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Szanowni Państwo! 

 

Przekazujemy najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego 

KRRP. Informujemy w nim  o wydarzeniach, które miały 

miejsce w ostatnich dwóch tygodniach oraz o wydarzeniach 

nadchodzących. 

 

W numerze piszemy, m.in.  o spotkaniu konsultacyjnym 

członków KRRP i dziekanów rad oirp, posiedzeniu 

Prezydium KRRP. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer 21/IX/2015 
27 października 2015 r. 

 

Spis treści: 
 

s 2: Spotkanie konsultacyjne 

s 2: Posiedzenie Prezydium KRRP 

s 3: Debata: Udział środowisk prawniczych w tworzeniu prawa 

s 3: Debata o mediacji 

s 4: Sprawy międzynarodowe 

s 6: Informacje OBSiL 

s 6: Seniorzy 

s 6: „Pisali o nas, my pisaliśmy...” 

s 9: Media społecznościowe 

s 9: Nadchodzące wydarzenia 

 

 
 

  Ogólnopolskie strony samorządu radców prawnych: 
  

 Strona Krajowej Izby Radców Prawnych  

 Biblioteka Prawa Samorządowego 

 Rejestr radców prawnych  

 

http://kirp.pl/
http://bibliotekakirp.pl/
http://rejestrradcow.pl/
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Spotkanie konsultacyjne 

 

W dniach 15-16 października 2015 r. w Zamościu odbyło się spotkanie konsultacyjne członków Krajowej Rady Radców 

Prawnych oraz dziekanów rad okręgowych izb radców prawnych.  

Spotkanie poświęcone było omówieniu harmonogramu działań na szczeblu krajowym w zakresie funkcjonowania systemu 

teleinformatycznego KRRP i jego zgodności z wymogami Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, 

ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz. 1311) oraz  wdrożeniu ustawy 

o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, a także omówieniu wyników tegorocznego egzaminu na aplikację 

radcowską.  

15 października odbyło się ponadto uroczyste podsumowanie akcji Niebieski Parasol. 

Foto: Łukasz Kamiński 

Materiały wideo oraz zdjęcia ze spotkania dostępne tutaj: spotkanie konsultacyjne - materiały 

 

 
Posiedzenie Prezydium KRRP 
 

21 października 2015 r. odbyło się XXV posiedzenie Prezydium KRRP IX kadencji, na którym w szczególności omawiano 

kwestie porządku obrad grudniowego posiedzenia KRRP oraz stanu przygotowań po stronie samorządu radców prawnych 

do wdrożenia ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. 

 

Prezydium KRRP podjęło ponadto uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu 

komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu radcowskiego w latach 2016-2017 oraz w sprawie wskazania 

kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości. 

 

Uchwały dostępne są w Bibliotece Prawa Samorządowego: 

 

 

 

 

http://kirp.pl/spotkanie-konsultacyjne/
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Debata: Udział środowisk prawniczych w tworzeniu prawa 
 

Taki tytuł nosiła debata, która odbyła się 14 października w siedzibie KRRP.  Udział wzięli: Borys Budka – minister 

sprawiedliwości, Tomasz Darkowski – dyrektor Departamentu Legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, Zbigniew 

Pałka – naczelnik Wydziału Prawa Zawodów Prawniczych, Departament Legislacyjny M.S., Arkadiusz Bereza – wiceprezes 

KRRP, Rafał Dębowski – sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej, Andrzej Kalwas, były prezes KRRP i były minister 

sprawiedliwości oraz radcy prawni, kandydaci do parlamentu w nadchodzących wyborach: Karol Bielski,  Katarzyna 

Bornowska, Dorota Chrabota,  Paweł Kawarski, Agnieszka Krawczyk a także adwokat Natalia Szałamacha. Gospodarzem 

debaty był Dariusz Sałajewski, prezes KRRP. 

 
Foto: Jacek Barcz 

 

Uczestnicy debaty koncentrowali się wokół problematyki,  jak profesjonalny prawnik stając się politykiem, parlamentarzystą, 

członkiem rządu  tj. osobą mająca bezpośredni wpływ na stanowienie prawa, wykorzystuje swoje doświadczenia zawodowe, 

czy jest bardziej niż inni współkreatorzy prawa stanowionego, wrażliwy na praktyczne aspekty stosowania prawa. 
 

