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Przekazujemy najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego KRRP,
w którym piszemy o wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnich
trzech tygodniach. Zapowiadamy także, co wydarzy się
w najbliższych dwóch tygodniach.
W numerze, m.in. relacja ze spotkania sekretarzy rad okręgowych
izb radców prawnych oraz szefów biur, które odbyło się w zeszłym
tygodniu w Warszawie, częściowe wyniki egzaminu radcowskiego,
zaproszenie na webinarium oraz informacja o akcji Niebieski Parasol,
która odbędzie się już w najbliższą sobotę.
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Spotkanie sekretarzy rad okręgowych izb radców prawnych oraz szefów biur
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W dniach 8 i 9 kwietnia br. w Warszawie odbyło się po raz drugi spotkanie sekretarzy rad okręgowych izb radców prawnych,
tym razem z udziałem szefów biur tych rad. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele piętnastu izb.
To już drugie spotkanie sekretarzy rad okręgowych izb radców prawnych – podkreślała Barbara Kras, sekretarz KRRP –
spotkania te stanowią ważny element naszej współpracy i sprzyjają jej stałemu polepszaniu. Mają one służyć wymianie
informacji, zrozumieniu wzajemnych potrzeb i oczekiwań oraz wymianie doświadczeń i wspieraniu się w rozwiązywaniu
trudnych samorządowych spraw. Stąd też udział w spotkaniu osób kierujących pracą biur rad oirp, na których spoczywa
wiele obowiązków w wykonywaniu naszych zadań.

Podczas pierwszego dnia rozmawiano o aktualizacji danych w zasobach izbowych z wykorzystaniem informatycznego
Systemu Obsługi Radców Prawnych. W drugim bloku, szczegółowo omówiono tematykę sposobów rozstrzygania
w sprawach osobowych przez rady izb.

Szersza informacja w najbliższym wydaniu „Radcy Prawnego”
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Spotkanie było również okazją do omówienia kwestii związanych z załatwianiem spraw dotyczących wniosków
wpływających do samorządu o udostępnienie informacji publicznej. Ponadto, omówiono także tegoroczne akcje pro bono
oraz promocję zawodu radcy prawnego.
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Drugiego dnia w spotkaniu udział wziął Dariusz Sałajewski, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Kontynuowano
omawianie tematyki związanej z rozstrzyganiem przez rady oirp spraw osobowych – w tej części spotkania uczestniczyła
Beata Sawicka-Felczak, Naczelnik Wydziału Adwokatury i Radców Prawnych w Departamencie Zawodów Prawniczych
i Dostępu do Pomocy Prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości
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br. Prezes KRRP spotkał się z sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Jerzym
Kozdroniem. Dariusz Sałajewski poinformował ministra o opinii samorządu wobec projektowanych
rozporządzeń
wykonawczych
jakie
minister
sprawiedliwości
ma
wydać
wraz
z wejściem w życie z dniem 1 lipca br. nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Nowela ta
obejmująca m.in. zmianę w ustawie o radcach prawnych przyznaje radcom prawnym kompetencje obrońców
w sprawach karnych i karno-skarbowych.
Z tych też powodów ostateczny kształt aktów wykonawczych, których wydanie leży w kompetencji ministra
sprawiedliwości nie pozostanie bez wpływu na wykonywanie zawodu przez tych radców prawnych, którzy na
zasadach określonych w ustawie będą uprawnieni do obron karnych, a w konsekwencji mogą być również
wskazywani jako obrońcy z urzędu.
Przedmiotem rozmowy prezesa KRRP z ministrem Jerzym Kozdroniem był również aktualny stan prac nad
projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, informacji i edukacji prawnej.

