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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.
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W numerze piszemy, m.in. o porozumieniu z Kancelarią
Prezydenta RP, opinii amicus curiae dla Trybunału
Konstytucyjnego oraz o Europejskim Dniu Prawnika.
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Ogólnopolskie strony samorządu radców prawnych:

Porozumienie z Kancelarią Prezydenta RP
2 grudnia 2015 r. w Pałacu Prezydenckim podpisano Porozumienie pomiędzy Kancelarią Prezydenta RP i Krajową Radą
Radców Prawnych w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia świadomości prawnej obywateli i propagowania idei
pomocy prawnej pro bono.
Ze strony Kancelarii Prezydenta porozumienie podpisała Podsekretarz Stanu Anna Surówka-Pasek, ze strony KRRP prezes
r.pr. Dariusz Sałajewski oraz wiceprezes r.pr. Ewa Stompor-Nowicka. Pełny tekst porozumienia został opublikowany na
naszej stronie internetowej: link
W spotkaniu w Pałacu Prezydenckim uczestniczyli ponadto członkowie Prezydium KRRP – wiceprezesi – r.pr. Arkadiusz
Bereza i Zbigniew Pawlak – oraz sekretarz r.pr. Barbara Kras, a także Dyrektor Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej
w Kancelarii Prezydenta RP, Tomasz Kulikowski.

Foto: Andrzej Hrechorowicz (Kancelaria Prezydenta RP)

W blisko godzinnej rozmowie po podpisaniu porozumienia przedstawiciele KRRP poruszyli szereg aktualnych kwestii
dotyczących tworzenia i stanowienia prawa oraz angażowania w te procesy zawodów prawniczych. Uczestniczący
w spotkaniu ze strony Kancelarii Prezydenta wyrazili duże zainteresowanie współpracą w tym zakresie z Ośrodkiem Badań,
Studiów i Legislacji KRRP.
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Informacja na stronie Kancelarii Prezydenta: link

Opinia amicus curiae dla Trybunału Konstytucyjnego
W opinii przekazanej Trybunałowi Konstytucyjnemu w dniu 7 grudnia 2015 r. KRRP wskazała na niezgodność z Konstytucją
ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz niektórych przepisów w niej
zawartych.
Do prezentowania opinii KRRP na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym upoważnieni są Wiceprezes KRRP r. pr.
dr hab. prof. nadzw. Arkadiusz Bereza oraz r. pr. prof. nadzw. Sławomir Patyra.
Wcześniej Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, r.pr. Dariusz Sałajewski, działając w jej imieniu, zwrócił się 3 grudnia
b.r. do Trybunału Konstytucyjnego z propozycją przedstawienia opinii amicus curiae w sprawie połączonych wniosków
grupy posłów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Sądownictwa i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego – o
zbadanie zgodności z Konstytucją art. 1 pkt 4 i 6 oraz art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale
Konstytucyjnym oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 137a ustawy o TK oraz art.
2 ustawy o zmianie ustawy o TK, Konwencją o ochronie praw człowieka oraz podstawowych wolności i Międzynarodowym
Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych – sygn. akt K 35/15.
Tekst opinii oraz więcej info: link

Spotkanie z Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa
Prezes KRRP r.pr. Dariusz Sałajewski spotkał się 2 grudnia br. z Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa, Sędzią
Sądu Najwyższego Dariuszem Zawistowskim. Spotkanie odbyło się w siedzibie KRS. W spotkaniu uczestniczył również
wiceprezes KRRP r.pr. Arkadiusz Bereza.
Rozmówcy zgodnie potwierdzili potrzebę współpracy wszystkich środowisk prawniczych przy prezentowaniu opinii co do
istotnych problemów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Dużo miejsca w rozmowie poświecono kwestiom
wskazywanym obecnie jako wymagające usprawnienia w funkcjonowaniu szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, przy
zapewnieniu pełnej niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a także poszanowania znaczącej roli jaką pełnią w tym
zakresie zawody profesjonalnych pełnomocników procesowych, tj. radcowie prawni i adwokaci.
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Eksperci Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP przygotowali opinię amicus curiae w sprawie połączonych wniosków
grupy posłów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Sądownictwa i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego –
o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale
Konstytucyjnym – sygn. akt K 35/15.

3

Więcej: link

Opracowano została opinia w sprawie możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów
osiąganych przez okręgowe izby radców prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o
podatku dochodowym od osób prawnych (link) oraz opinia w przedmiocie tajemnicy zawodowej w postepowaniu cywilnym
(link).
Przygotowany został projekt Planu pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji, który będzie przedmiotem obrad KRRP w
dniach 11-12 grudnia 2015 r.
Info OBSiL