Więcej informacji oraz zapis debaty dostępny pod linkiem  

 
 

Debata o mediacji 
 

Zapraszamy do obejrzenia zapisu debaty „Mediacja i co dalej?”, zorganizowanej przez  Centrum Mediacji Gospodarczej 

przy Krajowej Radzie Radców Prawnych,  która odbyła się w  dniu 12 października br. 
 

Debatę poprowadził r.pr. Maciej Bobrowicz, Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców 

Prawnych. Gośćmi debaty byli adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, Prezes Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie 

Adwokackiej, adw. Roman Rewald, Prezes Centrum Mediacji przy Konfederacji Lewiatan oraz r.pr. Małgorzata Miszkin-

Wojciechowska, Dyrektor Centrum Mediacji przy Konfederacji Lewiatan. 

zapis debaty CMG 

zapis debaty strona kirp  

 

 

http://kirp.pl/udzial-srodowisk-prawniczych-w-tworzeniu-prawa/
http://www.cmg.kirp.pl/AKTUALNOSCI/Mediacja-i-co-dalej
http://kirp.pl/mediacja-i-co-dalej-zapis-debaty/


 

St
ro

n
a4

 

 

Sprawy międzynarodowe 

 

Spotkanie Prezydenta CCBE z Przewodniczącym Rady Europejskiej 
 

20 października r. pr. Maria Ślązak, Prezydent Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Europy CCBE oraz r. pr. Magdalena 

Witkowska, Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka KRRP spotkały się z Donaldem Tuskiem, Przewodniczącym Rady 

Europejskiej. Przedstawiono działalność CCBE i jego członków oraz omówiono możliwość współdziałania z Radą 

Europejską i innymi instytucjami UE w obszarze wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności w promowaniu prawa 

europejskiego i jego wartości poprzez Europejską Politykę Sąsiedztwa. 

 

 

Posiedzenie Komitetu Stałego CCBE w Brukseli oraz komisji i grup roboczych 
 

W dniach 21 - 23 października miały miejsca posiedzenia komisji i grup roboczych CCBE oraz obrady Komitetu Stałego, 

którym przewodniczyła Prezydent CCBE r. pr. Maria Ślązak. Wysłuchano wystąpienia programowego kandydata na 

stanowisko Trzeciego Wiceprezydenta CCBE Jose de Freitas z Portugalii. 

Przewodniczący Komisji ds. Międzynarodowych Usług Prawnych Louis-Bernard Buchman przedstawił przebieg negocjacji 

Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji w zakresie dotyczącym wzajemnego honorowania 

uprawnień do wykonywania zawodu amerykańskich i europejskich prawników.  

Przewodniczący Grupy Roboczej CCBE ds. Europejskiego Rejestru Przejrzystości Jean-Louis Joris przedstawił projekt 

stanowiska CCBE w sprawie tego rejestru. Prezydent CCBE poinformowała o swoim liście wysłanym do Prezesów 

wszystkich samorządów prawniczych, dot. przyszłości rynku usług prawnych. Ponadto przedstawiła informacje o pracach 

Grupy roboczej ds. przyszłości CCBE i przyszłości usług prawniczych.  

Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Modelowych Zasad Etyki r. pr. Jędrzej Klatka poinformował, że Grupa zakończyła 

prace nad modelową regulacją tajemnicy zawodowej wraz z komentarzem i kontynuuje prace nad regulacją konfliktu 

interesów wraz z komentarzem. Jeżeli prace nad regulacją konfliktu interesów zakończą się w przyszłym miesiącu to 

obydwa projekty (tajemnica zawodowa i konflikt interesów) zostaną przedstawione do akceptacji na posiedzeniu Komitetu 

Stałego CCBE w Wiedniu w lutym 2016 r., co z kolei umożliwi ich formalne przyjęcie podczas obrad Sesji Plenarnej w maju 

2016 r. 

Grupa ds. migracji przygotowała kwestionariusz, z którego wynika, że prawnicy powinni być obecni w obozach dla 

uchodźców i udzielać tam porad, potrzebna jest harmonizacja europejskiego prawa azylowego i migracyjnego, a państwa 

członkowskie nie powinny ponosić kosztów pomocy prawnej świadczonej migrantom, te koszty powinny pochodzić z 

budżetu Unii Europejskiej; ponadto każdy samorząd powinien wskazać eksperta od prawa migracyjnego, który będzie na 

bieżąco wymieniał się informacjami. 

