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W dniach 24-26 kwietnia 2015 roku odbyło się II Ogólnopolskie Forum Aplikantów Radcowskich, którego organizatorem
była Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie.
W Forum wzięło udział 57 aplikantów radcowskich, po trzy osoby z każdej z 19 okręgowych izb radców prawnych. Samorząd
radcowski reprezentowali prezes KRRP Dariusz Sałajewski, wiceprezesi KRRP Ewa Stompor-Nowicka, Zbigniew Pawlak,
Arkadiusz Bereza, Włodzimierz Chróścik, dziekani i wicedziekani rad okręgowych izb radców prawnych oraz kierownicy
szkolenia aplikantów.
Uroczysta inauguracja Forum miała miejsce w gmachu Filharmonii Szczecińskiej z udziałem prezesa Wojewódzkiego Sądu
Apelacyjnego w Szczecinie, dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Szczecinie, przedstawicieli szczecińskich zawodów
zaufania prawniczego: ORA oraz Izby Notarialnej, przedstawiciela prezydenta m. Szczecin i innych znakomitych gości.

Fot. Tomasz Pasula
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Pierwsze Forum zorganizowane w 2014 r. odbyło się pod hasłem „Po co aplikantowi aplikacja”. Warsztaty, w których
uczestniczyli wtedy aplikanci dotyczyły problemów tajemnicy zawodowej, szeroko pojętej odpowiedzialności aplikanta,
zatrudnienia, wynagrodzenia a także miejsca aplikanta w samorządzie radcowskim.
Tematem przewodnim tegorocznego Forum był „Warsztat pracy aplikanta”.
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Wydarzenie otworzyła dziekan Rady OIRP w Szczecinie Alicja Kujawa, która zaznaczyła, że celem Forum nie jest uzyskanie
jednoznacznych i kategorycznych odpowiedzi, ale wymiana myśli i doświadczeń, co prowadzić ma do dalszego
doskonalenia aplikacji. Podkreśliła zaangażowanie aplikantów w organizację Forum.
W przesłaniu do aplikantów, prezes KRRP Dariusz Sałajewski podkreślił konieczność stałego zdobywania przez radców
prawnych zaufania publicznego u odbiorców usług prawniczych.

Wykład inauguracyjny wygłosił radca prawny Piotr Staroń, który mówił o budowaniu warsztatu pracy ze szczególnym
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uwzględnieniem
komunikacji z klientem.
Podsumowanie warsztatów, odbywanych w trzech grupach, które pracowały nad tematami: praktyki sądowe, relacje
z patronem, rola wykładowcy w zdobywaniu praktycznych umiejętności zawodowych, nastąpiło w części panelowej,
moderowanej przez prezesa KRRP w latach 2007-2013 Macieja Bobrowicza.

Spotkanie Kapituły Funduszu Seniora z Rzecznikami Seniora i przewodniczącymi Klubów Seniora
działających w Okręgowych Izbach Radców Prawnych
W dniach 16-18 kwietnia 2015 r. odbyło się już po raz siódmy wyjazdowe, doroczne posiedzenie Kapituły Funduszu Seniora
i Rzeczników Funduszu Seniora z wszystkich OIRP.
W części ogólnej posiedzenia uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Marka Skierczyńskiego – członka Prezydium
KRRP i Alicji Kujawy – dziekana rady OIRP w Szczecinie, a także przewodniczący Klubów Seniora działających prawie we
wszystkich izbach oraz Rada Klubów Seniora.

