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Spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP
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Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych i Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zostali w dniu 29 stycznia
2015 r. przyjęci przez zastępcę Szefa Kancelarii Prezydenta RP Sławomira Rybickiego. Rozmawiano
o planowanych w bieżącym roku przez oba samorządy akcjach bezpłatnych porad prawnych. W ubiegłym roku
Prezydent RP Bronisław Komorowski objął honorowym patronatem między innymi organizowany przez
Krajową Radę Radców Prawnych Tydzień Bezpłatnych Porad Prawnych "Niebieski Parasol". Dariusz
Sałajewski poinformował Ministra o przygotowaniach i planowanym terminie tegorocznego "Niebieskiego
Parasola". W rozmowie poruszano również kwestie związane z będącym na etapie prac rządowych projektem
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej.

Posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych uczestniczył w dniu 5 lutego 2015 r. w posiedzeniu sejmowej Komisji
Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisja wysłuchała informacji Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw
Wewnętrznych i Prokuratora Generalnego o przygotowaniach do wejścia w życie z dniem 1 lipca br.
nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Wejście w życie ustawy skutkować będzie uzyskaniem przez
radców prawnych uprawnień do występowania w charakterze obrońców w sprawach karnych i karnoskarbowych. Dariusz Sałajewski poinformował posłów o tym, jak samorząd radców prawnych przygotowuje
się do tej sytuacji. Prezes KRRP podał między innymi informacje o przewidywanej liczbie radców prawnych
spełniających ustawowe wymogi do bycia obrońcami, a także o prowadzonych, poczynając od końca 2013 r.
tak na szczeblu okręgowym, jak i krajowym samorządu, szkoleniach z zakresu prawa karnego
i znowelizowanego kodeksu postępowania karnego oraz liczbie uczestników tych szkoleń. Wyraził również
negatywną opinię co do będącego aktualnie w konsultacjach społecznych projektu rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości, które ma określić zasady sporządzania list do wyznaczania przez sądy obrońców z urzędu.
Chodzi o projektowany w tym rozporządzeniu przepis, który miałby umożliwiać wnioskującemu wskazywanie
czy "żąda wyznaczenia adwokata czy radcy prawnego". Prezes KRRP powiedział, że może to prowadzić do
nieuzasadnionego "pozycjonowania" na gruncie aktu wykonawczego jednego tylko z równorzędnych według
ustawodawcy zawodów upoważnionych do pełnienia funkcji obrońcy.
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W dniu 4 lutego 2015 r., w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie odbyło się spotkanie
Przewodniczących Okręgowych Zespołów Wizytatorów Okręgowych Izb Radców Prawnych. W posiedzeniu
uczestniczyli również Prezes KRRP Dariusz Sałajewski, Wiceprezes KRRP Zbigniew Pawlak, Przewodniczący
Krajowego Zespołu Wizytatorów Zygmunt Baranowski, Zastępca Przewodniczącego Krajowego Zespołu
Wizytatorów Romuald Chełmiński oraz członkowie tego Zespołu: Elwira Szurmińska-Kamińska, Agnieszka
Dąbrowska, Andrzej Hatalski i Sławomir Bartnik.
W trakcie spotkania, uczestnicy wymienili informacje i doświadczenia z wizytacji przeprowadzonych przez
okręgowe zespoły wizytatorów. Omawiano w szczególności relacje pomiędzy postępowaniami
dyscyplinarnymi prowadzonymi przez rzeczników dyscyplinarnych i postępowaniami wizytacyjnymi
w związku z podnoszonymi zarzutami nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego.
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Spotkanie wizytatorów