Wystąpienie prezesa KRRP
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych skierował w dniu 10 kwietnia br. do ministra sprawiedliwości, a także
Ministrów Finansów oraz Pracy i Polityki Społecznej jednobrzmiącej treści wystąpienia, w których prezentuje
stanowisko samorządu co do przebiegu prac legislacyjnych nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy
prawnej informacji prawnej i edukacji prawnej.
W ramach konsultacji społecznych na początku stycznia br. ministrowi sprawiedliwości została
przekazana pozytywna opinia Ośrodka Badań Studiów i Legislacji KRRP wobec pierwszej wersji tego
projektu. Późniejsze wersje projektu różniące się od pierwotnej w szczególności gronem podmiotów, które
miałyby świadczyć nieodpłatną dla beneficjentów lecz opłacaną przez Państwo pomoc prawną, wymagały
zajęcia przez samorząd krytycznego stanowiska.
Tekst wystąpienia prezesa KRRP publikowany jest: stanowisko - przebieg prac legislacyjnych nad projektem
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Spotkanie prezesa KRRP z przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa

Strona

W zgodnej opinii rozmówców za anachroniczne uznano również obowiązujące przepisy regulujące kwestie
kosztów zastępstwa procesowego. Prezes KRRP poinformował przewodniczącego KRS
o propozycjach nowych uregulowań w tym zakresie przedłożonych w połowie ubiegłego roku - wspólnie przez
KRRP i NRA - ministrowi sprawiedliwości.
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Prezes KRRP spotkał się w dniu 9 kwietnia 2015 r. z Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa,
zarazem prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Romanem Hauserem. Spotkanie odbyło się w
siedzibie NSA. Rozmawiano o udziale środowiska prawniczego w procesie tworzenia prawa. Rozmówcy
zgodzili się, że opinie i stanowiska przekazywane przez instytucje środowisk prawniczych na etapie
konsultacji społecznych w stosunku do projektowanych ustaw i rozporządzeń są zbyt rzadko poważnie
analizowane, nie mówiąc już brane pod uwagę. Tymczasem, to na barki zawodów prawniczych najczęściej
spada ciężar stosowania prawa i dopiero praktyka wskazuje na niedoskonałości i szkody, których można by
uniknąć nie lekceważąc wcześniejszych opinii środowiska.

Doroczne Zgromadzenia w okręgowych izbach
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Prezes KRRP uczestniczył w dniu 27 marca br. w dorocznym Zgromadzeniu Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Łodzi.
Następnego dnia w sobotę 28 marca br. Dariusz Sałajewski wziął również udział
w Zgromadzeniu izby krakowskiej. To ostatnie odbyło się już w nowych pomieszczeniach izby niedawno
oddanych do użytkowania.
Dziekan Rady OIRP w Krakowie r.pr. Danuta Koszyk-Ciałowicz dokonała symbolicznego otwarcia nowych lokali
izby. Odbyło się to podczas spotkania, na które zaproszeni zostali przedstawiciele kierownictwa działających
w Krakowie sądów, prokuratur i samorządów prawniczych.

Zgromadzenie OIRP w Krakowie

Fot. OIRP Kraków

W dniu 28 marca obradowało również Zgromadzenie OIRP w Opolu. W uchwalonym budżecie izby znalazły
się m.in. środki na zakup lokalu dla delegatury izby w Częstochowie. W bieżącym roku obchodzone będzie
dwudziestolecie utworzenia tej delegatury.
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Doroczne Zgromadzenia Sprawozdawcze odbyły się już także: w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach,
Koszalinie i Poznaniu.

Złote Paragrafy przyznane, ale jeszcze nie ogłoszone
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Posiedzenie
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- corocznej nagrody przyznawanej przez Dziennik Gazetę
Prawną
najlepszym prawnikom w poszczególnych zawodach, to jest sędziego, prokuratora, adwokata i radcy
prawnego odbyło się w dniu 8 kwietnia br. Członkiem kapituły jest również prezes KRRP. Kapituła przedstawiła
swoje rekomendacje.
Uroczyste wręczenie statuetek zapowiedziane jest na 23 kwietnia br. Ta sama Kapituła dokonuje też
wskazania jej zdaniem najlepszej i potrzebnej regulacji ustawowej uchwalonej w poprzednim roku. Jej
inicjatorom wręczana jest statuetka nagrody Bona Lex.