Przewodniczący Komitetu Deontologii José María Davó Fernández przedstawił informację o ostatecznym sprawozdaniu 

OECD w sprawie redukcji podstawy opodatkowania i transferze zysków. Obowiązek przedłożenia stosownej informacji 

dotyczącej transferu zysków do urzędu skarbowego ma obciążać samego podatnika wówczas, gdy jego doradca jest 

związany tajemnicą zawodową. 

Sekretarz Generalny CCBE Philip Buisseret przedstawił informacje o poradniku przygotowanym przez CCBE na Dzień 

Prawnika Europejskiego, którego obchody w całej Unii Europejskiej odbędzie się 10 grudnia 2015 r. i będą poświęcone 

wolności słowa. 

 

 

Info działu zagranicznego 
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1. 

Wiceprezes KRRP Arkadiusz Bereza wystosował pismo do Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki, z prośbą o 

rozstrzygnięcie wątpliwości związanych z zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez radców prawnych 

mających świadczyć pomoc prawną w oparciu o przepisy ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255).  

Wraz z pismem przedstawiona została opinia opracowana przez r.pr. Marka Wojewodę – eksperta OBSiL, w sprawie zasad 

rozliczania podatku od towarów i usług przez radców prawnych mających świadczyć pomoc prawną w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. (link)   

 

2.  

W ramach działań Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji sporządzono:  

 stanowisko zawierające ocenę czy zatrudnienie na stanowisku głównego specjalisty ds. postępowań 

administracyjnych stanowi wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach stosunku pracy w rozumieniu art. 8 

ust. 1 ustawy o radcach prawnych. (link) 

  stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w  sprawie 

stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia dotyczące zasadniczego z tytułu wysługi lat (udostępnionego na 

stronie Rządowego Centrum Legislacji http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12277351/katalog/12311396#12311396) 

  projekt wzorcowego porozumienia, o jakim mowa w art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej i edukacji prawnej.  Projekt ten został udostępniony Ministerstwu Sprawiedliwości oraz umieszczony na 

stronie internetowej poświęconej nieodpłatnej pomocy prawnej w celu unifikacji porozumień zawieranych przez 

Rady Okręgowych Izb Radców Prawnych i Okręgowe Rady Adwokackie z poszczególnymi powiatami. 

 

3.  

Wiceprezes KRRP Arkadiusz Bereza spotkał się z zastępującym dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów w sprawie 

omówienia sytuacji radców prawnych zatrudnionych w MF oraz ich statusu w świetle aktów prawa wewnętrznego.  

 

4.   

W związku z nowelizacją ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewidującej 

nieodpłatną pomoc prawną dla cudzoziemców wnioskujących o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz cudzoziemców 

wobec których wydana została decyzja o pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, Wiceprezes KRRP 

Arkadiusz Bereza skierował do Dziekanów Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych korespondencję dotyczącą wybranych 

aspektów wzmiankowanej nowelizacji oraz obowiązków warunkujących zaangażowanie radców prawnych z 

poszczególnych Izb Radców Prawnych w świadczenie pomocy prawnej dla cudzoziemców finansowanej ze Skarbu 

Państwa. 

                                                                                                                                                                                 

 

Informacja OBSiL 

 

 

http://bibliotekakirp.pl/items/show/465
http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/471
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12277351/katalog/12311396#12311396
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SENIORZY 
 

Turnus Radców Prawnych Seniorów w Kołobrzegu 
 

W dniach od 26 września do 10 października 2015 r. w Sanatorium Uzdrowiskowym LECH w Kołobrzegu, już po raz kolejny, 

radcowie prawni seniorzy spotkali się na Turnusie Rehabilitacyjnym Radców Prawnych Seniorów dofinansowanym przez 

Kapitułę Funduszu Seniora przy Krajowej Izbie Radców Prawnych. 

W leczeniu sanatoryjnym wzięło udział 44 radców prawnych z 16 okręgowych izb radców prawnych. 

Szczegółowa relacja dostępna na stronie internetowej: seniorzy w Kołobrzegu  

 

Turnus Radców Prawnych Seniorów w Ciechocinku 

 

W dniach od 1 do 15 października 2015 r. w sanatorium „Chemik”  w Ciechocinku spotkało się na turnusie 40 radców 

prawnych seniorów z 10 okręgowych izb radców prawnych. 