Dyskusja dotyczyła także projektowanych zmian niektórych postanowień uchwały Nr 112/VII/2010 KRRP
z dnia 30 stycznia 2010 r. – Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów.
EMPLOYEE Uczestnicy
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działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów dopuszczająca możliwość przeprowadzenie wizytacji przez
wizytatora z Okręgowego Zespołu Wizytatorów OIRP, na obszarze której radca prawny wykonuje zawód,
a nie jest on jednocześnie członkiem tej okręgowej izby. Pełne rozwiązanie tzw. wizytacji zleconej wymagać
będzie ustalenia przez KRRP zasad rozliczeń pomiędzy zainteresowanymi izbami.
W podsumowaniu spotkania, jego uczestnicy wskazali:
- na konieczność uregulowania problematyki likwidacji kancelarii radcy prawnego w uchwale KRRP w sprawie
zasad wykonywania zawodu,
- że dotychczasowa regulacja zakresu przedmiotowego wizytacji jest wystarczająca i prawidłowa,
- że nie ma dostatecznego uzasadnienia, aby rzecznik dyscyplinarny lub jego zastępca mógł wnosić
o przeprowadzenie wizytacji radcy prawnego.
Przewodniczący Krajowego Zespołu Wizytatorów przedstawi Prezydium KRRP wniosek o zmianę Regulaminu
zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów w zakresie przyjętym w toku spotkania i jego
wprowadzenie na najbliższe posiedzenie plenarne KRRP.
Informacja
Przewodniczącego Krajowego Zespołu Wizytatorów

Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego
W dniach 2-4 lutego 2015 r. w Warszawie odbył się Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, który
był zwieńczeniem pracy instytucji publicznych i partnerów społecznych w ramach projektu „Opracowanie
kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.
Projekt obejmował badania, wypracowanie modelowych rozwiązań systemowych we współpracy z różnymi
środowiskami oraz upowszechnienie problematyki poradnictwa prawnego wśród samorządowców, prawników
i działaczy organizacji pozarządowych.
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Przedstawiciele ministerstw nie zdołali przedstawić szczegółów tego, w jakim zakresie nastąpiły zmiany
dotychczasowego projektu ustawy oprócz wyraźnego wskazania, że w zakresie świadczenia pomocy prawnej
doszło do „przełamania”, zakładanej pierwotnie, wyłączności radców prawnych i adwokatów. W konsekwencji
ok. 20% punktów w powiatach będzie prowadzonych przez organizacje pozarządowe, choć nie wskazano
w jaki sposób dokonany zostanie wybór tych punktów oraz według jakich kryteriów nastąpi wybór konkretnej
organizacji. Zdecydowanie przeciwko ustawie opowiedział się przedstawiciel Związku Powiatów Polskich,
uznając, że projektowana regulacja stanowi próbę „przerzucenia” na powiaty kolejnego zdania państwa bez
zapewnienia wystarczających źródeł finansowania oraz kwestionując kryterium otrzymywania świadczenia
z pomocy społecznej jako podstawę kwalifikacji beneficjentów.
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Jego najbardziej interesującą – z punktu widzenia samorządu radców prawnych – częścią okazała się sesja
plenarna dotycząca zmian proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w projekcie ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej oraz ich skutków w aspekcie istniejącego potencjału
poradniczego. Uczestnikami panelu byli adw. Rafał Dębowski (Naczelna Rada Adwokacka), dr Witold Klaus
(Platforma Współpracy Organizacji Poradniczych), Grzegorz Kubalski (Związek Powiatów Polskich), dyr.
Iwona Kujawa (Ministerstwo Sprawiedliwości), r. pr. dr Przemysław Mijal (Krajowa Rada Radców Prawnych),
dyr. Krzysztof Więckiewicz (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

Krytycznie ocenia projekt również przedstawiciel Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych, twierdząc,
że radcowie prawni i adwokaci nie dają rękojmi należytego świadczenia pomocy prawnej w ramach
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regulacji, a w konsekwencji będzie to stanowiło pole do nadużyć, których
wyeliminowania upatruje w zatrudnianiu i jednocześnie kontrolowaniu świadczenia pomocy przez organizacje
pozarządowe.
Głosy, będących przedstawicielami organizacji pozarządowych, dyskutantów z sali skupiały się wyłącznie na
krytyce ustawy jako takiej, a zwłaszcza założeniu w niej, że pomoc prawną świadczyli będą wyłączni radcowie
prawni i adwokaci. Nikt jednak, nawet przedstawiciele organizatora kongresu Instytutu Prawa i Społeczeństwa,
nie był w stanie sformułować konkretnych propozycji alternatywnych, opierając się jedynie na kontestowaniu
projektowanych rozwiązań legislacyjnych. Największe obawy budzi, że skutkiem wejścia w życie regulacji
będzie skierowanie strumienia beneficjentów pomocy prawnej bezpośrednio do radców prawnych i adwokatów
z pominięciem organizacji pozarządowych, aktualnie zajmujących się tą sferą działalności, co w konsekwencji
spowoduje ich zmarginalizowanie oraz pozbawienie źródeł finansowania. Stąd też w dyskusji pojawiały się
głównie niepochlebne opinie o profesjonalnych pełnomocnikach oraz istniejących w ich przypadku
gwarancjach należytego świadczenia pomocy prawnej (ubezpieczenie, odpowiedzialność dyscyplinarna,
nadzór ministra, etc.)
Projekt ustawy, zawierający proponowane przez ministerstwo zmiany, ma stać się w najbliższym czasie
przedmiotem kolejnych konsultacji społecznych.
Informacja OBSiL