Prawnicy Pro Bono
Kapituła nagrody "Prawnik Pro Bono", której przewodniczy Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej
Rzepiński dokonała w dniu 8 kwietnia br wyboru trzech laureatów obecnej edycji tego konkursu.
Jest on organizowany przez Fundacje Studenckich Poradni Prawa, a patronat nad nim sprawuje redakcja
"Rzeczpospolitej". W skład kapituły wchodzi prezes KRRP Dariusz Sałajewski, który uczestniczył
w posiedzeniu. Członkiem kapituły jest również były prezes KRRP Zenon Klatka, który swoje nominacje
przesłał w formie korespondencji.
Trójkę laureatów - wszyscy to radcowie prawni - wyłoniono spośród ponad dwudziestu kandydatur
zgłoszonych organizatorom w zakreślonym i ogłoszonym publicznie terminie. Laureaci to Sylwia Zarzycka
z Wrocławia oraz Robert Krasnodębski i Jacek Świeca - związani zawodowo z Warszawą. Wręczenie nagrody
związanej z przyznanym tytułem Prawnika Pro Bono oraz dwóch wyróżnień redakcja " Rzeczpospolitej"
zapowiedziała na 13 maja br.

Nagrodzona radczyni
W dniu 30 marca br. podczas ceremonii inaugurującej II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Teatrze
Wielkim w Warszawie prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe liderom ruchu
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.
Wiesława Borczyk, radca prawny z OIRP w Krakowie została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski za działalność społeczną, wybitne zasługi dla rozwoju ruchu Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, osiągnięcia w działalności na rzecz aktywizacji osób starszych i popularyzacji idei ustawicznego
kształcenia seniorów.
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W dniu 27 marca 2015 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Katowicach odbyło się
trzecie z serii szkoleń metodycznych dla prowadzących zajęcia na aplikacji radcowskiej. W katowickim
szkoleniu wzięli udział wykładowcy z izb: opolskiej (21 osób), krakowskiej (21 osób), wrocławskiej (9 osób),
rzeszowskiej (7 osób), katowickiej (5 osób) oraz łódzkiej (1 osoba).
Zajęcia odbywały się w dwóch grupach. Tradycyjnie szkolenie podzielone było na dwa bloki tematyczne
„Narzędzia usprawniające pracę warsztatową z grupą - metodyka i psychologia” oraz „Narzędzia
usprawniające prowadzenie wykładów z grupą - metodyka i psychologia”.
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Aplikacja – szkolenie metodyczne

Egzaminy zawodowe
Zdawalność wyższa niż w ubiegłym roku
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Na dzień zamykania niniejszego wydania Biuletynu Informacyjnego znane są wyniki egzaminu radcowskiego
z komisji w następujących izbach:
1. Białystok 83,6%
8. Poznań (2 komisje z 4) 84,7%
2. Kielce 81,7%
9. Rzeszów 71,3%
3. Koszalin 88,6%
10. Szczecin 66%
4. Lublin 91%
11. Wałbrzych 76,8%
5. Łódź 76,9%
12. Wrocław 81,7%
6. Olsztyn 77,5%
13. Zielona Góra 82,9%
7. Opole 83,8%
Na tę chwilę średnia zdawalność wynosi 80,6% w skali kraju.

