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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 piszemy, m.in.  o  Niebieskim Parasolu, 

kolejnej debacie poświęconej najważniejszym 

problemom wymiaru sprawiedliwości, spotkaniu 

Prezydium KRRP z seniorami, porozumieniu 

samorządów i stowarzyszeń prawniczych. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer 19/IX/2015 
29 września 2015 r. 

 

Spis treści: 
 

s 2: Niebieski Parasol 

s 2: Debata „Odciążyć sądy, dowartościować pełnomocnika” 

s 2: Spotkanie z seniorami 

s 2: Porozumienie samorządów i stowarzyszeń prawniczych 

s 3: ELSA z wizytą w biurze KRRP 

s 3: Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego 

s 4: Mediacje rówieśnicze – konferencja 

s 4: Postępowanie karne – konferencja  

s 5: Spotkanie z redaktorem naczelnym dziennika 

„Rzeczpospolita” 

s 5: Spotkanie z Prezydentem Konfederacji Lewiatan 

s 5: „Przepis na prawo” 

s 5: Posiedzenie WKR 

s 5: Aplikacja 

s 6: Legislacja 

s 6: Prawa człowieka 

s 6: „Pisali o nas, my pisaliśmy...” 

s 9: 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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Niebieski Parasol 
 

 
 

 

 

Debata „Odciążyć sądy, dowartościować pełnomocnika” 

 

Krajowa Rada Radców Prawnych, we współpracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną” oraz dwumiesięcznikiem „Radca 

Prawny”, zorganizowała kolejną debatę poświęconą najważniejszym problemom naszego wymiaru sprawiedliwości. 

Debata odbyła się 16 września 2015 r. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych. Hasłem przewodnim dyskusji było: 

Odciążyć sądy, dowartościować pełnomocnika. 

 

Więcej info wraz z zapisem debaty: Odciążyć sądy, dowartościować pełnomocnika  

 
 

 

Spotkanie z seniorami  

 

24 września odbyło się XXIV posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych IX Kadencji.  W części 

posiedzenia uczestniczyli przedstawiciele Kapituły Funduszu Seniora oraz Rady Klubów Seniora. 

 

Prezydium KRRP podjęło uchwałę, w której podkreśla się potrzebę dalszego rozwijania i wspierania, zarówno na 

szczeblu krajowym jak też w poszczególnych okręgowych izbach radców prawnych, samorządowej działalności na rzecz 

radców prawnych – seniorów. 

Uchwała 187/IX/2015 Prezydium KRRP  

 

 

Porozumienie samorządów i stowarzyszeń prawniczych 

 

W dniu 24 września 2015 roku przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń prawniczych i innych organizacji 

zrzeszających adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, 

notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji 

sądowej oraz innych zawodów i środowisk prawniczych dokonali uroczystego podpisania deklaracji oraz regulaminu 

„Porozumienia samorządów i stowarzyszeń prawniczych”. 

Więcej informacji o porozumieniu  

 

 

 

 

 

W dniach 14-19 września br. odbyła się szósta edycja akcji 

„Niebieski Parasol”, podczas której radcowie prawni udzielali 

bezpłatnych porad prawnych. W akcji wzięło udział 18 

okręgowych izb radców prawnych. 

 

Podsumowanie akcji  

Materiały audiowizualne  

 

http://kirp.pl/debata-odciazyc-sady-dowartosciowac-pelnomocnika/
http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/454
http://kirp.pl/informacja-prasowa-dotyczaca-porozumienia-samorzadow-i-stowarzyszen-prawniczych/
http://kirp.pl/niebieski-parasol-2015-w-podsumowaniu/
http://kirp.pl/niebieski-parasol-2/
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Przedstawiciele ELSA POLAND z wizytą w biurze KRRP 
 

25 września 2015 r. w siedzibie KRRP w Warszawie gościli liderzy polskiego oddziału Europejskiego Stowarzyszenia 

Studentów Prawa (ELSA). 

 

           

W trakcie trzeciego dnia Krajowego Zjazdu Prezesów, spotkali się z Prezesem KRRP Dariuszem Sałajewskim oraz 

Prezydent Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) i zarazem wiceprezes KRRP - Marią Ślązak. 

