
 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

W najnowszym numerze Biuletynu piszemy                                         

m.in. o spotkaniu z przedstawicielami ELSA Poland,                              

o obchodach Dnia Radcy Prawnego, który przypada                 

6 lipca, w rocznicę uchwalenia ustawy o radcach 

prawnych. 

 

Ponadto w numerze znalazły się informacje dotyczące 

działalności międzynarodowej oraz  prac Ośrodka Badań, 

Studiów i Legislacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści: 
 

s 2: Spotkanie Prezesa z Zarządem ELSA Poland 

s 2: Apel w sprawie parlamentarzystów adwokatów i radców 

prawnych 

s 3: Działalność międzynarodowa 

s 4: Dzień Radcy Prawnego 

s 5: Ślubowanie radców prawnych 

s 6: Prace Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP 

s 7: Oferta Wolters Kluwer 

s 8: „Pisali o nas, my pisaliśmy...” 

 

 

   
Ogólnopolskie strony samorządu radców prawnych: 

  

  Strona Krajowej Izby Radców Prawnych  

Biblioteka Prawa Samorządowego 

  Rejestr radców prawnych  

 

 

19 lipca 2016 r. 
 

Numer 
14/2016 

http://kirp.pl/
http://bibliotekakirp.pl/
http://rejestrradcow.pl/
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Spotkanie Prezesa KRRP z Zarządem ELSA Poland 
 

Prezes KRRP spotkał się w siedzibie Izby z kończącym roczną kadencję Prezesem Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia 

Studentów Prawa ELSA Poland Krzysztofem Stępkowskim. W spotkaniu uczestniczył też obejmujący tę funkcję 1 sierpnia 

br.  Michał Łachecki.  

 

 
 

 
 

Apel w sprawie parlamentarzystów adwokatów i radców prawnych 

 

5 lipca br. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych spotkał się – na ich prośbę – z przedstawicielami Fundacji Akcja 

Demokracja i Fundacji Frank Bold. Przekazali oni Dariuszowi Sałajewskiemu podpisany przez 7794 Obywateli Apel 

skierowany do Prezesów Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych. 

 

Sygnatariusze apelu uważają, że parlamentarzyści obecnej kadencji, którzy są adwokatami czy też radcami prawnymi, jeśli 

głosują za naruszającymi porządek konstytucyjny zmianami ustaw, w tym ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, postępują 

niezgodnie z rotą ślubowania, które każdy z nich składał wchodząc do zawodu zaufania publicznego. W opinii inicjatorów               

i podpisujących apel takie zachowania parlamentarzystów adwokatów czy też radców prawnych stanowią delikt 

dyscyplinarny.

 
 

 

 

Goście wręczyli Dariuszowi Sałajewskiemu 

pamiątkowa statuetkę ELSA Poland stanowiąca 

wyraz podziękowania za współpracę i okazywane 

przez samorząd radców prawnych wsparcie dla 

działań Stowarzyszenia. 
 

W trakcie spotkania omawiano w szczególności 

możliwości włączenia się studentów prawa                           

w przedsięwzięcia dotyczące edukacji prawnej 

społeczeństwa. KRRP jest inicjatorem                                      

i organizatorem wielu już działań w tym zakresie. 

Przedstawiciele ELSA Poland przekazali też 

Prezesowi KRRP plan swoich zamierzeń w 

kolejnym roku akademickim, 

stanowiącym  zarazem kadencję nowo wybranego 

Zarządu Stowarzyszenia.  
 

Wstępnie omówiono kształt porozumienia, jakie 

miałoby określać zasady współpracy pomiędzy 

samorządem radców prawnych i Stowarzyszeniem 

ELSA w następnych latach. Będzie ono, po 

przedłożeniu jego projektu przez Zarząd ELSA 

Poland, przedmiotem rozpatrywania przez 

Prezydium KRRP w sierpniu br. 
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Działalność międzynarodowa 
 

Konferencja ADR na Białorusi 
 

Adwokaci białoruscy zapraszają do udziału we Wschodnioeuropejskim Forum Alternatywnego Rozstrzygania Sporów 

(ADR), które odbędzie się 23 września 2016 r. w Mińsku. Celem konferencji jest dyskusja na temat najbardziej istotnych 

trendów oraz praktyk pojawiających się w sferze rozwiązywania sporów w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz 

Europie Wschodniej.  