Fot. Tomasz Pasula

Więcej w kolejnym numerze dwumiesięcznika „Radca Prawny”
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Na oddzielnym posiedzeniu Rada Klubów Seniora i przewodniczący Klubów Seniora z poszczególnych izb wymieniali
doświadczenia z działalności swoich klubów, przekazywali informacje dot. realizowanych na bieżąco zadań oraz
zastanawiali się nad planem pracy na rok przyszły.
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Posiedzenie Kapituły Funduszu Seniora dotyczyło: informacji o zrealizowanych przez Kapitułę zadań w roku ubiegłym,
dostrzeżonych w trakcie ich realizacji uwag /mających wpływ na podejmowane przez KFS decyzje/ i możliwość ich
eliminacji w przyszłości, prawidłowość wypełniania formularzy dołączanych do wniosków i przesyłanych do KFS,
konieczności dokumentowania tych wniosków, realizacji planu pracy na rok bieżący oraz współpraca z Radą i Klubami
Seniorów.

Finał turnieju negocjacyjnego
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W dniu 18 kwietnia 2015 r. odbył się finał III edycji Turnieju Negocjacyjnego dla aplikantów radcowskich.
W pierwszym etapie wzięło udział ponad stu aplikantów z całej Polski. W finale spotkały się trzy najlepsze
drużyny z Krakowa, Lublina i Wrocławia.
– Zorganizowany po raz trzeci Turniej Negocjacyjny cieszy się nadal dużym zainteresowaniem aplikantów
i wpisał się na stałe w zakres inicjatyw podejmowanych przez samorząd, skierowanych do aplikantów
radcowskich – mówi Ewa Stompor-Nowicka, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
– Negocjacje stają się coraz bardziej istotną kompetencją radców prawnych – mówi Maciej Bobrowicz,
dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, były prezes KRRP. Dodaje,
że wyższe uczelnie prawnicze zapomniały, że konflikty nie tylko się rozstrzyga w formie wyroku, ale i
rozwiązuje w drodze negocjacji. To nowoczesne podejście do postępowania z konfliktem klienta nie jest
również wystarczająco akceptowane przez nas samych. Musimy nauczyć się negocjować nie poprzez
,,targowanie się”, ale poprzez wspólne poszukiwanie rozwiązań. Temu służyć ma turniej negocjacyjny dla
aplikantów.

Więcej informacji: Po turnieju negocjacyjnym

Fot. Marek Szymański
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Zwycięska drużyna: Michał Leconte, Aleksandra Leconte, Natalia Duszkiewicz
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Po zaciętej kilkugodzinnej grze negocjacyjnej przypominającej prawdziwe prawnicze negocjacje, zwyciężyła
największą liczbą punktów drużyna Krakowscy Negocjatorzy, w składzie: Natalia Duszkiewicz, Aleksandra
Leconte oraz Michał Leconte.
Decyzją jury, najlepszym negocjatorem turnieju okazała się apl. r. Dorota Walczyk z Wrocławia.
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Krajowa Rada Radców Prawnych zorganizowała już po raz piąty akcję
„Niebieski parasol”. W 2015 roku, po raz pierwszy w historii, akcja zostanie
zorganizowana dwa razy – w kwietniu i wrześniu. Pierwsza odsłona odbyła
się 18 kwietnia, w siedzibach okręgowych izb radców prawnych oraz innych
wskazanych przez izby miejscach, gdzie udzielane były porady osobom
potrzebującym.
– Podczas kwietniowej akcji można było uzyskać bezpłatną poradę prawną od wykwalifikowanego radcy
prawnego – mówi Barbara Kras, sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych. Dodaje, że Prezydent RP,
doceniając zaangażowanie samorządu radcowskiego w ideę pro bono, po raz kolejny objął akcję „Niebieski
Parasol” patronatem honorowym.
Podczas akcji kilkuset radców prawnych i aplikantów radcowskich pomagało w różnego rodzaju problemach
prawnych.
Akcja „Niebieski Parasol” cieszy się dużą popularnością. W ubiegłym roku radcowie prawni udzielili ponad
ośmiu i pół tysiąca porad w całym kraju. Najczęściej zainteresowani oczekują pomocy w sprawach związanych
z problemami prawnymi w pracy, sprawami związanymi z prawem rodzinnym i opiekuńczym, kwestiami
spadkowymi, alimentacyjnymi, podziału majątku po rozwodzie czy sprawami związanymi z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Pytają również o kwestie związane z prawem pracy, prawem ubezpieczeniowym,
a także dotyczącym nieruchomości i wypadków komunikacyjnych.