Więcej  

 
 

Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego uniwersyteckich wydziałów prawa i 

administracji 

 

Z okazji Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego uniwersyteckich wydziałów prawa i administracji, w dniach 

18-20 września br., w aulach Wydziału Prawa i Administracji wrocławskiej uczelni odbyła się konferencja naukowa. 

Tematem wiodącym konferencji była ocena dotychczasowych regulacji prawnych w zakresie procedury cywilnej i 

propozycje zmian. 

Krajowa Rada Radców Prawnych była jednym z patronów Zjazdu, a także wsparła finansowo jego organizatorów. W 

Zjeździe uczestniczyło ponad 150 pracowników naukowych. W inauguracji konferencji i pierwszym panelu tematyczno- 

dyskusyjnym uczestniczyli prezes KRRP r.pr Dariusz Sałajewski, a także sekretarz KRRP r.pr Barbara Kras i dziekan 

Rady OIRP w Wałbrzychu r.pr Sławomir Majka. 

Więcej  

 

http://kirp.pl/liderzy-elsa-poland-w-siedzibie-krajowej-rady-radcow-prawnych/
http://kirp.pl/zjazd-katedr-i-zakladow-postepowania-cywilnego-uniwersyteckich-wydzialow-prawa-i-administracji/


 

St
ro

n
a4

 

 

Mediacje rówieśnicze - konferencja 

 

23 września br. w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja „Mediacje rówieśnicze – szansą na rozwijanie postaw 

społecznych i obywatelskich uczniów”. 

 

 
 

Konferencję otworzyła dr Krystyna Babiak, Dyrektor Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w 

Warszawie, z siedzibą w Poznaniu a całość prowadziła mec. Jolanta Kucharzak – koordynator merytoryczny Centrum. 

W tematykę mediacji rówieśniczych wprowadził zebranych, Dariusz Sałajewski, Prezes Krajowej Rady Radców 

Prawnych, Krystyna Łybacka, Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Dorota Kinal, Wicewojewoda Wielkopolski oraz 

Elżbieta Walkowiak, Wielkopolski Kurator Oświaty. 

Więcej  

Konferencja dotycząca postępowania karnego 

 

29 września br. w Warszawie,  pod honorowym patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Prof. dr hab. 

Małgorzaty Gersdorf,  odbyła się konferencja "Postępowanie karne przed sądem po 1 lipca 2015 r. - pierwsze 

doświadczenia".  

 

Konferencja została  zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Krajową Szkołę Sądownictwa i 

Prokuratury, przy współudziale Prokuratury Generalnej i Naczelnej Rady Adwokackiej. 

Krajową Radę Radców Prawnych reprezentował wiceprezes Zbigniew Pawlak. 

 

 

http://kirp.pl/wp-admin/post.php?post=2968&action=edit
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Spotkanie z redaktorem naczelnym dziennika „Rzeczpospolita” 
 

Prezes KRRP r.pr. Dariusz Sałajewski spotkał się w dniu 17 września 2015 r. w siedzibie Izby z redaktorem naczelnym 

dziennika „Rzeczpospolita” Bogusławem Chrabotą. W bezpośredniej rozmowie omówiono możliwości rozszerzenia 

współpracy, a także wspólnych inicjatyw  redakcji „Rzeczpospolitej” i organów  krajowych samorządu radców prawnych. 

Niektóre z nowych form współpracy będą inicjowane już w bieżącym roku. Wspólne działania i projekty w zakresie 

edukacji prawnej ukierunkowanej na wzrost świadomości prawnej społeczeństwa zakłada się realizować już od początku 

przyszłego roku. 

W drugiej części spotkania wzięli również udział Wiceprezes KRRP r.pr. Zbigniew Pawlak, Sekretarz KRRP r.pr. Barbara 

Kras, rzecznik prasowy r.pr. Stefan Mucha, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Radca Prawny” Krzysztof Mering i 

doradca Prezesa ds. mediów Anita Białek. 

