów prawniczych. Politycy PiS, którzy ją 

przeforsowali, podkreślali, że w Polsce jest za mało prawników w stosunku do innych krajów europejskich. Zmiana 

przepisów miała zapewnić większą konkurencyjność, niższe ceny usług oraz wygenerować nowe miejsca pracy dla 

młodych (...)”. 

 

 Bezrobotni radcy i adwokaci, Prawnik.pl, 21 sierpnia 2015 r. 

„Maciej Bobrowicz: Gazeta Wyborcza” dostrzegła kilka dni temu problem, o którym przedstawiciele prawniczych 

samorządów mówili od dawna, a mianowicie bezrobocie profesjonalnych prawników. Okazuje się, że ponad 200 

radców prawnych i adwokatów zarejestrowało się jako osoby poszukujące pracy. Wydaje się, że samo 

sformułowanie „bezrobotni radcy prawni i adwokaci” brzmi nieprawdopodobnie. Podejrzewam, że tematowi 

poświęcono artykuł ze względu na pewną sensacyjność: oto mamy bowiem przedstawicieli nielubianych korporacji, 

którzy szukają zatrudnienia. A dobrze im tak, chciwym i pazernym tłustym kotom – pomyśli sobie przeciętny 

czytelnik. Swoiste polskie Schadenfreude (...)". 

 

 Adwokaci i radcowie z Krakowa rozmawiali z ministrem Kozdroniem o stawkach, nadpodaży prawników  

i podsłuchach, rp.pl, 19 sierpnia 2015 r. 

„Adwokaci i radcy prawni z Krakowa spotkali się z wiceministrem sprawiedliwości Jerzym Kozdroniem. Rozmowy 

dotyczyły m.in. stawek wynagrodzeń, podsłuchów i zasad świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Z inicjatywą rozmów wystąpiło ministerstwo sprawiedliwości. Spotkanie odbyło się w poniedziałek w Krajowej 

Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Wzięli w nim udział przedstawiciele Krakowskiej Izby Adwokackiej 

oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (...)”. 

 

 Churchill pochwaliłby szatana, Rzeczpospolita, 18 sierpnia 2015 r. 

„Obraz rynku usług prawnych, który wyłania się z ostatnich decyzji Sejmu i Ministerstwa Sprawiedliwości, nie 

napawa optymizmem. To, co zachodzi na naszych oczach, można śmiało nazwać dalszą erozją rynku. Od wielu 

miesięcy przedstawiciele władz samorządów prawniczych negocjowali z Ministerstwem Sprawiedliwości zmianę 

zasad wynagradzania pełnomocników za sprawy z urzędu. Mieliśmy nadzieję na zmianę systemową, która w swej 

istocie dostrzeże anachronizm obowiązujących przepisów. Co otrzymamy? Trudno dziś jeszcze z pewnością 

wskazywać konkretne rozwiązania, bo rozmowy trwają, można jednak założyć, że regulacje, które wyjdą spod ręki 

ministerialnych urzędników, będą dalekie od oczekiwanych zarówno przez radców prawnych, jak i adwokatów (...)” 

- pisze Włodzimierz Chróścik, dziekan OIRP w Warszawie  
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Nadchodzące wydarzenia 
 

Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych w dniach 11-12 września 2015 r. 
 

Uprzejmie informujemy, że w najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady Radców Prawnych przewidywany porządek obrad 

obejmuje między innymi: 

 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej i dokumentowania tej pomocy. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, 

a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców 

rzeczników dyscyplinarnych. 

 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 500/V/2002 z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie Regulaminu 

prowadzenia listy prawników zagranicznych. 

 Rozpatrywanie wniosku r.pr. Marka Wojewody o powołanie Zespołu Krajowej Rady Radców Prawnych do 

przygotowania projektu uchwały w sprawie powoływania, znoszenia, podziału i łączenia okręgowych izb radców 

prawnych. 

 

Ponadto w dniu 11 września 2015 r. odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne z dziekanami Rad OIRP, w którym 

mogą wziąć udział także członkowie KRRP. Przedmiotem spotkania będą:  

 kwestie związane z przygotowaniem i wdrażaniem, w zakresie czynności przewidzianych dla samorządu radców 

prawnych, ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, 

 konsultacja projektu porozumienia z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w sprawie organizacji zajęć dla 

aplikantów z zakresu organizacji i funkcjonowania sądownictwa powszechnego i prokuratury w 2016 r. 

 
 

Posiedzenie CCBE 
 

W dniach 9 - 11 września odbędzie się posiedzenie Komitetu Stałego Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy 

CCBE. Ponadto będą miały miejsce obrady następujących komisji i grup roboczych: 

- przyszłości usług prawniczych, 

- nowych technologii, 

- stałej delegacji CCBE przy Sądach Unii Europejskiej i 

EFTA, 

- swobody świadczenia usług, 

- etyki zawodowej, 

- europejskiego prawa prywatnego, 

- społecznej odpowiedzialności prawników, 

- międzynarodowych usług prawniczych, 

- przeciwdziałania masowego śledzenia danych 

elektronicznych, 

- kształcenia prawników europejskich, 

- modelowych zasad etyki zawodowej, 

- prawa karnego.
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