Złote Paragrafy za 2014 r. przyznane
Po raz kolejny przyznane zostały Złote Paragrafy. To prestiżowe wyróżnienie i statuetka
przyznawane corocznie z inicjatywy "Dziennika Gazeta Prawna" najlepszym prawnikom w zawodach sędzia,
prokurator, adwokat i radca prawny, a także za równoczesne zasługi dla prawa i gospodarki. W skład Kapituły
przyznającej nagrody wchodzi również prezes KRRP. Podczas uroczystości zorganizowanej w dniu 23
kwietnia w sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego ogłoszono laureatów Złotych Paragrafów za 2014 r.
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Pozostali laureaci:
 Nagroda za działania na rzecz prawa i gospodarki – Jerzy Buzek,
 Najlepszy sędzia – Wojciech Łączewski, sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy,
 Najlepszy prokurator – Małgorzata Słomińska, prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach
 Najlepszy adwokat – Piotr Girdwoyń
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W kategorii "Najlepszy Radca Prawny" laureatem został Marcin Dziurda - jeden z organizatorów i były już
szef Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - obecnie wykonujący aktywnie zawód radcy prawnego. Kapituła
przyznając dr. Marcinowi Dziurdzie nagrodę zwróciła uwagę na jego ostatnią działalność pro bono. Pomógł
wydobyć się emerytowi z pułapki pożyczkowej.

Zgromadzenie sędziów NSA
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22 kwietnia odbyło się coroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sadu Administracyjnego.
Informacje o działalności sądownictwa administracyjnego w 2014 r. przedstawił zgromadzonym prezes NSA
prof. Roman Hauser.
Stwierdził m.in., że średni czas rozpatrywania skarg wnoszonych do wojewódzkich sądów administracyjnych
w ubiegłym roku to niewiele ponad cztery miesiące. Plasuje to polskie sądownictwo administracyjne pod tym
względem w czołówce państw europejskich. Skracaniu ulega też czas rozpatrywania spraw w drugiej instancji
– czyli przez NSA. Nadal wynosi on jeszcze ponad rok.
Sejm uchwalił niedawno zmiany w przepisach o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Mają one
stworzyć możliwość uproszczenia niektórych procedur. Przede wszystkim jednak sądy administracyjne
zostaną wyposażone w możliwość wydawania decyzji reformatoryjnych, a nie jedynie uchylających skarżone
decyzje i akty. Wśród zaproszonych na Zgromadzenie gości był również prezes KRRP Dariusz Sałajewski.

Spotkanie prezesa KRRP z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego
Dariusz Sałajewski spotkał się z prof. Małgorzatą Gersdorf – Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego.
Przedmiotem rozmowy były kwestie dotyczące udziału środowiska prawniczego w procesie tworzenia prawa,
a w szczególności znaczenia stanowisk i opinii przedstawianych w trakcie konsultacji społecznych.
Rozmówcy zgodzili się co do potrzeby bardziej jednolitego niż obecnie prezentowania opinii środowiska
prawniczego wobec projektowanych zmian prawa nie tylko instytucjom konsultującym, ale też i opinii
publicznej.

Konferencja „Szkoda na osobie – perspektywa sądu,
ubezpieczyciela”

