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W numerze, m.in. relacja z IV Ogólnopolskiej Konferencji
Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych, która odbyła się we
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s 7: Nadchodzące wydarzenia

IV Ogólnopolska Konferencja Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych
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W dniach od 7 do 10 maja 2015 r. odbyła się tradycyjnie już we Wrocławiu IV Ogólnopolska Konferencja Sędziów i
Rzeczników Dyscyplinarnych. Organizatorami konferencji byli Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu Leszek Korczak,
Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Jarosław Sobutka oraz Główny Rzecznik Dyscyplinarny Tomasz
Scheffler, a także Rzecznik Dyscyplinarny OIRP we Wrocławiu Anita Woroniecka i Przewodniczący Okręgowego Sądu
Dyscyplinarnego we Wrocławiu Waldemar Lewandowski. Przedmiotem konferencji było przede wszystkim omówienie
zagadnień związanych z wpływem nowelizacji kodeksu postępowania karnego oraz ustawy o radcach prawnych na
postępowania dyscyplinarne.

W konferencji wzięło udział blisko 250 osób: rzeczników i sędziów sądów dyscyplinarnych z całej Polski (obecni byli
przedstawiciele każdej z Izb), sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Zastępców Głównego Rzecznika
Dyscyplinarnego. Swoją bytnością obrady zaszczycili również liczni goście: prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
Dariusz Sałajewski, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Zbigniew Pawlak, Naczelnik Wydziału Adwokatury i
Radców Prawnych w Ministerstwie Sprawiedliwości prokurator Beata Sawicka-Felczak, przewodniczący Wydziału VI Sądu
Najwyższego Sędzia Sądu Najwyższego Andrzej Siuchniński, prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak,
prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu Ewa Barnaszewska, Prokurator Apelacyjny we Wrocławiu Dariusz Szyperski i
Prokurator Okręgowy we Wrocławiu Katarzyna Boć-Orzechowska. W konferencji udział wzięli także wspomniany już
dziekan izby bydgoskiej Zbigniew Pawlak, dziekan izby katowickiej Ryszard Ostrowski, dziekan izby koszalińskiej Romuald
Baranowicz, reprezentująca dziekana izby olsztyńskiej wicedziekan Małgorzata Łubińska, dziekan izby szczecińskiej Alicja
Kujawa, dziekan Izby Toruńskiej Stefan Mucha, a także byli dziekani OIRP we Wrocławiu: Jan Bieć, aktualny sekretarz
KRRP Barbara Kras oraz obecny członek KRRP Jan Łoziński.
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Fot. Bartłomiej Babicz
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Od lewej: Przewodniczący WSD, Główny Rzecznik Dyscyplinarny, dziekan Rady OIRP Wrocław

Po oficjalnym otwarciu obrad przez Dziekana OIRP we Wrocławiu Leszka Korczaka głos zabrali Prezes KRRP Dariusz
Sałajewski,
który podkreślił rudymentarną wagę kwestii dyscyplinarnych dla istnienia samorządu radcówPAGE
prawnych,
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Naczelnik w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Sawicka- Felczak, która z dużym uznaniem wyraziła się o dotychczasowej
pracy rzeczników i sądów dyscyplinarnych radców prawnych, oraz SSA Andrzej Niedużak, który podziękował władzom Izby
Wrocławskiej za wieloletnią, owocną i przyjazną współpracę.
W dniu 8 maja część ściśle merytoryczna poświęcona została trzem zagadnieniom. Po pierwsze SSN Andrzej Siuchniński
poddał analizie orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii
przedawnienia deliktów dyscyplinarnych. Po drugie Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Kot przybliżył
kluczową dla postępowań dyscyplinarnych instytucję odpowiedniego stosowania kodeksu postępowania karnego i kodeksu
karnego. Po trzecie wreszcie r. pr. Jędrzej Klatka (Przewodniczący Delegacji Polskiej w CCBE oraz Przewodniczący Grupy
Roboczej CCBE ds. Modelowych Zasad Etyki) omówił modelowe regulacje dotyczące tajemnicy zawodowej, konfliktu
interesów i niezależności prawników europejskich.
Kolejny dzień Konferencji rozpoczęli Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Jarosław Sobutka oraz Główny
Rzecznik Dyscyplinarny Tomasz Scheffler. W pierwszej części, po omówieniu problemów związanych z postępowaniami
dyscyplinarnymi, głos zabrała Naczelnik Wydziału Adwokatury i Radców Prawnych w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata
Sawicka - Felczak. Skupiła się na przedstawieniu, jak podkreślała nielicznych przypadków, które skłoniły Ministra
Sprawiedliwości do interwencji w tok postępowań dyscyplinarnych. Następnie uczestnicy Konferencji podzielili się na dwie
grupy. Dla sędziów OSD i WSD zajęcia dotyczące postępowania przed tymi sądami poprowadził Sędzia Sądu Apelacyjnego
Andrzej Kot. Z kolei rzecznicy i ich zastępcy wzięli udział w zajęciach, które przygotowali Prokuratorzy Prokuratury
Okręgowej Daniel Drapała i Marcin Kuźma, a które dotyczyły zmian mających nastąpić w postępowaniu przygotowawczym
w związku z nowelizacją k.p.k.