 
Spotkanie z Prezydentem Konfederacji Lewiatan 
 

22 września br. Prezes KRRP Dariusz Sałajewski i Sekretarz KRRP Barbara Kras spotkali się z Prezydentem Konfederacji 

Lewiatan –  dr Henryką Bochniarz. Przedmiotem spotkania było nawiązanie współpracy między Krajową Radą Radców 

Prawnych a Lewiatanem w zakresie edukacji prawnej przedsiębiorców zrzeszonych w Lewiatanie. 

 
 

„Przepis na prawo” 
 

Zapraszamy do obejrzenia programu publicystycznego „Przepis na prawo” TVP INFO, poświęconego nieodpłatnej 

pomocy prawnej, w którym wystąpił, m.in. Prezes KRRP Dariusz Sałajewski. 

Przepis na prawo 19.09.15  

 
 

Posiedzenie WKR 
 

W dniach 24-27 września odbyło się posiedzenie Wyższej Komisji Rewizyjnej w Zakopanem. Komisja obradowała nad 

kontrolą gospodarki finansowej KRRP w zakresie wdrożenia i funkcjonowania Systemu Obsługi Radców Prawnych oraz 

sprawami bieżącymi. 

 
 

APLIKACJA 
 

Spotkanie konsultacyjne 

17 września w siedzibie KRRP w Alejach Ujazdowskich w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne dla prowadzących 

zajęcia na aplikacji radcowskiej z przedmiotu "postępowanie sądowoadministracyjne".  Moderatorem spotkania był profesor 

Jan Paweł Tarno, autor zeszytu z materiałami pomocniczymi dla prowadzących zajęcia z postępowania 

sądowoadministracyjnego.  

 

Posiedzenie Zespołu do opracowania zbiorów pytań na kolokwia ustne 

17 września odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do opracowania zbiorów pytań na kolokwia ustne w 2016 roku pod 

przewodnictwem mec. Andrzeja Kadzika z OIRP w Krakowie.  Zespół uzgodnił plan pracy i dokonał podziału zadań. 

W 2016 roku aplikanci odpowiadać będą na kolokwiach ustnych na pytania  z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń 

społecznych (I rok), z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa upadłościowego i naprawczego (II 

rok), z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego,  etyki radcy prawnego, organizacji i funkcjonowania 

samorządu radców prawnych (III rok). 

 

 

 

 

http://www.tvp.info/21434058/19092015-1515
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Egzamin wstępny na aplikację 

26 września odbył się egzamin wstępny na aplikację radcowską. W całej Polsce do egzaminu konkursowego podeszło 

około 4 650 osób. Wynik pozytywny uzyskało 34,3% zdających, tj. ok. 1 590 osób (w roku 2014 zdawalność wyniosła 48,6%, 

w roku 2013 – 46,5%, w roku 2012 – 50,5%, w roku 2011 – 45,4%, w roku 2010 – 25%). 

 

 
Materiał  działu aplikacji 

 
 

Legislacja 
 

W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji przygotowane zostało stanowisko do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu 

udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej.  

stanowisko  

Informacja OBSiL 

 
 

Prawa Człowieka 
 

IX Seminarium Warszawskie 

16 października 2015 r. odbędzie się, organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznym  IX Seminarium 

Warszawskie poświęcone dysfunkcjom polskiego prawa i jego praktyki. 

więcej info  

Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

Uprzejmie przekazujemy informacje o publikacji na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeglądu orzecznictwa 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: orzeczenia 

 
 

 

„Pisali o nas, my pisaliśmy ...” 

– przegląd prasy poświęconej zawodowi radcy prawnego i sprawom samorządu. 

 

 Wstępne wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze w 2015 roku, www.ms.gov.pl, 28 września 2015 r. 

„W sobotę 26 września 2015 r. po raz dziesiąty przeprowadzone zostały państwowe egzaminy wstępne na 

aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną. Ponadto, po raz ósmy odbył się państwowy egzamin konkursowy na 

aplikację komorniczą (...) Na podstawie telefonicznych informacji od przewodniczących komisji egzaminacyjnych 

odnotowano następujące wstępne wyniki: egzamin wstępny na aplikację adwokacką zdało ok. 37,5%, tj. ok. 1 100 

osób (dla porównania, w roku 2014 zdawalność wyniosła 53,6%, w roku 2013 – 53,1%, w roku 2012 – 54,8%, w 

roku 2011 – 52%, zaś w roku 2010 – 33,3%), egzamin wstępny na aplikację radcowską zdało ok. 34,3%, tj. ok. 1 

590 osób (w roku 2014 zdawalność wyniosła 48,6%, w roku 2013 – 46,5%, w roku 2012 – 50,5%, w roku 2011 – 

45,4%, zaś w roku 2010 – 25% (...)”. 
 