poszkodowanego,

W dniu 14 kwietnia 2015 r. w Warszawie, w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odbyła się
konferencja zatytułowana „Szkoda na osobie – perspektywa sądu, poszkodowanego, ubezpieczyciela”.
Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przy współudziale Polskiej Izby
Ubezpieczeń i ZUS. Celem konferencji było rozważenie potrzeby budowy standardu oceny stanu zdrowia
i funkcjonowania poszkodowanego oraz związanej z tym oceny szkód na osobie.
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Z ramienia Krajowej Rady Radców Prawnych w konferencji wziął udział Wiesław Hudyma, członek Prezydium
KRRP.
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Podczas konferencji omówiono trzy bloki tematyczne. Pierwszy poświęcony był rozbieżnościom
w orzecznictwie różnych instytucji w zakresie uszczerbku na zdrowiu i niepełnosprawności. Drugi – roli opisu
funkcjonalnego Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia „ICF” w ocenie
człowieka niepełnosprawnego. Trzeci – przewidywalności orzecznictwa sądowego w aspekcie rodzajów
uwzględnianych krzywd. W konferencji uczestniczyli sędziowie, przedstawiciele instytucji ubezpieczeniowych
i zakładów ubezpieczeń, a także radcy prawni.

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i rekreacji
EMPLOYEE
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dniu 16 kwietnia

2015 r. w Warszawie odbyło się
posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji. W części
posiedzenia, poza członkami Komisji, udział wzięli prezes
KRRP Dariusz Sałajewski oraz członkowie Prezydium
KRRP: r.pr. Grażyna Grzmil i r.pr. Krystyna Babiak.
W trakcie posiedzenia Komisja dyskutowała o zasadach
kwalifikowania imprez sportowo-integracyjnych do planów
pracy Komisji, planowania wydatków na realizację imprez
oraz przekazywania środków organizatorom i ich
rozliczania.
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Komisja Kultury, Sportu I Rekreacji

 Michał Korwek: Olsztyn Przewodniczący
 Paweł Godlewski: Olsztyn
 Piotr Kamiński: Rzeszów
 Arkadiusz Myrcha:Toruń
 Tomasz Nawrot: Warszawa
 Elżbieta Reichert-Kądziołka: Kraków
 Katarzyna Zadykowicz-Sokół:
Białystok

Ponadto
Komisja
omówiła
propozycje
zmian
w
poszczególnych
imprezach
przewidzianych
w kalendarzu Komisji.
Informacje o działalności Komisji oraz o wydarzeniach przez nią organizowanych znajdują się na stronie
internetowej: http://kirp.pl/category/aktualnosci-kultura-sport-i-rekreacja/

Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej
W dniach 16-19 kwietnia 2015 roku w Kielcach i Zagnańsku odbyła się VII edycja Ogólnopolskich Mistrzostw
Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej - organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Kielcach oraz Krajową Radę Radców Prawnych.
W imprezie wzięło udział 14 reprezentacji okręgowych izb radców prawnych. Zwycięzcą rozgrywek została
drużyna Okręgowej Izby Radców Prawnych z Katowic, pokonując w finale zespół z Łodzi. Brązowy medal
zdobyła drużyna OIRP w Lublinie pokonując OIRP Wrocław.
Więcej w kolejnym numerze dwumiesięcznika „Radca Prawny” oraz na stronie OIRP Kielce: Aktualności
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Na wniosek kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji, Prezydium KRRP powołało stałych
współpracowników kierownika. Zostali nimi:
 r.pr. Sławomir Patyra (OIRP Lublin): do koordynowania działań w zakresie konstytucyjności przepisów,
 r.pr. MarcinSala-Szczypiński (OIRP Kraków): do koordynowania działań w zakresie legislacji
wewnętrznej.
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Stali współpracownicy kierownika OBSiL