Konsultacje społeczne ważnego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
Samorząd radcowski wyraził krytyczną opinię o niektórych projektowanych postanowieniach rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy
z urzędu. Rozporządzenie to musi zostać wydane i wejść w życie wraz ze znowelizowanym kodeksem
postępowania karnego i rozszerzeniem na radców prawnych uprawnień pełnienia roli obrońcy w sprawach
karnych i karnoskarbowych. KRRP opiniuje negatywnie te projektowane przepisy, które nakazują sądom
prowadzenie list obrońców wyznaczanych z urzędu oddzielnie dla adwokatów i radców prawnych.
Krytycznie też odnosi się samorząd radcowski do przepisu, w myśl którego żądający wyznaczenia obrońcy
z urzędu miałby wskazywać sądowi czy życzy sobie adwokata czy radcy prawnego, choć wskazanie to nie
byłoby dla sądu wiążące. Stanowisko KRRP w stosunku do przedmiotowego projektu rozporządzenia zostało
zawarte w pismach podpisanych przez Wiceprezesa Arkadiusza Berezę skierowanych w dniu 9 lutego 2015
r. do podsekretarzy stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Moniki Zbrojewskiej i Wojciecha Węgrzyna.
Merytorycznie podobną opinię jak nasz samorząd przedstawiła też Krajowa Rada Sądownictwa.
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Stanowisko KRRP zamieszczone zostało na stronie kirp.pl w zakładce OBSiL – Opinie i Stanowiska – Proces
legislacyjny: Czytaj

SPRAWY ZAGRANICZNE
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Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE)

Z dniem 2 lutego bieżącego roku r.pr. Jędrzej Klatka został powołany
na Przewodniczącego Grupy Roboczej CCBE ds. Modelowych Zasad Etyki
na dwuletnią kadencję: http://www.ccbe.eu/index.php?id=94&id_comite=68&L=0.
Po raz pierwszy w historii CCBE polski prawnik będzie kierował pracami grupy
roboczej.

Wznowione zostały prace grupy roboczej CCBE ds. specjalizacji, w której aktywną rolę odgrywa r. pr. Jędrzej Klatka,
Przewodniczący Delegacji Polskiej w CCBE. Celem grupy jest wypracowanie wspólnych standardów postępowania
w sytuacji, gdy któryś z samorządów członkowskich będzie zainteresowany wprowadzeniem systemu specjalizacji
prawników w swoim kraju.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (IBA)


Opublikowano projekt wytycznych w sprawie relacji biznesu z prawami człowieka. Dokument ten nawiązuje
do materiałów ONZ w tym obszarze i kieruje si filozofią, że ochrona i przestrzeganie praw człowieka jest
obowiązkiem nie tylko państw, ale także przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą. Informacja
o projekcie oraz dokument jest dostępny pod linkiem:
http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=67452738-0438-4ad3-88ab-0d1b2c4323af



Opublikowany został obszerny podręcznik dotyczący działania Międzynarodowego Trybunału Karnego. Jest on
skierowany przede wszystkim do studentów prawa i aplikantów, jednak ze względu na szereg porad praktycznych
może stanowi cenne źródło dla praktyków prawa. Publikacja jest dostępna bezpłatnie pod linkiem:
http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=0EEF2583-5DD8-4B37-8E9B-19A0EE30C7A2



W tym roku doroczny szczyt IBA będzie mieć miejsce w Wiedniu, w dniach 4 – 9 października 2015 roku. Jest to
największe cykliczne wydarzenie w świecie prawniczym z udziałem ponad 5000 prawników z sześciu kontynentów.
W ciągu tygodnia obywa się ponad 100 seminariów, warsztatów, sesji i spotkań dotyczących niemal wszystkich
obszarów prawa. Wstępne informacje o tym wydarzeniu są dostępne pod linkiem:
http://www.ibanet.org/Conferences/Vienna2015.aspx