 

Forum wspierane jest przez czołowe firmy prawnicze z Białorusi, Rosji, Ukrainy, państw nadbałtyckich, Polski i innych 

państw, a także przez Russian Arbitration Association, Ukrainian Arbitration Association i International Law and Arbitration 

Association (BILA). 

Szczegółowe informacje, program i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie http://en.eedrf.com/ 

 

Konferencja o międzynarodowym prawie morza i konkurs dla młodych prawników i absolwentów 

prawa 
 

Rada Adwokacka w Pireusie (Grecja) zaprasza do udziału w 9 Międzynarodowej Konferencji poświęconej prawu morza, 

która odbędzie się w dniach 13 - 15 października. Program konferencji w językach greckim i angielskim oraz jego 

tłumaczenie są dostępne tutaj: konferencja info  

 

UWAGA: Rada Adwokacka w Pireusie ogłasza konkurs dla młodych prawników i absolwentów na najlepszy esej 

dotyczący prawa morza. 

 

Rada Adwokacka w Pireusie zaprasza młodych prawników oraz absolwentów studiów prawniczych interesujących się 

prawem morskim do udziału w międzynarodowym konkursie na najlepszy esej w dziedzinie Prawa Morskiego. 

 

Trzy najlepsze prace będą wyróżnione nagrodami przez Radę Adwokacką w Pireusie i opublikowane w Zbiorze materiałów 

z Konferencji. Dodatkowo do każdej z trzech wyróżnionych prac zostanie dołączona nagroda pieniężna w wysokości 1500 

euro, ufundowana przez firmy: 

Anthony Antapassis, Eastern Mediterranean Maritime Ltd. oraz Sea Link Navigation Limited. 

 

Warunki oraz termin przesyłania prac: 

- Uczestnicy muszą być prawnikami (radcami prawnymi lub adwokatami) lub absolwentami studiów prawniczych; 

- W dniu wysłania zgłoszenia uczestnik konkursu nie może mieć ukończonych 35 lat; 

- Praca winna być sporządzona w języku angielskim lub greckim; 

- Zainteresowani winni przedstawić esej, którego treść odpowiadać będzie  tematom zbliżającej się konferencji. Praca ta 

nie może być wcześniej opublikowana; 

- Esej powinien mieć objętość 10.000 słów oraz dodatkowo musi zawierać dokumentację bibliograficzną; 

- Zgłoszenia i prace należy przesłać do sekretariatu Rady Adwokackiej w Pireusie w 3 kopiach do 20.09.2016 r. na adres 

47 Ir. Polytechneiou, Piraeus, 18535, Grecja. 

 

Nadesłane prace konkursowe będą oceniane przez trzyosobową komisję, w skład której wchodzą: Athanassios 

Koutromanos (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego  Grecji), Lia Athanassiou (Profesor Szkoły Prawniczej w Atenach) oraz 

George Theocharidis (Profesor Światowego Uniwersytetu Marynistyki – Malmö, Szwecja). 

 

 

http://en.eedrf.com/
http://kirp.pl/konferencja-o-miedzynarodowym-prawie-morza-konkurs-dla-mlodych-prawnikow-absolwentow-prawa/
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Międzynarodowa Konferencja Arbitrażu w Krakowie 
 

Europejska Izba Arbitrażu zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Arbitrażu, która odbędzie się w dniach 17 - 

18 grudnia w Krakowie. Celem tego wydarzenia będzie wymiana doświadczeń i wiedzy w obszarze alternatywnych metod 

rozstrzygania sporów i dyskusja nad możliwymi nowymi instrumentami w tym obszarze. 

 

Szczegółowe informacje, program i formularz rejestracyjny są dostępne na stronie http://chea-

taic.be/each/news/international-conference-in-krakow.html 

 

CCBE nadal zaniepokojone sytuacją prawników w Chinach 
 

9 lipca 2016 roku minął rok od uwięzienia chińskiej obrończyni praw człowieka Wang Yu oraz jej rodziny. Wydarzenie to 

zapoczątkowało represje, zatrzymania oraz zniknięcia setek prawników, całych zespołów pracujących w firmach 

prawniczych; podobne prześladowania dotknęły rodziny tych prawników. CCBE wielokrotnie interweniowało w tej sprawie 

wystosowując szereg listów (we własnym imieniu oraz wspólnie z międzynarodowymi organizacjami broniącymi praw 

człowieka) do władz Chin z żądaniem niezwłocznego uwolnienia wszystkich zatrzymanych prawników.  