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach
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W dniu 23 kwietnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach,
na którym rozpatrywane było sprawozdanie Podkomisji Stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego z dnia 9
kwietnia 2015 r., sporządzone po rozpatrzeniu przez nią rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2678).
W posiedzeniu udział wzięli prezes KRRP Dariusz Sałajewski i wiceprezes KRRP Arkadiusz Bereza, a także
przedstawiciele NRA.
Do wielu rozwiązań zawartych w tym obszernym projekcie Krajowa Rada Radców Prawnych odnosiła się
w stanowiskach przedstawianych w ramach konsultacji społecznych, a później na pierwszym etapie prac
legislacyjnych w Sejmie.
Projekt przewidywał m.in. zmianę art. 759 (2) ustawy – Kodeks postępowania cywilnego poprzez rozszerzenie
kręgu podmiotów mogących zostać ustanowionymi pełnomocnikami w postępowaniu egzekucyjnym na
wszystkie osoby posiadające zdolność procesową. Krajowa Rada Radców Prawnych niezwykle krytycznie
oceniła projektowaną zmianę postulując jednocześnie jej usunięcie z projektu. Poprawka polegająca na
skreśleniu ww. przypisu została zgłoszona przez posłów i przyjęta przez Komisję.
Jednocześnie w aktualnej wersji projektu kształt zgodny z postulatami samorządów prawniczych otrzymały
przepisy odnoszące się do szeroko pojętej informatyzacji i udostępniania wskazanym instytucjom publicznym
aktualnej listy radców prawnych (adwokatów), aplikantów radcowskich (adwokackich) oraz prawników
zagranicznych.
Szczegółowe informacje: Posiedzenie-komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach

Aplikacja – szkolenie metodyczne
W dniu 17 kwietnia 2015 odbyło się kolejne szkolenie metodyczne dla osób prowadzących zajęcia na aplikacji
radcowskiej. W spotkaniu wzięło udział 45 osób z izb: poznańskiej, szczecińskiej, toruńskiej, zielonogórskiej,
łódzkiej, wrocławskiej i bydgoskiej.
Szkolenie tradycyjnie poprowadzone zostało przez specjalistów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
w Warszawie i odbyło się w siedzibie poznańskiej SWPS.
Kolejne szkolenie odbędzie się w dniu 22 maja w Warszawie.

Spotkanie z prof. Giuseppe De Palo
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Podczas spotkania prof. De Palo przedstawił informację o mediacji jako skutecznej metodzie rozwiązywania
sporów, przywołał dane ekonomiczne związane z korzyścią mediacji dla gospodarki oraz omówił metody
legislacyjne służące popularyzacji mediacji.
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W dniu 27 kwietnia br. Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP zorganizowało spotkanie
ze współzałożycielem i Prezydentem Centrum ADR we Włoszech - prof. Giuseppe De Palo.
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Oficjalna inauguracja działalności Fundacji Prawników Europejskich
W dniu 23 kwietnia w Hadze zainaugurowano publicznie działalność
powołanej przez CCBE Fundacji Prawników Europejskich. Fundacja
rozpoczęła działalność 1 października ubiegłego roku.
W ciągu sześciu miesięcy swojej działalności Fundacja realizowała lub
realizuje siedem projektów międzynarodowych na rzecz prawników
europejskich oraz złożyła wnioski lub przygotowuje aplikacje dla siedmiu
kolejnych projektów.
W konferencji inaugurującej działalność Fundacji wzięli udział sędziowie międzynarodowych sądów: Międzynarodowego
Trybunału Karnego, Międzynarodowego Trybunału ds. byłej Jugosławii, Międzynarodowego Trybunały ds. Libanu,
Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego.

Spotkanie Komitetu PECO
Komisja PECO zajmuje się stosunkami zewnętrznymi
CCBE ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy
Wschodniej, Kaukazu, Bałkanów oraz Basenu Morza
Śródziemnego. Podczas spotkania reprezentanci Bośni i
Hercegowiny, Chorwacji, Gruzji, Kosowa i Turcji
przedstawili informacje o zagrożeniach dla zawodów
prawniczych oraz wymiarów sprawiedliwości w ich
krajach. W szczególności wstrząsające były informacje o
zabójstwach prawników w Chorwacji oraz w Bośni, oraz
o nowym prawodawstwie tureckim, które ogranicza prawo
wolności wypowiedzi i zezwala urzędowi Prezydenta na
dokonywanie aresztowań i zatrzymań bez kontroli
sądowej.
Międzynarodowe Usługi Prawnicze
Komitet ten śledzi negocjacje w ramach
Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i
Inwestycji, którego celem jest utworzenie strefy wolnego
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Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Elektronicznego
Śledzenia Danych
Było to pierwsze spotkanie nowopowstałej grupy
roboczej. Udział w tym spotkaniu wziął holenderski
prawnik Michiel Ertman, reprezentujący kancelarię
Prakkend’Oliveira, której prawnicy i pracownicy byli przez
wiele lat nielegalnie śledzeni przez holenderskie służby
specjalne. Podczas spotkania zaprezentowano
dokumenty międzynarodowe dotyczące ochrony danych,
ze szczególnym uwzględnieniem ochrony informacji
objętych tajemnicą zawodową, przygotowano propozycję
pytań do Komisji Europejskiej w sprawie przyszłych
działań w obszarze zagwarantowania prawa do