Więcej: 

www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,7538,wstepne-wyniki-egzaminow-na-aplikacje-prawnicze-w.html 

 

 

 

 

 

http://kirp.pl/stanowisko-do-projektu-rozporzadzenia-w-sprawie-sposobu-udzielania-i-dokumentowania-nieodplatnej-pomocy-prawnej/
https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europejski_trybunal_praw_czlowieka/aktualnosci/zapowiedz_ix_warszawskiego_seminarium_praw_czlowieka
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europejski_trybunal_praw_czlowieka/wybrane_orzeczenia_eptcz/orzeczenia_inne_panstwa/


 

St
ro

n
a7

 

 Radczyni prawna zastępcą RPO, prawnik.pl, 28 września 2015 r. 

„Sylwia Spurek została powołana na stanowisko zastępcy rzecznika praw obywatelskich ds. równego traktowania. 

Sylwia Spurek jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym oraz współzałożycielką Fundacji Klinika Rządzenia. 

W latach 2002-2005 pracowała jako prawnik w sekretariacie pełnomocnika rządu ds. równego statusu kobiet i 

mężczyzn, gdzie uczestniczyła w pracach nad rządowym projektem pierwszej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie. Do 2014 r. radca prezesa Rady Ministrów w departamencie prawnym Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, a następnie wiceszefową Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania (...)”. 
 

Więcej: 

www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/896371,radczyni-prawna-zastepca-rpo.html 

 

 Raport Court Watch: wymiar sprawiedliwości w Polsce, Rzeczpospolita, 28 września 2015 r. 

„Zaledwie 25 proc. społeczeostwa pozytywnie ocenia dziś wymiar sprawiedliwości. Fundacja Court Watch od pięciu 

lat próbuje zmienid wizerunek Temidy. Wysyła więc do sądów obserwatorów, którzy, śledząc procesy, zbierają 

informacje o tym, co w sądach źle działa. Potem piszą raport i o złych praktykach informują opinię społeczną. 

Ostatni raport oparty na badaniach przeprowadzonych od lipca 2014 r. do lipca 2015 r. wypadł lepiej niż poprzedni, 

chod cały czas są sprawy, które szwankują (...)”. 
 

Więcej: 

www4.rp.pl/Sedziowie-i-sady/309279922-Raport-Court-Watch-wymiar-sprawiedliwosci-w-Polsce.html 

 

 Portret prawnika po przejściach, Dziennik Gazeta Prawna, 27 września 2015 r. 

„Stary prawnik przypomina starego taksówkarza. Tamten z rozmarzeniem wspomina czasy, kiedy podjeżdżał na 

postój i mówił ludziom, dokąd jedzie. Ten pamięta, jak to mógł do rachunku doliczad każdą godzinę, kiedy tylko 

wspomniał w myślach nazwisko klienta. W obu przypadkach to się skooczyło. 

Tornado deregulacji, które przewróciło do góry nogami prawniczy rynek (a w każdym razie ten wolnych zawodów, 

bo o budżetówce – czyli sędziach i prokuratorach – nie będę tu dziś pisad), narobiło jednak także sporo złego. Dla 

rynku, dla prawników i dla ich klientów. To nie tylko obserwacje rzeczywistości, ale też wnioski wynikające z 

tegorocznej Diagnozy Społecznej prof. Janusza Czapioskiego, największego ogólnopolskiego badania 

diagnozującego warunki życia i nastroje społeczne. W Diagnozie jest także charakterystyka przedstawicieli 50 

różnych grup zawodowych i zawodów (...)”. 
 