W lutym 2016 roku publicznie ogłoszono przyznanie dorocznej nagrody CCBE w dziedzinie praw człowieka chińskiej firmie 

Fengrui, której cały zespół został zatrzymany i przepadł bez wieści.  

 

Komisja Praw Człowieka zwraca się z apelem do wszystkich radców prawnych o przesyłanie indywidualnych petycji do 

rządu chińskiego z wnioskami o zwolnienie uwięzionych kolegów. Nie wolno nam zapomnieć o ich losie. Tutaj: link  

dostępny jest list skierowany przez Prezydenta CCBE Michela Benichou do Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej 

Xi Jinpinga. 

 
 

 

Dzień radcy prawnego 
 

W październiku 2010 r. Krajowa Rada Radców Prawnych ustanowiła 6 lipca Dniem Radcy Prawnego. Od tej pory w rocznicę 

uchwalenia ustawy o radcach prawnych, na szczeblu lokalnym organizowane są imprezy będące okazją do 

integracji środowiska. 

 

Poniżej krótkie relacje z izb, które przekazały informacje o obchodach, wraz z odesłaniem do szerszych relacji na stronach 

izbowych. 

 

Gdańsk 

W pikniku z okazji Dnia Radcy organizowanym przez OIRP w Gdańsku, na górnym tarasie Stadionu Lekkoatletycznego w 

Sopocie udział wzięło prawie 450 osób. 

Piknik odwiedziła także delegacja j izby adwokackiej w Weronie. Izby zawarły podczas pikniku porozumienie o współpracy 

bliźniaczej. 

Szersza relacja: Dzień Radcy w Gdańsku  

 

Katowice 

III piknik Radców Prawnych organizowany przez OIRP Katowice z okazji Dnia Radcy Prawnego obył się na terenie śląskiego 

ogrodu botanicznego w Mikołowie Mokrem. 

Relacja: Dzień Radcy w OIRP Katowice  

 

 

 

http://chea-taic.be/each/news/international-conference-in-krakow.html
http://chea-taic.be/each/news/international-conference-in-krakow.html
http://kirp.pl/ccbe-nadal-zaniepokojone-sytuacja-prawnikow-chinach/
http://oirp.gda.pl/wiadomosci/piknik-za-nami/
http://oirp.katowice.pl/po-godzinach/iii-piknik-radcow-prawnych-18-czerwca-2016r
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Kraków 

Dzień Radcy Prawnego OIRP Kraków świętowała imprezą plenerową, tym razem w krakowskim Muzeum Lotnictwa 

Polskiego. 

 

Olsztyn 

Z okazji Dnia Radcy Prawnego, w niedzielę 3 lipca 2016r. OIRP w Olsztynie zorganizowała Piknik Radcowski na terenie 

Przystani NAUTICUS w Olsztynie nad jeziorem Krzywym. Do udziału w spotkaniu integracyjnym połączonym ze sportową 

rywalizacją zgłosiło się blisko 200 osób. Rozegrano, m.in. Regaty o Puchar Dziekana OIRP w Olsztynie w klasie omega. 

Relacja: Dzień Radcy w OIRP Olsztyn  

 

Szczecin 

Piknik rodzinny z okazji Dnia Radcy Prawnego w OIRP Szczecin odbędzie się w tym roku wyjątkowo w dniu 4 września 

2016 r. Miejscem imprezy będzie jak w latach ubiegłych Willa Ogrody w Szczecinie. 

Z okazji Dnia Radcy Prawnego, w dniu 10 lipca 2016 r. odbyła się natomiast w Katedrze pod wezwaniem Świętego Jakuba 

Apostoła msza święta w intencji Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich. 

 

Toruń 

1 lipca br. odbył się doroczny piknik z okazji Dnia Radcy Prawnego. Tym razem  blisko 200 osób świętowało w Ciechocinku. 