prywatności, a także omówiono Europejską Inicjatywę
Obywatelską, której pomysłodawcami byli prawnicy
działający w CCBE (m. in. były prezydent Aldo Bulgarelli).
W ramach tej inicjatywy pomysłodawcy chcą zobowiązać
Komisję Europejską do wdrożenia ustawodawstwa
wzmacniającego prawo do prywatności. Inicjatywa może
być przedstawiona Komisji Europejskiej po zebraniu co
najmniej miliona podpisów obywateli europejskich.
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Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Przyszłości CCBE
i Przyszłości Usług Prawniczych
Podczas kolejnego spotkania grupy omawiano
propozycje badań dotyczących głównych czynników
powodujących zmiany w zawodach prawniczych i na
rynku usług prawnych, możliwe konsekwencje tych zmian
oraz rolę CCBE i jego samorządów członkowskich w
przygotowaniu zawodów prawniczych do nowej sytuacji.
Przedstawiciel Polski r. pr. Jędrzej Klatka zgłosił
propozycję utworzenia zespołów tematycznych, które
będą szczegółowo omawiać poszczególne zagadnienia,
a także zebranie informacji z poszczególnych krajów
o zachodzących zjawiskach wpływających na rynek usług
prawniczych.

handlu między UE a USA. Obecnie opracowywane jest
stanowisko negocjacyjne i oferta CCBE dla Adwokatury
EMPLOYEE NEWSLETTER
amerykańskiej
dotycząca usunięcia lub zmniejszenia
barier we wzajemnym świadczeniu usług prawnych przez
prawników europejskich w USA oraz prawników
amerykańskim w UE.

Europejskiej w zakresie kształcenia prawników
w Europie, stanowisko dotyczące szczegółowych
uregulowań Jednolitego Sądu PatentowegoPAGE
oraz 10
Urzędu
Prokuratury Europejskiej, a także przedstawiono wstępne
informacje dla delegacji członkowskich dotyczące
organizacji Europejskiego Dnia Prawnika.

Posiedzenie Komitetu Stałego CCBE
24 kwietnia miało miejsce posiedzenie Komitetu Stałego
CCBE, podczas którego przyjęto, między innymi,
praktyczne przewodniki dla prawników występujących
przez sądami UE, dyskutowano nad takimi sprawami jak
ujednolicenie zasad dotyczących obowiązkowego
ubezpieczenia prawników w Europie, uznawania
kwalifikacji zawodowych aplikantów w różnych krajach
członkowskich UE, omawiano prace nad modelowymi
zasadami etyki, przygotowanie raportu dla Komisji

Inne informacje
W dniach 27-28 kwietnia r. pr. Maria Ślązak, wiceprezes
Krajowej Rady Radców Prawnych, wzięła udział w
konferencji Adwokatury Azerbejdżanu poświęconej
zasadom etyki prawników europejskich. Podczas tego
seminarium przedstawiła między innymi podstawowe
zasady etyki radcy prawnego, omówiła zasady działania
sądownictwa dyscyplinarnego i konkretne przykłady
zachowań prawników, które stanowią naruszenie norm
etycznych.