Szczegółowa relacja dostępna na stronie internetowej: seniorzy w Ciechocinku 
 

 
 

 „Pisali o nas, my pisaliśmy ...” 

– przegląd prasy poświęconej zawodowi radcy prawnego i sprawom samorządu. 

 

 Prawo powinno być tworzone dla ludzi, a nie dla samych regulacji, Dziennik Gazeta Prawna, 23 października 

2015 r. 

„Faktyczny wpływ środowisk prawniczych na ostateczny kształt przepisów oraz rola adwokatów i radców 

startujących w wyborach do parlamentu. Czy stając się politykami, powinni zapomnieć o zawodowych korzeniach? 

To główne zagadnienia poruszane w trakcie debaty zorganizowanej wspólnie przez DGP i Krajową Radę Radców 

Prawnych. Jak profesjonalny prawnik, stając się politykiem parlamentarzystą, członkiem rządu, osobą z 

bezpośrednim wpływem na stanowienie prawa, wykorzystuje swoje doświadczenia zawodowe? Czy jest bardziej 

niż inni współkreatorzy prawa wrażliwy na praktyczne aspekty jego stosowania, najczęściej podnoszone przez 

samorządy i inne organizacje prawnicze w toku konsultacji społecznych? (...)”. 

 

Więcej: 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/901233,prawo-powinno-byc-tworzone-dla-ludzi-a-nie-dla-samych-

regulacji.html  

 

 Świat inny niż w serialach, Dziennik Gazeta Prawna, 23 października 2015 r. 

„Od wielu lat obserwujemy kolejne, odgórne próby „naprawy” rynku profesjonalnych usług prawnych. Część 

polityków kieruje się szczerą intencją pomocy obywatelom, inni zaś ledwie skrywanym uprzedzeniem w stosunku 

do prawników – mówi Włodzimierz Chróścik, dziekan Rady OIRP w Warszawie (...)". 

 

Więcej: 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/901184,praca-prawnika-swiat-inny-niz-w-serialach.html  

 

 Policjant nie może wpływać na wybór adwokata, prawnik.pl, 21 października 2015 r. 

„Jeśli policja nie pozwoliła aresztowanemu wybrać sobie obrońcy w sposób świadomy i przemyślany, należy mu 

się odszkodowanie. Nawet jeśli przyznał się do zarzucanych mu czynów - uznał Europejski Trybunał Praw 

Człowieka w Strasburgu (…)”. 

 

http://kirp.pl/turnus-rehabilitacyjny-kolobrzeg-2015/
http://kirp.pl/turnus-radcow-prawnych-seniorow-w-ciechocinku/
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/901233,prawo-powinno-byc-tworzone-dla-ludzi-a-nie-dla-samych-regulacji.html
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/901233,prawo-powinno-byc-tworzone-dla-ludzi-a-nie-dla-samych-regulacji.html
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/901184,praca-prawnika-swiat-inny-niz-w-serialach.html
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Więcej: 

http://www.prawnik.pl/prawo/orzeczenia/artykuly/900917,policjant-nie-moze-wplywac-na-wybor-adwokata.html  

 

 Prawnicy w parlamencie to strażnicy dobrego prawa, rp.pl, 21 października 2015 r. 

„Państwo to przymus w imię dobra wspólnego jego obywateli. Prawo jest instrumentem tego przymusu. Dobro 

wspólne w państwie demokratycznym to bezpieczeństwo i wolność. W bezpieczeństwie mieści się niepodległość 

państwa i suwerenność narodu jako językowej i terytorialnej wspólnoty. Wolność to ład społeczny zapewniający 

korzystanie z niej każdemu – ale nie kosztem drugiego. Tak rozumiana wolność tworzy też dobry klimat do 

pomnażania dorobku wspólnoty, czyli gospodarności. Na straży takiego ładu stoi właśnie prawo. Kreatorami ładu – 

w imię dobra wspólnego – są obywatele, którym wspólnota powierzyła stanowienie prawa. To parlamentarzyści, 

politycy (...)" – twierdzi Dariusz Sałajewski, prezes KRRP. 