Relacja: Dzień Radcy w OIRP Toruń  

 

Warszawa 

Tegoroczne święto radcowie prawni i aplikanci radcowscy w OIRP Warszawa obchodzili w sposób szczególny. Z okazji 

Dnia Radcy Prawnego w Lex Gallery odbył się wernisaż malarstwa Józefa Krzysztofa Oraczewskiego pt. „Ekonomia 

kultury”. 

Relacja: Wieczór ze sztuką w OIRP Warszawa  

 

Wrocław 

1 lipca 2016 r. wrocławscy radcowie świętowali Dzień Radcy Prawnego, jak co roku w swojej siedzibie, na pikniku 

radcowskim w ogrodzie, w atmosferze dobrej zabawy. W tym roku w imprezie wzięło udział ponad trzystu radców prawnych  

 i zaproszonych gości z innych korporacji prawniczych na co dzień współpracujących z Izbą. 

 

Ślubowania radców prawnych 
 

Gdańsk 

4 lipca 2016 r. w budynku Europejskiego Centrum Solidarności odbyła się uroczystość z udziałem władz Izby, podczas 

której 158 osób złożyło ślubowanie na ręce dziekana Jerzego Moska. 

Szersza relacja wraz z linkiem do galerii zdjęć: ślubowanie w Gdańsku  

 

Katowice 

25 czerwca, w neogotyckim gmachu Akademii Muzycznej w Katowicach miało miejsce ślubowanie uroczyste ślubowanie 

nowych radców z OIRP Katowice. 

Szersza relacja: ślubowanie w Katowicach  

 

Kraków 

7 lipca 2016 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się uroczyste ślubowanie 

aplikantów, którzy w tym roku złożyli z pozytywnym wynikiem egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 

Krakowie. 

 

http://oirp.olsztyn.pl/vi-piknik-radcowski/
http://www.torun.oirp.pl/index.php/546-dzien-radcy-prawnego-3
http://www.oirpwarszawa.pl/wieczor-ze-sztuka-z-okazji-dnia-radcy-prawnego/
http://oirp.gda.pl/wiadomosci/witamy-serdecznie-w-gronie-radcow-prawnych/
http://oirp.katowice.pl/po-godzinach/uroczystosc-slubowania-radcow-prawnych-25-czerwca-2016


 

St
ro

n
a6

 

Olsztyn 

W dniu 14 czerwca 2016r. w Hotelu Park w Olsztynie odbyło się uroczyste ślubowanie 67 nowych radców prawnych, którzy 

w marcu br. złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski. 

Relacja: ślubowanie w Olsztynie 

  

Opole 

W dniu 8 lipca 2016 r.  siedemdziesięciu pięciu nowych radców prawnych złożyło ślubowanie w obecności Prezesa Krajowej 

Rady Radców Prawnych Dariusza Sałajewskiego, członków Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu oraz 

zaproszonych gości. 

Informacja: ślubowanie w Opolu  

 

Rzeszów 

25 czerwca 2016 roku w sali Hotelu Prezydenckiego, bezpośrednio przed Zgromadzeniem Delegatów, odbyła się 

uroczystość złożenia ślubowania radcowskiego przez 56 osób, które pozytywnie zdały egzamin zawodowy i zostały wpisane 

na listę radców prawnych. 

Relacja: ślubowanie w Rzeszowie  

 

Szczecin 

24 czerwca 2016 r. w Radisson Blu Hotel w Szczecinie 51 radców prawnych, którzy w tym roku zdali pozytywnie egzamin 

zawodowy, złożyło uroczyste ślubowanie. 

Relacja: ślubowanie w Szczecinie 

  

Toruń 

W dniu 30 czerwca 2016 r. odbyło się uroczyste ślubowanie Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w 

Toruniu. Dziekan Ryszard Wilmanowicz odebrał ślubowanie od 56 nowych radców prawnych. 