Wydarzenia w okręgowych izbach radców prawnych
Zgromadzenia delegatów
W dniu 15 kwietnia 2015 r. odbyło się zgromadzenie w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W Zgromadzeniu
uczestniczył Prezes KRRP Dariusz Sałajewski.
Odbyły się również zgromadzenia w Warszawie (15 kwietnia) oraz w Bydgoszczy (24 kwietnia).

Olsztyn: sympozjum szkoleniowe w Jastrzębiej Górze
W dniach 9-12.04.2015 r. odbyło się sympozjum szkoleniowe w Jastrzębiej Górze.
Więcej informacji na stronie izby: OIRP Olsztyn sympozjum

Gdańsk: konferencja międzynarodowa i Pieszy Pomorski Rajd
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II Ogólnopolski Pieszy Pomorski Rajd Radców Prawnych odbędzie się w dniach 21-24 maja 2015 r. w Łebie. Zapraszamy
na piesze wędrówki po urzekających miejscach Słowińskiego Parku Narodowego, wśród nadmorskich wydm i latarni.
Więcej informacji: www.oirp.gda.pl
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Coroczne spotkanie i konferencja przedstawicieli izb prawniczych z Barcelony, Erlangen, Exeter, Leuven, Rennes, Werony
oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, odbędzie się w Gdańsku w dniach 14-17 maja 2015 r.
Gośćmi specjalnymi spotkania mają być także prawnicy z Ukrainy, Białorusi i Rosji.
Spotkanie poświęcone będzie tematyce swobody testowania oraz jej ograniczeniom w porządkach krajowych.
Szczegóły organizacyjne oraz harmonogram spotkania dostępne są na stronie http://oirp.gda.pl/ilm2015
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Zaproszenie
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Serdecznie zapraszamy Państwa na I Otwarty Turniej Przedsiębiorców i Radców Prawnych „Business § Law
Sportgas Tennis CUP 2015″, który odbędzie się w miejscowości Sobota k/Poznania w dniach 21–24 maja 2015 r.
Turniej rozegrany zostanie w jednym z najbardziej nowoczesnych obiektów tenisowych w Polsce w następujących
kategoriach:
 gra pojedyncza kobiet
 gra pojedyncza mężczyzn
 gra podwójna kobiet i mężczyzn
 mikst.
Więcej na: Business § Law Sportgas Tennis Cup 2015

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

















Niebieski Parasol radców, Rzeczpospolita, 14 kwietnia
"Niebieski Parasol" w kwietniu i wrześniu, www.rp.pl, 14 kwietnia
Radcy negatywnie o nieodpłatnej pomocy, Gazeta Prawna, 14 kwietnia
Samorząd radcowski o dodatkowej działalności zarobkowej, Rzeczpospolita, 14 kwietnia
Dość już czarnych scenariuszy, Rzeczpospolita, 15 kwietnia
Etat czy kancelaria – zbędny dylemat, Rzeczpospolita, 15 kwietnia
Fiskus straci najlepszych radców, Rzeczpospolita, 16 kwietnia
Zmora kredytobiorców: radcy ostrzegali już cztery lata temu, Rzeczpospolita, 15 kwietnia
Aplikanci - dojrzali negocjatorzy, Gazeta Prawna, 21 kwietnia
Szef samorządu radcowskiego: wybierzecie dobrych sędziów do TK!, www.rp.pl, 21 kwietnia
Prawnik na Twitterze, Rzeczpospolita, 21 kwietnia
Złote Paragrafy przyznane, Gazeta Prawna, 27 kwietnia,
Palestra skarży nowelizację procedury karnej, Gazeta Prawna, 24 kwietnia
Turniej negocjacyjny bez walki na noże, Gazeta Prawna, 24 kwietnia
Pro fisco czy pro tributario?, Gazeta Prawna, 24 kwietnia
Sądowa posada w cenie, Rzeczpospolita, 27 kwietnia

Zapowiedzi
7-10 maja 2015 r.: IV Ogólnopolska Konferencja Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych (Wrocław)
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