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Ogólnopolskie strony samorządu radców prawnych:

List Prezesa KRRP do Dziekanów Rad OIRP, Członków KRRP oraz Delegatów na Krajowy Zjazd
Radców Prawnych
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski skierował list do Dziekanów Rad OIRP, Członków KRRP,
a także wszystkich Koleżanek i Kolegów Delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych. W liście informuje o działaniach
podjętych w ostatnim okresie oraz zamierzeniach na ostatni rok kadencji.
Treść listu: link

XI Polsko – Niemieckie Forum Prawnicze
W dniach 20-22 listopada 2015 r. we Wrocławiu odbyło się XI Polsko – Niemieckie Forum Prawnicze, zorganizowane przez
Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu, we współpracy z izbami okręgowymi w Opolu, Poznaniu, Szczecinie,
Wałbrzychu i Zielonej Górze, izbami adwokackimi w Berlinie i w Dreźnie oraz ze wsparciem organizacyjnym i finansowym
Krajowej Rady Radców Prawnych.
Wydarzenie to było poświęcone wyzwaniom stojącym obecnie przed prawnikami, a udział w nim wzięło ponad 200 gości
z Polski, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Prelegentami byli między innymi r. pr. Dariusz Sałajewski, Prezes KRRP, r. pr.
Maria Ślązak, Prezydent CCBE, Monique Stengel, Prezydent AEA-EAL i Sara Chandler, Wiceprezydent FBE.

Wdrażanie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej
W połowie listopada zakończył się, zgodnie z przyjętym w ustawie kalendarzem, kolejny etap przygotowań do wdrożenia,
począwszy od 1 stycznia przyszłego roku, przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Dla przypomnienia
– do 30 października 2015 r. powiaty winny zawrzeć stosowne porozumienia z okręgowymi izbami radców prawnych
i okręgowymi radami adwokackimi, zaś do 15 listopada samorządy winny wskazać powiatom imienne wykazy osób
wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy.
Jak wynika z informacji z poszczególnych izb, w olbrzymiej większości porozumienia zostały zawarte (jedynie w 17
przypadkach porozumień nie osiągnięto), do wykonywania czynności w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej wyznaczono
łącznie 1585 radców prawnych. Około 1000 radców pozostaje w swoistej „rezerwie kadrowej” w związku ze spodziewanym
przydzieleniem samorządom prawniczym dalszych punktów udzielania pomocy, które nie zostaną obsadzone przez
organizacje pozarządowe. Kolejny etap prac wdrożeniowych to zawieranie przez powiaty indywidualnych umów
z wyznaczonymi radcami prawnymi.
W izbach planuje się także spotkania konsultacyjno – szkoleniowe z wyznaczonymi radcami, a w Ośrodku Badań, Studiów
i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych trwają prace nad przygotowaniem wydawnictwa podręcznikowego dla
udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.
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Stanowisko Komisji
Komisja Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych podjęła uchwałę dotyczącą sposobu uchwalenia ustawy
zmieniającej ustawę o Trybunale Konstytucyjnym.
Treść uchwały: link
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Prawa człowieka

Spotkanie Komisji Praw Człowieka w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
23 listopada odbyło się spotkanie Komisji Praw Człowieka z Zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego
Traktowania radcą prawną dr Sylwią Spurek, a także Zuzanną Rudzińską–Bluszcz, Głównym Koordynatorem ds.
Strategicznych Postępowań Sądowych i Magdaleną Kuruś, Naczelniczką Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego
w Zespole ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami. W posiedzeniu tym uczestniczyła
też r. pr. Maria Ślązak, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Rozmawiano między innymi o możliwej współpracy w organizowaniu szkoleń dla członków naszego samorządu z tematyki
praw człowieka i praw obywateli, a także we wspólnym udziale w konferencjach i seminariach dotyczących tej tematyki.
Warto wspomnieć, że w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje liczne grono radców prawnych, którzy wspierają
Rzecznika w jego codziennej działalności.

Info Komisji
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W dniu 13 listopada 2015 r. odbyło się z biurze Krajowej Rady Radców Prawnych drugie w tym roku posiedzenie Komisji
Kultury, Sportu i Rekreacji KRRP. Przedmiotem obrad było m.in. omówienie: planu pracy Komisji na 2016 r., zasad
kwalifikowania imprez sportowo-integracyjnych do planów pracy Komisji, planowanie wydatków na realizację imprez
sportowo-integracyjnych, zasad przekazywania środków organizatorom imprez sportowo-integracyjnych i ich rozliczania,
promocja zawodu i akcje pomocy potrzebującym realizowane w związku z działalnością komisji.
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Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji KRRP

Posiedzenie Prezydium KRRP
19 listopada br. odbyło się XXVI posiedzenie Prezydium KRRP IX kadencji. Posiedzenie było w większości poświęcone
przygotowaniom do posiedzenia KRRP w dniach 11-12 grudnia br.