Fotorelacja: ślubowanie w Toruniu oraz na Facebook OIRP Toruń  

 

Warszawa 

O uroczystym ślubowaniu w OIRP Warszawa pisaliśmy w poprzednim numerze Biuletynu. Tym razem zapraszamy do 

obejrzenia reportażu z tej uroczystości: ślubowanie w OIRP Warszawa  

 

Wrocław 

Uroczystość ślubowania radców prawnych w OIRP we Wrocławiu odbyła się w dniu 24 czerwca 2016 r. w Centrum 

Audiowizualnym przy Hali Stulecia we Wrocławiu. Ślubowanie przed dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych we 

Wrocławiu złożyło 161 osób. 

 

 

 

W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji opracowano opinię do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w 

sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług z dnia 4 lipca 2016 roku, określającego wzory deklaracji 

VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M dla podatku od towarów i usług. 

 

http://oirp.olsztyn.pl/relacja-ze-slubowania-radcowskiego-w-dn-14-06-2016-r/
http://www.oirp.opole.pl/0,711,aktualnosci.html
http://www.oirp.rzeszow.pl/aktualnosci/551,slubowanie-radcow-prawnych-w-rzeszowie.html
http://oirp.szczecin.pl/slubowanie-radcow-prawnych-2016/
http://www.torun.oirp.pl/index.php/galeria-zdjec#nanogallery/nanoGallery/6303473438926680337
https://www.facebook.com/oirptorun/
http://www.oirpwarszawa.pl/reportaz-ze-slubowania-radcow-prawnych-20-06-2016/
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Co do zasady pozytywnie oceniono projektowane zmiany, zwracając uwagę na ich w dużej mierze techniczny charakter. 

Wskazano jednak, iż będą one obciążeniem dla niektórych podatników. Podkreślono, że pomimo, iż w projekcie 

przewidziano możliwość stosowania przez podatników, nie dłużej niż do czasu rozliczeń za ostatni okres rozliczeniowy 2016 

r., wzorów dotychczasowych deklaracji to jednak z powyższego ułatwienia nie będą mogli korzystać podatnicy, o których 

mowa w art. 103 ust.5a – 5d ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu nadanym ustawą z 7 lipca 2016 r. o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W opinii ekspertów OBSiL  takie rozwiązanie polegające 

na wprowadzaniu nowych wzorów deklaracji w trakcie roku podatkowego będzie wymagało (w szczególności od podatników 

określonych w art.103 ust.5a – 5d ustawy o podatku od towarów i usług) dostosowania w bardzo krótkim okresie czasu 

programów księgowych w celu prawidłowego rozliczania podatku. 

 

W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji przeanalizowano opinie w sprawie projektu rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej 

przez radcę prawnego z urzędu oraz projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za 

czynności radców prawnych, wydanych przez organy biorące udział w konsultacjach społecznych i przygotowano 

ich zestawienie, zamieszczone na stronie internetowej KRRP. Negatywna opinia Krajowej Rady Radców Prawnych w 

przedmiotowej sprawie (dostępna: link) została wsparta m.in. przez opinie Krajowej Rady Sądownictwa, Prokuratorii 

Generalnej Skarbu Państwa, Sądu Najwyższego, a także Prezesów niektórych  sądów. 

 

W przytoczonych ekspertyzach podniesiono, że proponowane stawki w odniesieniu do większości kategorii spraw, 

wymagających od pełnomocnika znacznego nakładu pracy są zbyt niskie oraz znacząco odbiegają od stawek rynkowych 

za prowadzenie poszczególnych rodzajów spraw. W opinii Krajowej Rady Sądownictwa wskazano, na błędne założenia 

przyświecające uzasadnieniom projektowanych rozporządzeń polegające na przyjęciu, że koszty adwokackie/radcowskie 

przysługują pełnomocnikowi procesowemu, podczas gdy sąd zasądza koszty na rzecz strony wygrywającej sprawę, a nie 

jej pełnomocnika. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa w przedstawionym stanowisku uznała także za niewłaściwe 

ustalanie wysokości opłat - w przypadku spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym - w taki 

sposób, aby były zgodne z aktualnym systemem teleinformatycznym. Zaznaczono, że system powinien służyć realizacji 

celów postępowania, nie zaś je wyznaczać. Sąd Najwyższy odnosząc się do rozporządzenia dotyczącego tzw. stawek z 

urzędu, krytycznie ocenił powrót do poprzednio obowiązującego mechanizmu ustalania wysokości opłaty, wskazując na 

brak uzasadnienia takiego działania. 

