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Powoli zbliża się rok od wydania pierwszego numeru Biuletynu
Informacyjnego KRRP. Do tej pory ukazało się 19 numerów, bieżący
jest już 20. Cieszy nas, że grono odbiorów Biuletynu systematycznie
rośnie. Obecnie Biuletyn przesyłany jest bezpośrednio na adresy
mailowe blisko 2000 osób. Ponadto wszystkie numery są
publikowane na stronie internetowej www.kirp.pl w dziale
Wydawnictwa.
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Światowy Szczyt Prawa – z okazji 800-lecia Magna Charta Libertatum
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Prezydent
Rady
Adwokatur Prawniczych Europy (CCBE), Wiceprezes KRRP r. pr. Maria Ślązak uczestniczyła wPAGE
obchodach
800 rocznicy wydania przywileju Magna Charta Libertatum, a także w zorganizowanym tej okazji Światowym Szczycie
Prawa.
Mec. Maria Ślązak została również przyjęta w dniu 23 lutego br. przez Elżbietę II, Królową Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej i uczestniczyła w uroczystym przyjęciu wydanym przez Królową z okazji obchodów rocznicy Magna Carta.

Europejski Instytut Prawa (European Law Institute)

Na zdjęciu od lewej: Arkadiusz Bereza, Maciej Szpunar, Diana Wallis, Marek Wierzbowski, Maria Ślązak, Marek Safian.
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W dniu 16 lutego 2015 r. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych odbyło się spotkanie poświęcone działalności
Europejskiego Instytutu Prawa. Instytut działa poprzez swoje – mające siedzibę w Wiedniu – centrum oraz tworzone jako
stowarzyszenia oddziały krajowe.
Wśród ponad tysiąca dotychczasowych pełnoprawnych członków Instytutu, którymi mogą być osoby fizyczne, a konkretnie
prawnicy z całej Europy, jest dwudziestu ośmiu polskich prawników. W skład Rady Instytutu wchodzi dwóch polskich
wybitnych prawników reprezentujących tak świat nauki, jak i praktyki, a mianowicie profesorowie Marek Wierzbowski i
Fryderyk Zoll. Wśród członków na prawach obserwatorów mających charakter instytucji jest tylko jedna reprezentująca nasz
kraj.
KRRP rozważa przystąpienie na członka obserwatora Instytutu i tym samym współpracę z nim, której celem byłoby
uczestnictwo w procesach tworzenia i implementacji prawa europejskiego. Poinformował o tym podczas spotkania Prezes
Dariusz Sałajewski. Prezes wyraził swoje zadowolenie z faktu, iż w spotkaniu, którego gospodarzem był Arkadiusz Bereza
– Wiceprezes KRRP, kierujący zarazem Ośrodkiem Badań Studiów i Legislacji, wzięło udział tylu wybitnych prawników,
w tym osobistości świata polityki. Na spotkaniu obecni byli m.in. Krzysztof Łaszkiewicz – Sekretarz Stanu w Kancelarii
Prezydenta RP, Małgorzata Gersdorf – Pierwszy Prezes Sadu Najwyższego, Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej
Izby Kontroli, Maciej Berk – Szef Rządowego Centrum Legislacji.
Prezydent Instytutu Diana Wallis przedstawiła uczestnikom spotkania cele działalności oraz jego strukturę i instrumenty
działania. Prelegentami na spotkaniu byli także prof. Marek Safian – sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej oraz prof. Maciej Szpunar – rzecznik generalny w tymże Trybunale i Maria Ślązak – Prezydent Rady
Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), Wiceprezes KRRP.

Jubileusz 25-lecia Krajowej Rady Sądownictwa
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Dariusz Sałajewski wziął udział w uroczystości z okazji 25-lecia funkcjonowania Krajowej
Sądownictwa. Uroczystość odbyła się w dniu 23 lutego br. dokładnie dwadzieścia pięć lat od pierwszego
posiedzenia Krajowej Rady Sadownictwa. Jej powołanie, jako konstytucyjnego organu w strukturze władzy
sądowniczej, było rezultatem ustaleń Okrągłego Stołu.