Informacja pionu zagranicznego
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W tym tygodniu rozpoczyna się 43 Konferencja Prezydentów Europejskich Samorządów Prawniczych. Temat przewodni
spotkania: „Siła ponad prawem?” to w istocie dramatyczne pytanie o erozję praworządności w Europie. Konflikt na Ukrainie
i naruszanie norm prawa międzynarodowego, brak przestrzegania praw człowieka czy naruszanie prawa do prywatności
i tajemnicy zawodowej powodują zagrożenie dla podstawowych praw obywatelskich i kluczowych wartości zawodu
prawnika.
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Konferencja Prezydentów Europejskich Samorządów Prawniczych

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









Witajcie w świecie konfliktów. Dziennik Gazeta Prawna, 30 stycznia 2015 r.
Obrony karne kością niezgody, Dziennik Gazeta Prawna, 30 stycznia 2015 r.
Prezesi ustalą e-listy obrońców z urzędu, Rzeczpospolita, 30 stycznia 2015 r.
Nie debatować. Pomagać. Rzeczpospolita, 4 lutego 2015 r.
Pomoc dla ocalałych z tragicznego pożaru na Podkarpaciu, Rzeczpospolita, 4 lutego 2015r.
Dla dobra Polaków warto poświęcić nieco zysku, Rzeczpospolita, 4 lutego 2015r.
Mniej stanowić, lepiej tworzyć, Dziennik Gazeta Prawna, 6 lutego 2015.
Ranking 50 najbardziej wpływowych prawników, Dziennik Gazeta Prawna, 6 lutego 2015.

Zaproszenia
Szkolenie z mediacji II stopnia
Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych organizuje szkolenie z mediacji II stopnia.
Przewidywane terminy zjazdów: 27-29.03.2015, 24-26.04.2015, 22-24.05.2015.
Więcej informacji: szkolenie z mediacji II stopnia

Zapowiedzi
 Posiedzenie Prezydium KRRP
W dniu 12 lutego 2015 r. odbędzie się XVII posiedzenie Prezydium KRRP IX kadencji.
 Spotkanie poświęcone działalności Europejskiego Instytutu Prawa (European Law Institute)
W dniu 16 lutego 2015 r. w Warszawie, w siedzibie KRRP odbędzie się spotkanie poświęcone działalności Europejskiego
Instytutu Prawa (European Law Society) z siedzibą w Wiedniu.
 Posiedzenie KE i KWZ
W dniu 18 lutego 2015 r. odbędzie się kolejne posiedzenie połączonych Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu.
 Szkolenia dla osób prowadzących zajęcia na aplikacji radcowskiej
Kontynuując cykl szkoleń poświęconych metodyce prowadzenia zajęć na aplikacji radcowskiej, w roku 2015 zaplanowane
zostały cztery szkolenia metodyczne dla prowadzących zajęcia na aplikacji radcowskiej:
 w dniu 27 lutego 2015 r. w Sopocie – dla prowadzących zajęciach w izbach gdańskiej, koszalińskiej, olsztyńskiej,
bydgoskiej i toruńskiej,
 w dniu 27 marca 2015 r. w Katowicach – dla prowadzących zajęcia w izbach: katowickiej, opolskiej, krakowskiej,
wrocławskiej, kieleckiej i rzeszowskiej,

 w dniu 17 kwietnia 2015 r. w Poznaniu – dla prowadzących zajęcia w izbach: poznańskiej, zielonogórskiej,
szczecińskiej, wałbrzyskiej oraz osób, którym wygodniej dojechać z izby toruńskiej i bydgoskiej,
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 w dniu 22 maja 2015 r. w Warszawie dla prowadzących zajęcia w izbach: warszawskiej, lubelskiej, łódzkiej,
białostockiej oraz dla osób, które nie uczestniczyły we wcześniejszych terminach i poprzednich miejscach.
Tematyka zajęć to „Narzędzia usprawniające pracę warsztatową z grupą – metodyka i psychologia” oraz Narzędzia
usprawniające prowadzenie wykładów z grupą – metodyka i psychologia”.
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Redakcja: Aleksandra Urbankiewicz, Albert Stawiszyński
Mail: biuletyn@e-kirp.pl
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