Sprawy międzynarodowe
List Prezesa KRRP do Prezydenta Adwokatury francuskiej oraz do Dziekana Rady Adwokackiej
w Paryżu
W związku z tragicznymi wydarzeniami, które miały w ostatnim czasie miejsce w stolicy Francji, Prezes KRRP Dariusz
Sałajewski wystosował list z kondolencjami do Prezesa Adwokatury francuskiej oraz do Dziekana Rady Adwokackiej
w Paryżu.
Skan listu oraz tłumaczenie: link

Posiedzenie Komitetu
20 listopada odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Zagranicznych Krajowej Rady Radców Prawnych. W spotkaniu udział
wzięli goście z zagranicy: Monique Stengel, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL oraz Sara
Chandler, Wiceprezydent Federacji Adwokatur Europejskich FBE. Spotkanie było poświęcone metodom zaangażowania
jak najszerszego grona młodych radców prawnych w działalność zagraniczną samorządu i możliwościom przekazywania
wiedzy i dobrych praktyk służących młodym prawnikom, wypracowanym przez zagraniczne samorządy. Ponadto
dyskutowano o promowaniu udziału radców prawnych w wyszukiwarce prawników europejskich dostępnej na portalu
e-sprawiedliwości komisji Europejskiej pod adresem: https://e-justice.europa.eu/content_find_a_lawyer-334-pl.do .
Członkowie Komitetu wzięli też udział w XII Polsko – Niemieckim Forum Prawniczym, o którym pisaliśmy wyżej.

18 listopada 2015 r. w siedzibie KRRP odbyło się posiedzenie Rady Programowej OBSiL oraz spotkanie dotyczące
prac nad tomem Wielkiej Encyklopedii Prawa, poświęconym samorządowi radców prawnych i zawodowi radcy
prawnego. Na spotkaniu ustalono harmonogram prac, a także systematykę tomu oraz redaktorów poszczególnych
części, odpowiedzialnych za koordynację działań i kontakt z autorami poszczególnych haseł wchodzących w zakres
przydzielonych im części.



Ukończone zostały prace nad podręcznikiem „Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego
wykonywania”, który w najbliższych dniach przekazany zostanie do druku. Zmieniona została formuła podręcznika
ze względu na zwiększenie jego objętości wskutek uwzględnienia zmian związanych z uchwaleniem nowego
Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
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Info działu zagranicznego

V wydanie podręcznika obejmuje zmiany wprowadzone nowelizacją Kodeksu postepowania karnego z 27 września
2013 r., przyznającą radcom prawnym uprawnienia do występowania w charakterze obrońcy w sprawach karnych.


W Ośrodku Badań Studiów i Legislacji KRRP przygotowano stanowisko z 18 listopada 2015 r. dotyczące
przedmiotu działalności spółek, w których wspólnikami są radcowie prawni, oraz stanowisko z 12 listopada 2015 r.
dotyczące statusu radców prawnych zatrudnionych u pracodawców objętych poszczególnymi pragmatykami
służbowymi (ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych).
Stanowiska:
http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/490
http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/489
Info OBSiL

Zaproszenia, wydarzenia nadchodzące
Europejski Dzień Prawnika 2015: Wolność Słowa
10 grudnia 2015 r. w całej Europie odbędzie się Europejski Dzień Prawnika poświęcony tematyce wolności słowa. Tego
samego dnia obchodzony będzie także Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
Polskie obchody zorganizowane zostaną wspólnie przez Krajową Radę Radców Prawnych oraz Naczelną Radę
Adwokacką.
Więcej informacji: link

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przemiany w polskim sektorze pocztowym”
Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz Naukowe Koło Prawa
Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ zapraszają na I Ogólnopolską Konferencję Naukową
pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym, która odbędzie się 9 grudnia 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.
Patronat honorowy nad Konferencją sprawuje m.in. Krajowa Izba Radców Prawnych.
Więcej informacji na temat Konferencji: http://wpia.uni.lodz.pl/konferencjappsp
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 Obawa o mediacje, Dziennik Gazeta Prawna, 24 listopada 2015 r.
„Uczestniczyłem niedawno w konferencji poświęconej mediacji. Tytuł jej głosił, iż powinna być ona nowym obszarem
działalności prawniczej. Nie był i nie jest on dla mnie zrozumiały. Powiedziałbym nawet, że brzmi naiwnie. Nie znaczy to,
że nie rozumiem idei głoszącej, że mediacja powinna znacznie częściej, niż ma to miejsce dotychczas, służyć
rozwiązywaniu sporów i prowadzić do odciążenia sądów od ich rozstrzygania. Rozumiem i popieram wszelkie sposoby
propagowania mediacji – byle nie oparte jedynie na entuzjazmie kandydatów na mediatorów oraz sędziów chcących pozbyć
się rozstrzygania znaczącej liczby spraw. Taki sposób propagowania mediacji uważam za jednostronnie interesowny i przez
to ułomny – pisze Dariusz Sałajewski, prezes KRRP (...)”.
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„Pisali o nas, my pisaliśmy ...”
– przegląd prasy poświęconej zawodowi radcy prawnego i sprawom samorządu.