Coroczna informacja dla Prezydenta RP
Prezes KRRP spotkał się 29 kwietnia 2015 r. z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztofem
Łaszkiewiczem. Dariusz Sałajewski wręczył Ministrowi informację o działalności samorządu w 2014 r prosząc o przekazanie
jej Prezydentowi Rzeczypospolitej. Coroczną informację o działalności samorządu KRRP jest obowiązana składać
Prezydentowi RP zgodnie z art. 46 ustawy o radcach prawnych.
Ponad godzinna rozmowa prezesa KRRP z Ministrem Krzysztofem Łaszkiewiczem dotyczyła także faktycznych barier
dostępu do pomocy prawnej w naszym kraju. Dariusz Sałajewski poinformował o zakończonym niedawno, wykonanym na
zlecenie KRRP – i przeprowadzonym na bardzo reprezentatywnej próbie- badaniu socjologicznym poświęconemu temu
zagadnieniu. Rozmawiano też o wyzwaniach stojących przed osobami wchodzącymi do zawodu radcy prawnego już
obecnie, jak i w przewidywanej przyszłości.
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Prezes KRRP skierował w dniu 6 maja 2015 r. list gratulacyjny do nowego Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki. Kierując
gratulacje Dariusz Sałajewski przekazał tez nowemu ministrowi życzenia zrealizowania celów, które sobie wyznaczył
decydując się na objęcie jakże ważnego w Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej Urzędu. Prezes KRRP zadeklarował
partnerską współpracę samorządu z resortem w osiąganiu tych celów. Wyraził również nadzieję, że kierowane – w ramach
konsultacji społecznych – przez KRRP do ministerstwa opinie i stanowiska będą przydatne w procesie stanowienia dobrego
prawa. Dariusz Sałajewski wspomniał też o skierowanym do Ministra Sprawiedliwości w połowie ubiegłego roku przez
KRRP, wspólnie z Naczelną Radą Adwokacką, stanowisku w sprawie konieczności nowego uregulowania kwestii
wynagrodzeń z tytułu zastępstwa procesowego.
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List gratulacyjny Prezesa KRRP do nowego ministra