W uwagach wpływających od prezesów sądów zwracano ponadto uwagę na iluzoryczność zwrotu kosztów procesu stronie 

wygrywającej spór, spowodowaną oderwaniem proponowanych projektem stawek od stawek rynkowych, a także na 

nieadekwatną wysokość stawek w poszczególnych rodzajach spraw m.in. w sprawach z zakresu prawa pracy. 

Całość przytoczonych stanowisk dostępna pod adresem: link 

Info OBSiL  

 

 

 

http://kirp.pl/negatywna-opinia-krrp-sprawie-projektow-rozporzadzen-dotyczacych-stawek-radcowskich/
http://kirp.pl/opinia-krrp-sprawie-projektow-rozporzadzen-ministra-sprawiedliwosci-dot-oplat-czynnosci-radcow-prawnych-zostala-wsparta-inne-organy/
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„Pisali o nas, my pisaliśmy ...” – przegląd prasy poświęconej zawodowi radcy prawnego i sprawom 

samorządu. 
  

 Adwokaci chcą, aby stawki za urzędówki były powiązane z minimalnym wynagrodzeniem, rp.pl, 14 lipca 

2016 r. 

„Opolscy adwokaci chcą, aby stawki za sprawy z urzędu były powiązane z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. 

Wysokość stawek powinna być powiązana z wartością sporu, czyli ryzykiem, jakie ponosi pełnomocnik 

reprezentujący swojego klienta, oraz z minimalnym wynagrodzeniem za pracę w pozostałych przypadkach. Taki 

pomysł na ustalenie stawek adwokackich za obronę z urzędu przedstawili adwokaci z Opola (...)”. 

 

Więcej: www.rp.pl/Adwokaci/307149868-Adwokaci-chca-aby-stawki-za-urzedowki-byly-powiazane-z-minimalnym-

wynagrodzeniem.html  

 

 Kandydaci na aplikację muszą wykazać się czymś więcej niż tylko znajomością przepisów, prawnik.pl, 13 

lipca 2016 r. 

„Nie można oczekiwać, że pytania w teście na aplikację radcowską będą wiernie przytaczać jeden, konkretny 

przepis prawa. Od kandydatów na aplikację można wymagać znajomości podstawowych zasad wykładni prawa, a 

też analitycznego myślenia. Sprawa dotyczyła prawniczki, która zdawała egzamin na aplikację radcowską (...)". 

 

Więcej: www.prawnik.pl/prawo/orzeczenia/artykuly/959504,kandydaci-na-aplikacje-musza-wykazac-sie-czyms-

wiecejniz-tylko-znajomoscia-przepisow.html  

 

 Adwokaci i radcy prawni: bez boomu na aplikacje korporacyjne, rp.pl, 12 lipca 2016 r. 

„Co rok spada liczba kandydatów do zawodu adwokata i radcy prawnego. Obecny nabór może się okazać 

najmniejszy od pięciu lat. Kandydaci do zawodu adwokata i radcy prawnego mają już tylko miesiąc na zgłoszenie 

chęci przystąpienia do egzaminu wstępnego. Termin upływa 10 sierpnia, egzamin wyznaczono na 24 września. 

Sprawdziliśmy zainteresowanie młodych ludzi wstąpieniem do korporacji. Na dziś jest ono o 30 proc. mniejsze niż 

w tym samym czasie w 2015 r. Jako powód takiego stanu rzeczy podaje się kryzys, zbyt wielu profesjonalnych 

prawników na rynku i zbyt małe zainteresowanie ich usługami (...)”. 

 

Więcej: www.rp.pl/Aplikacjeegzaminy/307129998-Adwokaci-i-radcy-prawni-bez-boomu-na-aplikacje-

korporacyjne.html  

 

 Prawnicy w butach z Lidla, rp.pl, 12 lipca 2016 r. 

„Rozmawiałam niedawno z warszawskim adwokatem – stara szkoła, duże doświadczenie, własna kancelaria. Mówi 

mi, że pracy ma coraz mniej, ale jeszcze jakoś w swoim zawodzie „dożyje". 

Wychował rzesze aplikantów, ale jak patrzy na młodych, którzy teraz wchodzą do zawodu, to serce mu się kraje. 