Więcej:
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/907175,salajewski-o-mediacji.html
 Samorządy prawnicze chcą nowych kompetencji, Rzeczpospolita, 24 listopada 2015 r.
„Radcy prawni i adwokaci chcieliby sporządzać poświadczenia i protokoły w spółkach handlowych, notariusze zaś – nakazy
zapłaty. Przedstawiciele poszczególnych profesji prawniczych przy coraz trudniejszej sytuacji na rynku szukają możliwości
poszerzenia swoich uprawnień. Adwokaci i radcy prawni chętnie zajmowaliby się tym, co dziś jest zastrzeżone dla
notariuszy. A rejenci widzą możliwości zwiększenia swoich zadań w uzyskaniu części uprawnień, które dziś zastrzeżone są
dla sądów. W warszawskiej izbie radców prawnych powstał nawet projekt zmian w ustawie o radcach prawnych. Wynika z
niego, że mogliby sporządzać poświadczenia: własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym
dokumentem, daty okazania dokumentu oraz pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu. Dziś są to
uprawnienia zastrzeżone dla rejentów. – Takie zmiany przepisów postulujemy od lat – mówi Dariusz Sałajewski, prezes
KRRP (…)”.
Więcej:
http://czytajto.rp.pl/webplayer/share_article.php?article_id=75609
 Czego się boją prawnicy, prawnik.pl, 24 listopada 2015 r.
„Badania dowodzą, że studenci prawa na ogół cieszą się względnie normalnym zdrowiem psychicznym. Później, już jako
osoby aktywne zawodowo, zaczynają się borykać z problemami psychicznymi, uzależnieniami, depresją czy też odczuwać
niezadowolenie z pracy - pisze radca prawny Maciej Bobrowicz. Właściwie tytuł powinien brzmieć „Czego się boją prawnicy
amerykańscy” lub bardziej elegancko „Czego się obawiają...”, bo przecież oczywiste jest, że prawnicy nie mogą się niczego
bać (...)”.
Więcej:
http://www.prawnik.pl/opinie/artykuly/907219,czego-sie-boja-prawnicy.html
 Radcowie krytykują tryb procedowania nad ustawą o TK, prawnik.pl, 20 listopada 2015 r.
„Z dużym zaniepokojeniem przyjęliśmy tryb i sposób uchwalenia nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym,
nacechowany niczym nieuzasadnionym pośpiechem i bezprecedensowym pominięciem konsultacji społecznych oraz opinii
prawnych - czytamy w wystąpieniu Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.
W ocenie członków Komisji, działania podejmowane w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego budzą obawy,
bowiem zmierzają do podporządkowania władzy ustawodawczej, najwyższej instytucji stojącej na straży konstytucji (...)”.
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 SN osądził zmarłego radcę prawnego, prawnik.pl, 19 listopada 2015 r.
„Sąd Najwyższy uznał, że skoro skarga kasacyjna wniesiona jest na korzyść obwinionego, to sprawę można rozpoznać
mimo śmierci radcy prawnego. Sąd Najwyższy rozstrzygał sprawę dyscyplinarną radcy prawnego, który zmarł w trakcie
postępowania. Dyscyplinarka została wszczęta, bowiem jako pełnomocnik z wyboru Arkadiusz W. nie wniósł w imieniu
swojej klientki zażalenia na niekorzystne dla niej postanowienie oraz nie rozliczył się z nią w procesie o nakaz zapłaty.
Został też skazany za jazdą pod wpływem alkoholu. Sąd dyscyplinarny I instancji uznał, że radca prawny swoim
zachowaniem naruszył zasady etyki i orzekł wobec niego karę zawieszenia wykonywania zawodu oraz zakaz patronatu na
5 lat. Od tego wyroku minister sprawiedliwości złożył odwołanie, a sąd II instancji karę złagodził (...)”.
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Więcej:
http://www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/906743,radcowie-krytykuja-tryb-procedowania-nad-ustawa-o-tk.html