Spotkanie z kierownictwem NRA
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6 maja br w siedzibie KRRP odbyło się spotkanie kierownictw KRRP i Naczelnej Rady Adwokackiej. Ze strony
NRA udział w spotkaniu wzięli prezes adw. Andrzej Zwara, wiceprezes adw. Jacek Trela, sekretarz adw. Rafał
Dębowski oraz adw. Ziemisław Gintowt – przewodniczący Zespołu Doradców Prezesa NRA. Krajową Radę
Radców Prawnych reprezentowali - prezes r.pr. Dariusz Sałajewski i wiceprezesi r.pr Arkadiusz Bereza oraz
r.pr. Zbigniew Pawlak.
Dominującym tematem spotkania było dalsze postępowanie obu samorządów wobec braku jak dotychczas
reakcji Ministra Sprawiedliwości, na przedłożone w połowie ubiegłego roku wspólne stanowisko KRRP i NRA
w sprawie konieczności nowego uregulowania kwestii wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych z tytułu
kosztów zastępstwa procesowego. Dyskutowano też o stanowiskach, jakie zajmować będą samorządy w
trakcie sejmowej ścieżki procesu legislacyjnego nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Spotkanie w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych
W dniu 23 kwietnia b.r. stały współpracownik Kierownika OBSiL r. pr. dr Przemysław Mijal wraz z
przedstawicielami Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów przy NRA – adw. Maciejem Zaborowskim oraz adw.
dr Karolem Pachnikiem uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Biura Rzecznika Ubezpieczonych Krystyną
Krawczyk. Spotkanie stanowiło jeden z pierwszych etapów realizacji porozumienia jakie zostało zawarte
pomiędzy KRRP a NRA, u podstaw którego legło podjęcie wspólnej inicjatywy wprowadzenia zmian do
projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Mają one prowadzić do zwiększenia
ochrony prawnej osób uprawnionych do uzyskania od zakładów ubezpieczeń odszkodowań i innych
świadczeń na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, a w swych założeniach obejmują m.in.
wprowadzenie przymusu radcowsko-adwokackiego w postępowaniach likwidacyjnych, przy jednoczesnym
miarkowaniu wysokości kosztów tej pomocy ponoszonych przez uprawnionych.
Przeprowadzone podczas spotkania rozmowy pozwolą na sporządzenie, w oparciu o dane uzyskane od
Rzecznika Praw Ubezpieczonych, raportu na temat nieprawidłowości w działaniach kancelarii
odszkodowawczych (podmiotów nieprofesjonalnych) na rynku usług prawnych. W ramach realizacji
porozumienia planowane są kolejne spotkania m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polskiej
Izbie Ubezpieczeń oraz Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
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W oparciu o materiał powstały w toku prac połączonych Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu w Ośrodku
Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych trwały prace eksperckie nad projektem
Regulaminu szczegółowych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, w których uczestniczyli: wiceprezes
KRRP Arkadiusz Bereza, dr Przemysław Mijal, dr Marcin Sala – Szczypiński, r. pr. Andrzej Kadzik oraz dr
Michał Araszkiewicz.
Opracowany projekt w dniu 7 maja br. został przekazany członkom komisji celem prowadzenia dalszych prac.
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Prace nad projektem Regulaminu szczegółowych zasad wykonywania zawodu radcy
prawnego

Sprawy międzynarodowe
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1) CCBE
Posiedzenie komitetu prawa karnego
9 maja odbyło się posiedzenie komitetu prawa karnego, podczas którego omawiano następujące propozycje
zmian w regulacjach tworzących Urząd Prokuratury Europejskiej, omawiano zaproponowane przez Komisję
Europejską kolejne projekty gwarancji proceduralnych w postępowaniach karnych w Unii Europejskiej, proces
implementacji Dyrektywy 213/48/UE w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym, a także
problem śledzenia danych objętych tajemnicą zawodową w wybranych państwach członkowskich.

Projekt seminariów europejskich
Konsorcjum złożone z Akademii Prawa Europejskiego (ERA), CCBE oraz siedmiu samorządów członkowskich,
w tym KRRP, otrzymało dofinansowanie na projekt cyklu seminariów dla pełnomocników występujących przed
Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje dotyczące tego projektu, w tym
terminów szkoleń, zostaną przekazane w najbliższych tygodniach.

2) Prawa człowieka
W dniu 5 maja br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie zespołu edukacyjnoświadomościowego i prawnego LGBT. Tematem spotkania była kwestia funkcjonowania na rynku pracy osób
nieheteronormatywnych a także omówienie sposobów efektywnego wdrożenia zalecenia CM/Rec (2010)
Komitetu Ministrów Rady Europy w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej
lub tożsamości płciowej. W spotkaniu z ramienia Krajowej Rady Radców Prawnych udział wzięła r.pr. Magdalena
Witkowska, Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka KRRP.
Więcej informacji: Prawa człowieka - aktualności

3) Nadchodzące wydarzenia
W dniach 14-16 maja będzie mieć miejsce Kongres Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), w którym udział
wezmą między innymi reprezentanci polskich okręgowych izb radców prawnych - członków FBE.
W dniach 18-21 maja odbędzie się doroczny kongres Adwokatury izraelskiej, poświęcony między innymi
problematyce terroryzmu międzynarodowego, a także występowaniu państw przez trybunałami
międzynarodowymi.
W dniach 20-23 maja odbędzie się doroczny szczyt Prezydentów Samorządów Prawniczych oraz Sesja
Śródroczna Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBA

Strona
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W dniach 28-30 maja w Gdańsku odbędzie się wyjątkowe dla polskich prawników wydarzenie - 123 Sesja
Plenarna Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) z udziałem prezesów polskich
samorządów prawniczych, delegacji zagranicznych z 45 krajów członkowskich i zaproszonych gości.