Bo oni już nie walczą o dobre życie, ale raczej o przeżycie. Widać to nawet po tym, tłumaczy rozmówca, jak ci 

młodzi są ubrani – w jakieś buty z Lidla. Powiedział to ze smutkiem, bez grama złośliwości. Te „buty z Lidla" 

potraktował jako metaforę prawniczego biedowania, które stało się, niestety, faktem (...)”. 

 

Więcej: www.rp.pl/Opinie/307129974-Prawnicy-w-butach-z-Lidla.html  

 

 Były prezes wraca do gry, Dziennik Gazeta Prawna, 12 lipca 2016 r. 

"Obecne kierownictwo popełniło grzech zaniechania i braku skuteczności w kwestii stawek za wynagrodzenia 

pełnomocników. Jak już na początku ktoś sobie powie, że coś jest niemożliwe, to potem przegrywa – mówi Maciej 

http://www.rp.pl/Adwokaci/307149868-Adwokaci-chca-aby-stawki-za-urzedowki-byly-powiazane-z-minimalnym-wynagrodzeniem.html
http://www.rp.pl/Adwokaci/307149868-Adwokaci-chca-aby-stawki-za-urzedowki-byly-powiazane-z-minimalnym-wynagrodzeniem.html
http://www.prawnik.pl/prawo/orzeczenia/artykuly/959504,kandydaci-na-aplikacje-musza-wykazac-sie-czyms-wiecejniz-tylko-znajomoscia-przepisow.html
http://www.prawnik.pl/prawo/orzeczenia/artykuly/959504,kandydaci-na-aplikacje-musza-wykazac-sie-czyms-wiecejniz-tylko-znajomoscia-przepisow.html
http://www.rp.pl/Aplikacjeegzaminy/307129998-Adwokaci-i-radcy-prawni-bez-boomu-na-aplikacje-korporacyjne.html
http://www.rp.pl/Aplikacjeegzaminy/307129998-Adwokaci-i-radcy-prawni-bez-boomu-na-aplikacje-korporacyjne.html
http://www.rp.pl/Opinie/307129974-Prawnicy-w-butach-z-Lidla.html
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Bobrowicz. I zgłasza swoją kandydaturę na następcę Dariusza Sałajewskiego. 

Słyszałam plotki, że zamierza pan zawalczyć o fotel prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. To prawda? 

Prawda (...)". 

 

Więcej: https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/630594,byly-prezes-wraca-do-gry.html  

 

 Nieskazitelny radca zostanie notariuszem - wyrok WSA w Warszawie, rp.pl, 11 lipca 2016 r. 

„Brak doświadczenia zawodowego właściwego dla notariusza to nie przeszkoda, aby powołać na to stanowisko 

radcę prawnego – przesądził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Prawo o notariacie przewiduje dwie, 

równorzędne drogi dostępu do zawodu notariusza. Jedna polega na odbyciu aplikacji notarialnej i zdaniu egzaminu 

notarialnego. Drugą jest m.in. "przejście" z innego zawodu prawniczego: sędziego, prokuratora oraz adwokata i 

radcy prawnego, którzy wykonywali ten zawód co najmniej 3 lata. Od wymogów odbycia aplikacji notarialnej i 

złożenia egzaminu notarialnego zwolnione są osoby, które wykonywały zawód adwokata lub radcy prawnego przez 

okres co najmniej 3 lat (...)”. 

 

Więcej: www.rp.pl/Notariusze/307119951-Nieskazitelny-radca-zostanie-notariuszem---wyrok-WSA-w-

Warszawie.html  

 

 Krajowa Rada Sądownictwa przeciwna cięciu stawek adwokatów i radców, rp.pl, 11 lipca 2016 r. 

„Minister nie myśli o nakładzie pracy pełnomocników – uważa Krajowa Rada Sądownictwa. 

Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie oceniła obniżenie opłat za czynności adwokackie i radców prawnych. 

Chodzi o pomoc świadczoną z wyboru i z urzędu (...)”. 

 

Więcej: www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/307119966-Krajowa-Rada-Sadownictwa-przeciwna-cieciu-stawek-

adwokatow-i-radcow.html  

 

 Andrzej Kalwas: Jaki powinien być prezes samorządu prawniczego na trudne czasy, rp.pl, 8 lipca 2016 r. 