Sprawy zagraniczne
Posiedzenie Komisji ds. Przyszłości CCBE i Przyszłości Usług Prawniczych
10 kwietnia odbyło się spotkanie Komisji ds. Przyszłości CCBE
i Przyszłości Usług Prawniczych, któremu przewodniczyła prezydent CCBE r.
pr. Maria Ślązak. Polska była reprezentowana przez przewodniczącego
delegacji r. pr. Jędrzeja Klatkę.
Dyskutowano nad określeniem priorytetowych celów działania CCBE
w kolejnych latach, zdefiniowano cele szczegółowe, a także debatowano nad
metodami i środkami osiągnięcia tych celów.
Ponadto rozważano przyszłą strukturę komisji i grup roboczych, które powinny działać dla osiągnięcia zarówno
celów strategicznych, jak i celów szczegółowych CCBE.
W drugiej części debata dotyczyła zakresu prac w obszarze przyszłości usług prawniczych. Ustalono, że Komisja
zidentyfikuje główne czynniki zmian na rynku usług prawniczych, spróbuje określić konsekwencje tych zmian,
zaproponuje działania przystosowawcze i wskaże pożądane kierunki działań CCBE w celu pomocy samorządom
prawniczym w przyjmowaniu odpowiednich rozwiązań.
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 15 kwietnia r. pr. Maria Ślązak, wiceprezes KRRP wystąpi podczas konferencji "e-Administracja dla Biznesu",
podczas której omówi projekty CCBE w obszarze e-sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem projektu
wyszukiwarki prawników europejskich (FAL).
 w dniach 23-24 kwietnia w Hadze reprezentanci KRRP wezmą udział w posiedzeniach komisji i grup roboczych
CCBE oraz w posiedzeniu Komitetu Stałego CCBE. Ponadto, z okazji publicznej inauguracji działalności
Fundacji Prawników Europejskich (realizującej projekty od października 2014 roku), odbędzie się konferencja
poświęcona występowaniu prawników przed międzynarodowymi sądami i trybunałami.
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Zapowiedzi

ZAPROSZENIE
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Webinarium – „Rola radcy prawnego w mediacji”
Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych zaprasza na webinarium „Rola radcy
prawnego w mediacji”.
Transmisja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2015 r. o godzinie 10.00. W trakcie webinarium będzie istniała
możliwość zadawania pytań.
Webinarium poprowadzi dr Ewa Gmurzyńska – radca prawny, mediatorka, dr nauk prawnych na WPiA UW, autorka
książek: „Mediacje w systemie amerykańskim" (2007), współautorka i red. naczelny podręcznika „Teoria i praktyka
mediacji”, wyd. I (2009) i wyd. II (2014), autorka monografii "Rola prawników w alternatywnych metodach
rozwiązywania sporów" ( 2014), dyrektor Centrum Prawa Amerykańskiego na WPIA UW.
Logowanie na webinarium dostępne na stronie www.cmg.kirp.pl

Legislacja
W dniu 9 kwietnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem
biurokracji, którego przedmiotem było rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu
do wykonywania niektórych zawodów (druk nr 2331). W posiedzeniu udział wziął wiceprezes KRRP Arkadiusz
Bereza.

Wydarzenia w okręgowych izbach radców prawnych
Olsztyn: VIII turniej prawników w bowlingu o puchar dziekana
W dniu 28 marca 2015r. odbył się VIII turniej prawników w bowlingu. Tradycyjnie do rywalizacji przystąpili
reprezentanci sądu, prokuratury, adwokatów, notariuszy oraz oczywiście OIRP w Olsztynie.
Więcej informacji na stronie izby: VII turniej prawników w bowlingu o puchar dziekana Rady OIRP Olsztyn

Toruń: porozumienie w zakresie edukacji prawnej
W dniu 13 kwietnia 2015 r. doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Toruniu w zakresie edukacji prawnej młodzieży ponadgimnazjalnej.
Więcej informacji na stronie izby: Porozumienie - edukacja prawna w OIRP Toruń

Strona

I Ogólnopolskie zawody rodzinne radców prawnych i aplikantów radcowskich o puchar dziekana Rady OIRP w
Łodzi w kolarstwie MTB odbędą się w niedzielę 21 czerwca 2015 r. na dystansie ok. 30-32 km.
Więcej informacji na stronie izby: I ogólnopolskie zawody w kolarstwie MTB o puchar dziekana Rady OIRP w Łodzi
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Łódź: I Ogólnopolskie zawody rodzinne radców prawnych i aplikantów radcowskich
o puchar dziekana

"Pisali
o nas,
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prawnego i sprawom samorządu




