Więcej: 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/895948,portret-prawnika-po-przejsciach-czyli-jak-tornado-deregulacji-

zmienilo-rynek.html 

 

 Bezpłatna pomoc prawna: obrońcy na żądanie mogą pogrążyć budżet, Rzeczpospolita, 23 września 2015 r. 

„Na bezpłatną pomoc prawną zarezerwowano 200 mln zł. To może nie wystarczyć. A z przegranych skazanych 

trudno będzie ściągnąć koszty. Każdy oskarżony, bez względu na stan majątkowy, może żądać obrońcy 

opłacanego przez państwo. Katowickie, warszawskie, poznańskie i krakowskie sądy przekonały się właśnie, co to 

znaczy. Od trzech miesięcy oskarżeni coraz częściej żądają obrońcy, a sądy odraczają rozprawy do ich 

wyznaczenia. Ani prokuratorzy, ani też sędziowie i adwokaci nie są zdziwieni, że oskarżeni nagle chcą 

profesjonalnej pomocy. Problem w tym, że zaplanowane 200 mln zł rocznie może nie wystarczyć, by za nią zapłacić 

(...)”. 
 

Więcej: 

www4.rp.pl/Bezplatna-pomoc-prawna/309239809-Bezplatna-pomoc-prawna-obroncy-na-zadanie-moga-pograzyc-

budzet.html 
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 Nie odwracać głowy od przeszłości, Rzeczpospolita, 23 września 2015 r. 

„Pragmatyzm samorządu zawodowego musi być połączony z szacunkiem dla tradycji, a więc przeszłości, bo tylko 

tak można skutecznie budować jego siłę, autorytet i przyszłość – polemizuje radca prawny. Do napisania tego 

artykułu skłonił mnie tekst dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie „Stracą tylko 

przywiązani do przeszłości". Zapewne bardzo to ucieszy autora tego tekstu, bo jak sam twierdzi: „nic tak nie cieszy 

autora, jak odzew na jego felieton (...)”. 
 

Więcej: 

http://archiwum.rp.pl/artykul/1287142-Nie-odwracac-glowy-od-przeszlosci.html 

 

 Młodzi adwokaci nie chcą połączenia z samorządem radców prawnych, Rzeczpospolita, 22 września 2015 

r. 

„Naczelna Rada Adwokacka zapoznała się z wynikami ogólnopolskiej ankiety na temat strategii dla adwokatury. 

Na ankietę odpowiedziało 8622 adwokatów i aplikantów adwokackich - najliczniej reprezentowani byli adwokaci 

młodzi stażem. Zdecydowana większość opowiedziała się przeciwko połączeniu samorządu adwokackiego z 

samorządem radców prawnych, wskazując na różnice prawno-ustrojowej pozycji obu samorządów oraz 

odmienność historii i tradycji. Adwokaci jednak nie czują się zagrożeni rosnącą liczbą radców prawnych  

- mają podzielone zdanie co do konieczności przeciwdziałania odpływowi adwokatów do samorządu radców i nie 

chcą działać na rzecz zwiększenia liczebności adwokatów (...)”. 
 

Więcej: 

www4.rp.pl/Adwokaci/309229918-Mlodzi-adwokaci-nie-chca-polaczenia-z-samorzadem-radcow-prawnych.html 

 

 Współpraca czy jątrzenie, czyli o niezależności radców prawnych, Dziennik Gazeta Prawna, 21 września 

2015 r. 

„W jednym z niedawnych wydań DGP ukazał się obszerny tekst adwokatów prof. Macieja Gutowskiego i prof. Piotra 

Kardasa pt. „Wymiar sprawiedliwości. Pęknięcia, które można posklejać, czy początek rozpadu?” (DGP 167/2015). 