W uroczystym spotkaniu z tej okazji, które odbyło się w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie, uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych w tym m.in. Bogdan Borusewicz
– Marszałek Senatu RP, Krzysztof Łaszkiewicz – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i Cezary
Grabarczyk – Minister Sprawiedliwości. Gospodarzem uroczystości był Przewodniczący KRS Roman Hauser,
zarazem Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

96. rocznica powołania Najwyższej Izby Kontroli
W dniu 23 lutego br. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, odbyła się uroczystość z okazji 96.
rocznicy powołania Najwyższej Izby Kontroli, w której udział wzięła Sekretarz KRRP Barbara Kras.
Uroczystości tej, o bardzo podniosłym charakterze, przewodniczył Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Wśród
gości tego wydarzenia byli m.in.: Marszałek Sejmu RP Radosław Sikorski, Wicemarszałek Sejmu RP Wanda
Nowicka, Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, z-ca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz,
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, posłowie i senatorzy oraz przedstawiciele wielu
instytucji administracji publicznej.
Dodać trzeba, że na wstępie tej uroczystości, podpisane zostało porozumienie partnerstwa i współpracy
pomiędzy Narodowym Urzędem Kontroli Gruzji, Trybunałem Obrachunkowym Republiki Mołdawii, Najwyższej
Izby Kontroli RP oraz Izbą Obrachunkową Ukrainy.

Posiedzenie Prezydium KRRP
W dniu 12 lutego 2015 r. odbyło się XVII posiedzenie Prezydium KRRP IX kadencji. Prezydium podjęło, m.in,
uchwałę w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” dla radców
prawnych z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Przyznano trzy złote odznaki oraz sześć srebrnych.
Prezydium KRRP podjęło także uchwałę w sprawie wzoru sprawozdania z wizytacji radcy prawnego,
przeprowadzanej w ramach oceny pracownika na podstawie odrębnych przepisów.
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W dniu 17 lutego 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie połączonych Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu.
Ponadto na potrzeby prac połączonych Komisji, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji przygotował opinię
w przedmiocie wybranych zagadnień związanych z delegacją do uchwalenia Regulaminu dotyczącego
szczegółowych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego. Opinia dostępna jest na stronie KIRP
w zakładce Ośrodka: opinia Regulamin
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Prace nad Regulamin szczegółowych zasad wykonywania zawodu.

Kolegium dwumiesięcznika „Radca Prawny”
W dniu 19 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie kolegium dwumiesięcznika „Radca Prawny”, w którym udział
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wzięli także Prezes oraz Sekretarz KRRP. W trakcie spotkania oceniono pierwszy numer „Radcy” wydany
w nowej formule czasowej i graficznej.
Uznano, że dwumiesięcznik służyć winien wymianie poglądów i prezentacji stanowisk samorządu
radcowskiego zarówno w sprawach samorządowych, jak i aktywności KRRP dotyczącej rozwiązań prawnych
w skali makro.
Przyjęto, iż na łamach dwumiesięcznika odnotowywane będą zarówno najważniejsze wydarzenia z życia
samorządu jak i prezentowane plany na przyszłość. Pozwoli to Czytelnikom na zapoznanie się
z najważniejszymi kwestiami, którymi żyje samorząd, zaś prezentacja nadchodzących wydarzeń pozwoli,
mamy nadzieję, na zaplanowanie samorządowej aktywności jej członków.
Dwumiesięcznik „Radca Prawny” jest i będzie rozsyłany członkom samorządu wraz z kwartalnikiem „Radca
Prawny – zeszyty naukowe”. Ze względu na znaczące koszty wydawania obu periodyków w „Karcie
ewidencyjnej”, którą – za pośrednictwem okręgowych izb radców prawnych – otrzymał każdy z członków
naszego samorządu, zawarliśmy dwa pytania dotyczące formy, w jakiej każdy z radców chciałby otrzymywać
samorządowe wydawnictwa. Istnieje możliwość wyboru między wersją elektroniczną a dotychczasową
bezpłatną „papierową”. Szerzej piszemy o tym na łamach najbliższego wydania dwumiesięcznika, który dotrze
do Państwa na przełomie marca i kwietnia.
Redakcja dwumiesięcznika, choć zdaje sobie sprawę z ograniczenia miejsca w „Radcy” wynikającego choćby
ze zmiany cyklu wydawniczego, pozostaje otwarta na sugestie naszych Czytelników i zachęca do bieżącej
współpracy w redagowaniu naszego pisma.
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Legislacja
Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej już w marcu trafi do Sejmu
Ministerstwo Sprawiedliwości zakończyło prace nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
informacji i edukacji prawnej. Jak podkreślił Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk, projekt ustawy jest
jednym z priorytetów rządu i pod koniec marca prawdopodobnie trafi de Sejmu.
Według projektu porad prawnych w ponad 1500 punktach pomocy prawnej będą udzielali wyłącznie radcowie
prawni i adwokaci wskazani przez rady okręgowe, z którymi umowy zawierać będą starostwa.

Posiedzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem
biurokracji
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19 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych
z ograniczeniem biurokracji, na którym rozpatrywano rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących
warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk nr 2331). Ów projekt był dwukrotnie opiniowany
przez Krajową Radę Radców Prawnych. Debaty odnośnie uprawnień radców prawnych w postępowaniach
przed Urzędem Patentowym RP, związanej z nowelą ustawy – Prawo własności przemysłowej, należy się
spodziewać już na kolejnym posiedzeniu Komisji.
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W dniach 21 i 22 lutego miały miejsce posiedzenia komisji i grup roboczych oraz
Komitetu Stałego CCBE.
Reprezentanci samorządu radców prawnych uczestniczyli w posiedzeniach komisji ds.
przyszłości CCBE i usług prawnych, finansów, międzynarodowych usług prawniczych,
prawa karnego, kształcenia, PECO, informacji statystycznych i rady doradczej
Fundacji Prawników Europejskich.

26 lutego w Brukseli odbędzie się warsztat Komisji Europejskiej poświęcony przeszkodom prawnym i technologicznym
w transgranicznym przepływie danych wewnątrz Unii Europejskiej. Wnioski z dyskusji ekspertów maja pomóc Komisji
w określeniu przeszkód dla zapewnienia swobodnego przepływu danych, a następnie w przygotowaniu instrumentu
legislacyjnego usuwającego te przeszkody.
Informacja pionu zagranicznego

"Pisali o nas, my pisaliśmy..." – zestawienie publikacji poświęconych zawodowi radcy prawnego
i sprawom samorządu
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Ćwiczenie z prawniczego myślenia, Rzeczpospolita, 11 lutego 2015 r.,
Jak usiąść, żeby przegrać, Dziennik Gazeta Prawna, 17 lutego 2015 r.,
Europejski Instytut Prawa ma swój polski oddział, www.rp.pl/prawo, 18 lutego 2015 r.,
Polscy prawnicy przystępują do Europejskiego Instytutu Prawa, www.kancelaria.lex.pl, 18 lutego 2015 r.,
Polski oddział Europejskiego Instytutu Prawa, www.prawnik.pl, 18 lutego 2015 r.,
Bliżej unijnych regulacji prawa, Rzeczpospolita, 19 lutego 2015 r.,
Radcy krytycznie o dwóch listach obrońców, www.rp.pl/prawo, 19 lutego 2015 r.,
W sprawie o wykroczenie pomoże adwokat lub radca, Rzeczpospolita, 19 lutego 2015 r.,
Obrona w sprawach karnych dzieli korporacje, Rzeczpospolita, 23 lutego 2015 r.
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Zapowiedzi
W nadchodzących dwóch tygodniach odbędą się:
 25 lutego 2015 r.: posiedzenie Kapituły Funduszu Seniora.
 26 lutego 2015 r. : posiedzenie Komisji Praw Człowieka połączone ze szkoleniem z zakresu polskiego i
europejskiego prawa antydyskryminacyjnego.
 4 marca 2015 r. : posiedzenie Zespołu do opracowania zbiorów pytań na kolokwia ustne w 2015 r.
 5 marca 2015 r. : spotkanie zastępców przewodniczących komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu
radcowskiego
 6 marca 2015 r.: spotkanie członków Zespołu współdziałającego z Kierownikiem Centrum Szkolenia Ustawicznego
Radców Prawnych.
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