Urzędy skarbowe bez własnych radców prawnych, Rzeczpospolita, 25 marca
Radcowie mogą stracić pracę w skarbówce, www.kirp.pl , 25 marca
Ministerstwo tajnych posunięć, Rzeczpospolita, 25 marca
Przyszłość w jaśniejszych kolorach, Rzeczpospolita, 25 marca
Wymiar sprawiedliwości: dobry czy zły?, Gazeta Prawna, 27 marca
Aplikant wspomoże, ale nie zastąpi adwokata, Gazeta Prawna, 30 marca
Odwołanie będzie fikcją, trafi do przełożonego, Rzeczpospolita, 1 kwietnia
Gdyby Polacy wiedzieli, Rzeczpospolita, 1 kwietnia
Jeśli jedna lista to tylko z informacją o korporacji, Rzeczpospolita, 7 kwietnia
Bezpłatna pomoc jednak pod przymusem, Gazeta Prawna, 8 kwietnia
Mniej debatujesz, więcej załatwisz, Rzeczpospolita, 8 kwietnia
Po pierwsze: negocjować, Rzeczpospolita, 8 kwietnia
Magister poradzi, budżet zapłaci mniej, Rzeczpospolita, 9 kwietnia
Sporo pary w gwizdek, Gazeta Prawna, 10 kwietnia
To prawnicy z sercem, Rzeczpospolita, 10 kwietnia
Dlaczego reformatorskie projekty trafiają do kosza, Gazeta Prawna, 10 kwietnia
Radcowie: „Nie” dla projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w obecnym kształcie,
www.prawnik.pl, 13 kwietnia
Radcy piszą do ministra, www.rp.pl, 13 kwietnia
Radcowie przeciwni udzielaniu bezpłatnych porad przez magistrów prawa, www.kancelaria.lex.pl, 13
kwietnia

Zapowiedzi
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Więcej informacji, w tym wykaz miejsc udzielania porad na stronie kirp.pl: Niebieski Parasol kwiecień 2015
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W dniu 18 kwietnia 2015 r. odbędzie się akcja „Niebieski Parasol”. Już po raz piąty
w siedzibach okręgowych izb radców prawnych oraz innych wskazanych miejscach
będą udzielane porady potrzebującym.
W tym roku, po raz pierwszy akcja zostanie zorganizowana dwukrotnie – w kwietniu
i wrześniu 2015 roku.
Prezydent RP po raz kolejny objął akcję „Niebieski Parasol” swoim patronatem honorowym. W akcji udział wezmą:
OIRP Białystok, OIRP Bydgoszcz, OIRP Gdańsk, OIRP Kielce, OIRP Koszalin, OIRP Lublin, OIRP Łódź, OIRP
Olsztyn, OIRP Opole, OIRP Poznań, OIRP Rzeszów, OIRP Szczecin, OIRP Toruń, OIRP Wałbrzych, OIRP
Warszawa, OIRP Wrocław, OIRP Zielona Góra.

Ponadto, w nadchodzących dwóch tygodniach odbędą się:
PAGE 9
 Posiedzenie Prezydium KRRP, 16 kwietnia 2015 r.
 Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji, 16 kwietnia 2015 r.
 Spotkanie dla osób prowadzących zajęcia na aplikacji radcowskiej – Poznań (17 kwietnia 2015 r.)
 Finał Turnieju negocjacyjnego dla Aplikantów (18 kwietnia)
 Spotkanie Kapituły Funduszu Seniora z Rzecznikami Seniora i Przewodniczącymi Klubów Seniora
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działających w Okręgowych Izbach Radców Prawnych – Szczecin (16-18 kwietnia 2015 r.)


VII Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej Mężczyzn w Kielcach (16-19 kwietnia 2015 r.)



II Forum Aplikantów – Szczecin (24-25 kwietnia 2015 r.)
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Wydawca: Krajowa Rada Radców Prawnych
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Mail: biuletyn@e-kirp.pl
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