Z większością sformułowanych w nim diagnoz i sugestii dotyczących „sklejania” – czytaj: naprawiania 

funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz jego wizerunku – nie sposób się nie zgodzić. Dotyczy to potrzeby 

zmian w systemie ponoszenia opłat sądowych, konieczności upraszczania procedur sądowych, a przy okazji 

unikania przewlekłości postępowań. Pełna zgoda również co do konieczności postawienia tamy próbom łamania 

tajemnicy zawodowej adwokatów i radców prawnych poprzez poszerzanie kognicji służb specjalnych do stosowania 

podsłuchów, w imię bliżej nieokreślonego bezpieczeństwa publicznego. Silnego głosu wsparcia udzielić należy 

także postulatom profesorów Gutowskiego i Kardasa ukierunkowanym na wzrost autorytetu urzędu sędziowskiego, 

zarówno poprzez umocnienie gwarancji niezawisłości, jak i zapobieganie kooptacji do wykonywania tego zawodu 

ludzi młodych i pozbawionych doświadczenia, co jest następstwem m.in. niespójnych kryteriów dostępu do 

zawodów prawniczych (...)" - pisze w felietonie Dariusz Sałajewski, Prezes KRRP. 
 

Więcej: 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/894962,wspolpraca-czy-jatrzenie-czyli-o-niezaleznosci-radcow-

prawnych.html 

 

 Prawnik to też konsument - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE, rp.pl, 20 września 2015 r. 

„W wydanym na początku września wyroku w sprawie Costea Trybunał Sprawiedliwości UE opowiedział się za 

szerokim rozumieniem pojęcia „konsument" –  pisze Piotr Bogdanowicz. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

orzekł, że osobę fizyczną wykonującą zawód adwokata i zawierającą umowę kredytu z  bankiem, w której to umowie 

nie zostało określone przeznaczenie kredytu, można uznad za konsumenta, jeżeli umowa kredytu nie jest związana 

z działalnością zawodową tego adwokata (...)”. 
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Więcej: 

www4.rp.pl/Rzecz-o-prawie/309199987-Prawnik-to-tez-konsument---stwierdzil-Trybunal-Sprawiedliwosci-UE.html 

 

 

 Poznaj finalistów konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015, prawnik.pl, 18 września 2015 r. 

"Radcowie prawni w niewielkiej przewadze liczebnej nad adwokatami, kobiety jak zwykle w mniejszości. To, kto z 

prezentowanej trzydziestki został zwycięzcą, a kto zamknie ranking, okaże się podczas uroczystej gali, która 

odbędzie się 29 października w Warszawie. Publikacja alfabetycznej listy finalistów na miesiąc przed ogłoszeniem 

wyników, to regulaminowa nowość tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną i 

wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Jest już jasne, że po raz kolejny ranking zdominowali panowie – wśród 

laureatów jest ich aż 17. W finałowej trzydziestce mamy 14 radców prawnych, 12 adwokatów (plus jedna osoba w 

tracie wpisu na listę członków palestry), a także kilku prawników bez tytułu zawodowego (...)”. 

 

Więcej: 

www.prawnik.pl/wiadomosci/ludzie-prawa/artykuly/894651,poznaj-finalistow-konkursu-rising-stars-prawnicy-

liderzy-jutra-2015.html 

 

 Strona KIRP w nowej odsłonie, prawnik.pl, 17 września 2015 r. 

„Czytelniejszy układ treści, bardziej nowoczesny wygląd i łatwiejsza nawigacja. Samorząd radców odświeżył swoją 

stronę internetową. Jak czytamy w oficjalnej informacji, projektując zmiany uwzględniono wyniki analiz i statystyk 

odwiedzających oraz zgromadzone uwagi i preferencje użytkowników. Nowa witryna ma też lepiej działad na 

urządzeniach mobilnych. Adres strony bez zmian: www.kirp.pl (...)”. 

 

Więcej: 

www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/894461,strona-kirp-w-nowej-odslonie.html 

 
 

Nadchodzące wydarzenia 
 

 Wydarzenia zagraniczne 
 

R. pr. Stefan Mucha, Dziekan Rady OIRP w Toruniu będzie reprezentował Krajową Radę Radców Prawnych na konferencji 

angielskich samorządów prawniczych poświęconej wyzwaniom dla tajemnicy zawodowej prawników w erze cyfrowej. 

Ponadto będzie uczestniczył w Ceremonii Otwarcia Roku Prawnego Anglii i Walii w Kaplicy Westminsterskiej i w Izbie 

Lordów Zjednoczonego Królestwa. 

 

 Rajd Bieszczadzki 

W dniach 30 września-4 października 2015 r. odbędzie się XII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych. 
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