„Potrzebujemy ludzi odważnych, ale też rozważnych, zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji istotnych dla całego 

środowiska prawniczego – pisze były prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Andrzej Kalwas. Na trudne czasy, 

które przed nami, i te, w jakich przyszło nam obecnie wykonywać zawód, potrzebny jest samorząd silny, mający 

wysoki autorytet w środowisku i w całym społeczeństwie, z którym każdoczesna władza państwowa musi się liczyć. 

Prezes samorządu zawodu zaufania publicznego, zwłaszcza prawniczego musi być osobą o szczególnych 

predyspozycjach, potrzebnych do pełnienia tej funkcji w obecnych czasach. Nie może nim być człowiek, który nie 

miał i nie ma sukcesów w zawodzie, który nie zna dobrze realiów tego zawodu z własnych doświadczeń. Nie 

powinien nim być ktoś, kto nie wykonywał, oraz ktoś, kto nie wychował swoich aplikantów i nie był ich mentorem. 

Nie może nim być także ten, kto nie potrafi utrzymać siebie i własnej rodziny z zarobków otrzymywanych z tytułu 

wykonywania zawodu (...)”. 

 

Więcej: www.rp.pl/Opinie/307089962-Andrzej-Kalwas-Jaki-powinien-byc-prezes-samorzadu-prawniczego-na-

trudne-czasy.html  

 

 Część prawniczych taks to stawki głodowe, Dziennik Gazeta Prawna, 6 lipca 2016 r. 

„Sądy stanęły za adwokatami i radcami prawnymi. Ich zdaniem wprowadzane przez ministra sprawiedliwości nowe 

taksy za prowadzenie spraw z urzędu i wyboru nijak się mają do rzeczywistości. „Przed chaotycznym i 

bezpodstawnie ekspresowym wprowadzaniem nowych unormowań, należałoby rzetelnie i długofalowo ocenić 

zarówno prawidłowość stosowania istniejących norm prawnych, jak i faktyczne skutki finansowe ich obowiązywania 

https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/630594,byly-prezes-wraca-do-gry.html
http://www.rp.pl/Notariusze/307119951-Nieskazitelny-radca-zostanie-notariuszem---wyrok-WSA-w-Warszawie.html
http://www.rp.pl/Notariusze/307119951-Nieskazitelny-radca-zostanie-notariuszem---wyrok-WSA-w-Warszawie.html
http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/307119966-Krajowa-Rada-Sadownictwa-przeciwna-cieciu-stawek-adwokatow-i-radcow.html
http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/307119966-Krajowa-Rada-Sadownictwa-przeciwna-cieciu-stawek-adwokatow-i-radcow.html
http://www.rp.pl/Opinie/307089962-Andrzej-Kalwas-Jaki-powinien-byc-prezes-samorzadu-prawniczego-na-trudne-czasy.html
http://www.rp.pl/Opinie/307089962-Andrzej-Kalwas-Jaki-powinien-byc-prezes-samorzadu-prawniczego-na-trudne-czasy.html
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– napisała Maria Nowak, prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Nadodrzańskim w uwagach skierowanych do resortu 

sprawiedliwości (...)”. 

 

Więcej: https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/630312,czesc-prawniczych-taks-to-stawki-glodowe.html  

 

 Radcowie dostali trzy dni na zaopiniowanie nowej ustawy o TK, prawnik.pl, 5 lipca 2016 r. 

„Pomimo to, przedstawili swoje uwagi do przepisów, które budzą największe wątpliwości natury konstytucyjnej. 

KRRP negatywnie oceniła przepis, który umożliwia zgłoszenie sprzeciwu wobec proponowanego rozstrzygnięcia 

grupie czterech sędziów pełnego składu trybunału. Konsekwencją owego sprzeciwu miałoby być odroczenie narady 

o 3 miesiące i przedstawienie na kolejnej propozycji rozstrzygnięcia sprawy przez sędziów, którzy mieli inne zdanie 

(...)”. 

 

Więcej: www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/957699,radcowie-dostali-trzy-dni-na-zaopiniowanie-nowej-

ustawy-o-tk.html  
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