 

Więcej: 

http://archiwum.rp.pl/artykul/1289912-Prawnicy--w-parlamencie-to-straznicy-dobrego-

prawa.html?_=Rzeczpospolita-1289912?_=1  

  

 Samorządy prawnicze bronią tajemnicy zawodowej, rp.pl, 20 października 2015 r. 

„Samorządy prawnicze sprzeciwiają się zwolnieniu adwokatów i radców z tajemnicy zawodowej. 

Paweł Rybiński, dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie i Włodzimierz Chróścik, dziekan Rady Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Warszawie wystąpili wspólnie w obroni tajemnicy zawodowej. To reakcja na zwolnienie przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy adwokata Jacka Kondrackiego i radców prawnych: Pawła Tańskiego i Piotra 

Piaszczyka z zachowania tajemnicy adwokackiej i radcowskiej. Sprawa ma związek z tzw. aferą taśmową. "Z 

zaniepokojeniem przyjmujemy informację o próbie nieuzasadnionego zwolnienia (…)”. 

 

Więcej: 

http://www4.rp.pl/Radcowie/310209892-Samorzady-prawnicze-bronia-tajemnicy-zawodowej.html  

 

 Internauta też klient, czyli wirtualny świat prawników, prawnik.pl, 19 października 2015 r. 

„Dzisiejszy świat kręci się wokół internetu. Jego potencjał biznesowy zaczyna dostrzegać coraz więcej prawników. 

Duże nasycenie rynku usług prawnych to fakt. Z zestawienia opublikowanego przez Radę Adwokatur i 

Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) wynika, że w naszym kraju jeden wykwalifikowany prawnik przypada 

na 716 obywateli. Jednak w dalszym ciągu nie zniechęca to młodych ludzi do wyboru tego zawodu. Nie dość 

wspomnieć, że w tym roku do egzaminów wstępnych na aplikacje dopuszczonych zostało 9241 osób (w 2014 r. – 

10108 ). I chociaż ze statystyk wynika, że chętnych ubyło (wyjątek stanowiła jedynie aplikacja komornicza), to na 

pewno nie możemy mówić o jakimś drastycznym spadku zainteresowania (…)”. 

 

Więcej: 

http://www.prawnik.pl/wiadomosci/ludzie-prawa/artykuly/900369,internauta-tez-klient-czyli-wirtualny-swiat-

prawnikow.html  

 

 Adwokaci nie będą się bić o pakamery, prawnik.pl, 19 października 2015 r. 

„Nie widać specjalnego zainteresowania profesjonalnych pełnomocników udzielaniem od 1 stycznia 2016 roku 

bezpłatnych porad prawnych. Powód? Pieniądze. W zeszłym tygodniu w większości okręgowych rad adwokackich 

zakończyło się zbieranie deklaracji chęci udzielania porad prawnych w punktach nieodpłatnego poradnictwa. Mimo 

że zainteresowanie nie jest duże, nie powinno być problemu z obsadzeniem stanowisk w ponad 1500 punktach w 

kraju (...) Wciąż nie ma tak dokładnych danych dla okręgowych izb radców prawny. Jak wskazał radca prawnych 

http://www.prawnik.pl/prawo/orzeczenia/artykuly/900917,policjant-nie-moze-wplywac-na-wybor-adwokata.html
http://archiwum.rp.pl/artykul/1289912-Prawnicy--w-parlamencie-to-straznicy-dobrego-prawa.html?_=Rzeczpospolita-1289912?_=1
http://archiwum.rp.pl/artykul/1289912-Prawnicy--w-parlamencie-to-straznicy-dobrego-prawa.html?_=Rzeczpospolita-1289912?_=1
http://www4.rp.pl/Radcowie/310209892-Samorzady-prawnicze-bronia-tajemnicy-zawodowej.html
http://www.prawnik.pl/wiadomosci/ludzie-prawa/artykuly/900369,internauta-tez-klient-czyli-wirtualny-swiat-prawnikow.html
http://www.prawnik.pl/wiadomosci/ludzie-prawa/artykuly/900369,internauta-tez-klient-czyli-wirtualny-swiat-prawnikow.html
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Stefan Mucha, rzecznik prasowy Krajowej Izby Radców Prawnych oraz dziekan Okręgowej Izy Radców Prawnych 

w Toruniu, w jego izbie odbył się na razie pilotaż. Wyniki są jednak satysfakcjonujące: na 766 wykonujących zawód 

radców prawnych chęć udzielania porad zadeklarowało bowiem 111 osób (...)". 