Wyniki egzaminu radcowskiego 19-21 marca 2015 r.
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Komisja
egzaminacyjna

Liczba
zdających

Osoby, które
uzyskały wynik
pozytywny

Zdawalność
%

w Białymstoku
w Bydgoszczy
w Gdańsku
Katowice
w Kielcach
w Koszalinie
w Krakowie
w Lublinie
w Łodzi
w Olsztynie
w Opolu
w Poznaniu
w Rzeszowie
w Szczecinie
w Toruniu
w Wałbrzychu
w Warszawie
we Wrocławiu

116
76
226
188
104
35
442
167
169
111
99
265
122
94
63
56
1004
257

97
58
195
143
84
31
379
152
130
86
83
227
87
62
61
43
824
210

83,6%
76,3%
86,3%
76,1%
80,8%
88,6%
85,7%
91,0%
76,9%
77,5%
83,8%
85,7%
71,3%
66,0%
96,8%
76,8%
82,1%
81,7%

w Zielonej
Górze

41

34

82,9%

Razem

3635

2986

82,1%

Szkolenia

Szczegółowe informacje: http://szkolenia.kirp.pl/
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Szkolenia jednodniowe:
 14 maj 2015 - Odszkodowanie za niesłuszne skazanie i tymczasowe aresztowanie-podstawy
dochodzenia roszczeń oraz tryb postępowanie w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.
 11 czerwca 2015 - Wyrok łączny i kara łączna. Prawno karne aspekty orzeczenia o karze łącznej - ze
szczególnym uwzględnieniem mogących wystąpić problemów przy wykonywaniu obowiązków
obrończych.
Szkolenia ogólnopolskie:
 21-24 maja 2015 - Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne i postępowanie przygotowawcze.
(Dźwirzyno)
 8-11 października 2015 r. - Prawo unijne w polskich sądach (Szklarska Poręba)
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Zapraszamy na szkolenia organizowane przez Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych:

Wydarzenia w okręgowych izbach radców prawnych
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Olsztyn: VII Międzynarodowe Spotkanie Prawników w Madrycie
Przedstawiciel OIRP w Olsztynie r.pr. Dariusz Gibasiewicz wziął udział w VII Międzynarodowym Spotkaniu
Prawników w Madrycie.
Więcej informacji: VII międzynarodowe spotkanie prawników w Madrycie

"Pisali o nas, my pisaliśmy..." – zestawienie publikacji poświęconych zawodowi radcy
prawnego i sprawom samorządu
 Paradoks zwany mediacją, czyli dlaczego wolimy dłużej i drożej zamiast szybciej i taniej, Prawnik.pl, 28
kwietnia 2015 r.
 Czas omnibusów już minął, Rzeczpospolita, 29 kwietnia 2015 r.
 Szamani intelektu, Rzeczpospolita, 29 kwietnia 2015 r.
 Urząd sędziego zyskuje na popularności, Rzeczpospolita, 29 kwietnia 2015 r.
 Oczekiwania radców prawnych wobec nowego ministra sprawiedliwości, www.rp.pl, 5 maja 2015 r.
 Temida w mitach i w życiu, Dziennik Gazeta Prawna, 5 maja 2015 r.
 Od planów do nowoczesności droga daleka, Rzeczpospolita, 6 maja 2015 r.
 Młodzi prawnicy wybiorą arbitraż zamiast sądu, Dziennik Gazeta Prawna, 6 maja 2015 r.
 Pięć tysięcy prawników zaczyna szukać pracy, Rzeczpospolita, 6 maja 2015 r.
 Nie jesteśmy pięknoduchami unikającymi podawania konkretów, www.prawnik.pl, 8 maja 2015 r.

Nadchodzące wydarzenia
 14-16 maja 2015 r.: spotkanie konsultacyjne członków KRRP oraz dziekanów okręgowych izb radców
prawnych
 15-16 maja 2015 r.: spotkanie skarbników okręgowych izb radców prawnych
 19 maja 2015 r.: posiedzenie połączonych Komisji Etyki i Komisji Wykonywania Zawodu
 21 maja 2015 r.: posiedzenie Prezydium KRRP

Biuletyn Informacyjny
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