Więcej:
http://www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/906445,sn-osadzil-zmarlego-radce-prawnego.html
 Jak racjonalny ustawodawca niesie pomoc prawną potrzebującym, rp.pl, 18 listopada 2015 r.
„Z tytułem tego felietonu jest trochę jak ze znanym dowcipem: po pierwsze mało racjonalny, po drugie wcale nie niesie
pomocy, po trzecie nieprawda, że potrzebującym… Początek kolejnej kadencji Sejmu to odpowiednia chwila, by poruszyć
kwestię racjonalności ustawodawcy, a właściwie jej braku. Za przykład niech posłuży ustawa o nieodpłatnej pomocy
prawnej. Stanowi ona dobry punkt odniesienia z kilku powodów. Sposób oficjalnej prezentacji tego dokonania w mediach
sugeruje, że mamy do czynienia z bardzo dobrą ustawą, dzięki której wszyscy potrzebujący zostaną otoczeni opieką
prawną. Ustawa dotyczy bezpośrednio kwestii niezwykle istotnych dla środowiska prawniczego, a co istotne – nie nosi barw
partyjnych. Zaskakująca „jednobezmyślność” głosujących (za głosowało 427 posłów ), potwierdza to bardzo dobitnie (...)”.
Więcej:
http://archiwum.rp.pl/artykul/1292442-Jak-racjonalny-ustawodawca-niesie-pomoc-prawna-potrzebujacym.html?_=Rzeczpospolita-1292442?_=1
 Gdy obrońca łapie kilka srok za ogon, Dziennik Gazeta Prawna, 17 listopada 2015 r.
„Obrońca nie może dopuścić do sytuacji, w której byłby zmuszony ważyć interesy swoich klientów. Zwłaszcza jeśli pozostają
one wobec siebie w sprzeczności. Sprawa dotyczy czterech skazanych przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy za napaść na
funkcjonariuszy policji. Wszystkim wymierzono kary po roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich
wykonania. Od wyroku apelację złożył obrońca reprezentujący wszystkich oskarżonych. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
uchylił orzeczenie sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania (sygn. IV Ka 216/15). SO podkreślił, że
każdy proces karny powinien dążyć do realizacji tzw. sprawiedliwości proceduralnej. To znaczy, że bez względu na
ostateczne rozstrzygnięcie w trakcie postępowania muszą być respektowane uprawnienia jego uczestników oraz wszystkie
ustawowo gwarantowane standardy procedowania. W ocenie sądu odwoławczego omawiany proces nie spełniał tych
warunków (...)”.
Więcej:
https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/617328,gdy-obronca-lapie-kilka-srok-za-ogon.html
 Prawnicy nie płacą rat bankom, za prąd i telefon, rp.pl, 12 listopada 2015 r.
„Jednoosobowe kancelarie są winne swoim wierzycielom średnio po 40 tys. zł. Zaległości większych są mniejsze – wynoszą
ok. 12 tys. zł. Już ponad 10 mln zł są winni kontrahentom prawnicy, a informacje o nich zostały przekazane do Krajowego
Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Pojawiają się także w innych rejestrach. Przedstawiciele samorządów
prawniczych zwracają uwagę, że także klienci nie płacą swoim prawnikom w terminie. Ich zaległości wobec kancelarii,
odnotowane w KRD, to 21 mln zł (...)”.
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 Czasy stania w szeregu należą do przeszłości, prawnik.pl, 12 listopada 2015 r.
„Jeśli codzienną pracę na rzecz stworzenia radcom prawnym stabilnych warunków pracy Andrzej Kalwas ocenia jako
przedwyborczy lans, to informuję, że nadal zamierzamy się mocno lansować - pisze Włodzimierz Chróścik, dziekan OIRP
w Warszawie. Kiedy w ostatnim numerze Prawnika zobaczyłem obszerny tekst wieloletniego działacza samorządowego,
kolegi Andrzeja Kalwasa, pt. „Demagogia kontra pragmatyzm, czyli jak poprawić sytuację młodych radców i adwokatów”
(Prawnik z 6 listopada 2015 r.), spodziewałem się znaleźć w nim rady nestora naszego środowiska. Przemawiał za tym
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Więcej:
http://www4.rp.pl/Uslugi-ceny-zarobki/311129883-Prawnicy-nie-placa-rat-bankom-za-prad-i-telefon.html

fakt, że autor był przez wiele lat dziekanem izby warszawskiej oraz prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych, a także
pełnił funkcję ministra sprawiedliwości (...)”.
Więcej:
http://www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/904892,czasy-stania-w-szeregu-naleza-do-przeszlosci.html

Media społecznościowe
Zapraszamy na nasze profile w mediach społecznościowych:

facebook-kliknij
twitter-kliknij
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Wydawca: Krajowa Rada Radców Prawnych
Redakcja: Aleksandra Urbankiewicz, Albert Stawiszyński
Mail: biuletyn@e-kirp.pl

8

Biuletyn Informacyjny