 

Więcej: 

http://www.prawnik.pl/wiadomosci/adwokaci/artykuly/900371,adwokaci-nie-beda-sie-bic-o-pakamery.html  

 

 Wynagrodzenie prawnika osobno od każdego współuczestnika procesu, gazetaprawna.pl, 19 października 

2015 r. 

„Gdy jeden adwokat lub radca prawny reprezentuje w sądzie cywilnym kilka osób, jego wynagrodzenie sąd powinien 

ustalić dla każdego z nich osobno. Dopiero jeżeli uzna, że praca prawnika lub charakter sprawy nie były 

skomplikowane, może to wynagrodzenie obniżyć – uchwalił Sąd Najwyższy (...)". 

 

Więcej: 

https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/615739,wynagrodzenie-prawnika-osobno-od-kazdego-wspoluczestnika-

procesu.html  

 

 Hakerzy upodobali sobie prawników, prawnik.pl, 13 października 2015 r. 

„Był już fałszywy komornik, który rozsyłał fikcyjne nakazy zapłaty, to teraz przyszła kolej na adwokata. Jak donosi 

zaufanatrzeciastrona.pl tym razem hakerzy rozsyłali fikcyjne wezwania do zapłaty podszywając się właśnie pod 

członka palestry. Zaufanatrzeciastrona.pl informuje, że w treści wiadomości zatytułowanej "Ostateczne 

przedsądowe wezwanie do zapłaty wierzytelności" zawarte są informacje o rzekomych zaległościach finansowych, 

które mają ponoć zostać wyegzekwowane przez kancelarię "Pawłowski & Partners" (...)". 

 

Więcej: 

http://www.prawnik.pl/w-kancelariach/artykuly/899382,hakerzy-upodobali-sobie-prawnikow.html  

 

 Kancelarie prawne: wyższe obroty, nieco mniejsze zyski, rp.pl, 12 października 2015 r. 

„Większa konkurencja i zmieniająca się sytuacja na rynku wymuszają szukanie nowych strategii. Większość 

największych kancelarii zwiększyła swoje dochody rok do roku (2014 do 2013). Mniej firm prawniczych odnotowuje 

jednak wzrost zysków. Spośród dziesięciu największych (według tegorocznego rankingu kancelarii prawnych 

„Rzeczpospolitej") rok do roku wzrost przychodów odnotowało siedem, zysków – tylko cztery. Tak wynika ze 

sprawozdań finansowych złożonych przez kancelarie prawne do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Prawnicy podkreślają, że rynek jest coraz bardziej wymagający. Trzeba więcej pracować, by uzyskać poziom 

obrotów zbliżony do tego z lat poprzednich. To, co się działo w ostatnim czasie na rynku, większość ocenia jednak 

optymistycznie (…)”. 

 

Więcej: 

http://www4.rp.pl/Uslugi-ceny-zarobki/310129866-Kancelarie-prawne-wyzsze-obroty-nieco-mniejsze-zyski.html  

 

 

 

 
 
 
 

http://www.prawnik.pl/wiadomosci/adwokaci/artykuly/900371,adwokaci-nie-beda-sie-bic-o-pakamery.html
https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/615739,wynagrodzenie-prawnika-osobno-od-kazdego-wspoluczestnika-procesu.html
https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/615739,wynagrodzenie-prawnika-osobno-od-kazdego-wspoluczestnika-procesu.html
http://www.prawnik.pl/w-kancelariach/artykuly/899382,hakerzy-upodobali-sobie-prawnikow.html
http://www4.rp.pl/Uslugi-ceny-zarobki/310129866-Kancelarie-prawne-wyzsze-obroty-nieco-mniejsze-zyski.html
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Media społecznościowe 
 
Zapraszamy na nasze profile w mediach społecznościowych: 

 

  facebook-kliknij 
 

 twitter-kliknij  

 

 

 
Nadchodzące wydarzenia 
 
 

 28 października 2015 r. – posiedzenie Kapituły  Funduszu Seniora 

 

 28 października 2015 r. – wręczenie statuetek "Ambasadora mediacji 2015" przyznanych przez Radę Centrum 

Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.   
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