Wydarzenia nadchodzące
Europejski Dzień Prawnika – II Edycja
Debata poświęcona tematyce wolności słowa w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej, artystyczny projekt multimedialny oraz
spotkania z radcami prawnymi w szkołach średnich na terenie całej Polski odbędą się 10 grudnia 2015 r. w ramach polskich
obchodów Europejskiego Dnia Prawnika. Za organizację wydarzenia odpowiadają wspólnie Krajowa Rada Radców
Prawnych razem z samorządem adwokackim.
Europejski Dzień Prawnika ustanowiła Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), organizowany jest
on we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jego celem jest promowanie idei państwa prawa i podstawowych
wartości wymiaru sprawiedliwości, a także propagowanie zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego
budowę społeczeństwa obywatelskiego. 10 grudnia obchodzony jest również Światowy Dzień Praw Człowieka.
Polskie obchody Europejskiego Dnia Prawnika mają na celu podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa dotyczącej
praw podstawowych obywateli, rządów prawa - oraz roli prawników w ich skutecznej ochronie. 10 grudnia w siedzibie
Polskiej Agencji Prasowej Europejski Dzień Prawnika zgromadzi sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a
także przedstawicieli zawodów dziennikarskich, którzy mówić będą o prawnych aspektach ochrony praw obywateli, ze
szczególnym uwzględnieniem prawa do wolności wypowiedzi.
Na przestrzeni ostatniego roku Europejczycy stali się świadkami wydarzeń, gdzie podstawowe wartości państwa
demokratycznego zostały poważnie zagrożone. Jakkolwiek nowoczesne demokracje europejskie gwarantują swoich
obywatelom wolność słowa, w tym wolność karykaturowania, ważnym stało się między innymi wyznaczenie granic
stosowania tego i innych praw. Czy bezkrytyczne stosowanie prawa do wolności słowa nie zagraża innym wolnościom i
swobodom gwarantowanym w międzynarodowych traktatach dotyczących praw podstawowych? Na te i inne pytanie swojej
odpowiedzi udzielą znawcy tematu i eksperci z dziedziny praw człowieka podczas debaty 10 grudnia. Nadrzędnym celem
projektu będzie zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagrożenia dla praw obywateli w dzisiejszym świecie.
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Oprócz debaty organizowanej w Warszawie przez Krajową Radę Radców Prawnych i Naczelną Radę Adwokacką oraz
ogólnopolskiego projektu edukacyjnego, samorząd radcowski przygotował artystyczny projekt multimedialny – projekcję
na pomniku generała de Gaulle’a w Warszawie. Zapraszamy od godziny 16.00.
Więcej informacji o projekcie: link
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Więcej informacji o debacie „Wolność wypowiedzi – granice i gwarancje”: link

Posiedzenie KRRP
W dniach 11-12 grudnia b.r. w Warszawie odbędzie się XI posiedzenie KRRP IX kadencji. W porządku obrad znajduje się
szereg spraw istotnych dla samorządu radcowskiego, w tym uchwalenie planu pracy KRRP oraz budżetu na 2016 r. Prezes
KRRP zwrócił się ponadto pisemnie do członków KRRP z propozycją rozszerzenia porządku obrad o punkt, w którym Rada
podjęłaby dyskusję nad celowością/koniecznością zajęcia przez Krajową Radę Radców Prawnych stanowiska w sprawie
aktualnej sytuacji w kraju.

„Pisali o nas, my pisaliśmy ...”
– przegląd prasy poświęconej zawodowi radcy prawnego i sprawom samorządu.


Wynagrodzenie radcy z urzędu razem z VAT, Dziennik Gazeta Prawna, 8 grudnia 2015 r.
„Wynagrodzenie dla radcy prawnego ustanowionego z urzędu, zasądzone od przeciwnika procesowego, musi być
w każdym wypadku powiększone o kwotę podatku VAT – orzekł Sąd Najwyższy.
Sprawa dotyczyła pełnomocnika, który wygrał na rzecz mocodawcy – pozwanego w pierwotnej sprawie – proces.
Koszta procesowe, w tym wynagrodzenie radcy prawnego wyznaczonego z urzędu, sąd przyznał, biorąc pod uwagę
par. 2 ust. 1 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców
prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego
ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2002 r. nr 163, poz. 1349) ...”.
Więcej:
https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/618610,wynagrodzenie-radcy-z-urzedu-razem-z-vat.html



Bolączki systemu pomocy prawnej, prawnik.pl, 8 grudnia 2015 r.
„Rolą państwa jest określenie stawek adwokackich, ale przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności, czyli przy
ważeniu różnych dóbr, które wchodzą w kolizję ze sobą. I choć prawo o adwokaturze mówi, że ustalając je
ustawodawca powinien brać pod uwagę nakład pracy prawnika, nie oznacza to wcale, że przekłada się to na
przepisy rozporządzenia, które tę kwestię uszczegóławiają. Takich słów użył dr Adam Bodnar, rzecznik praw
obywatelskich zwracając się do uczestników konferencji „Stawki mniejsze niż życie”, która miała miejsce w zeszłą
sobotę w Warszawie ...”.
Więcej:
http://www.prawnik.pl/wiadomosci/adwokaci/artykuly/909687,bolaczki-systemu-pomocy-prawnej.html

Więcej:
http://www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/909631,krrp-przygotuje-opinie-dla-tk.html
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KRRP przygotuje opinię dla TK, prawnik.pl, 8 grudnia 2015 r.
„Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z
propozycją przedstawienia opinii amicus curiae w sprawie nowelizacji ustawy o TK, która ma być rozpoznawana 9
grudnia. W uzasadnieniu propozycji prezes Sałajewski wskazał, że funkcjonowanie samorządu radców prawnych
ma swoje źródło w konstytucji, dlatego Krajowa Rada Radców Prawnych w sposób szczególny skupia swoje
zainteresowanie na ustawie zasadniczej. Uważnie śledzi również działania mające wpływ na ustrój i funkcjonowanie
TK, który jest gwarantem nienaruszalności konstytucji ...”.
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 Co czwarty Polak uznał, iż napotkał w życiu problem mający związek z prawem, rp.pl, 5 grudnia 2015 r.
„Z przeprowadzonych na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych badań socjologicznych wynika, że jedynie co
czwarty Polak uznał, iż napotkał w życiu problem mający związek z prawem. W tej grupie aż ponad połowa, iż tego
rodzaju problem miała tylko raz ...”.
Więcej:
http://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/312059960-Co-czwarty-Polak-uznal-iz-napotkal-w-zyciu-problem-majacyzwiazek-z-prawem.html
 Posiedzenie KRRP w grudniu, prawnik.pl, 4 grudnia 2015 r.
„Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski zwołał na 11-12 grudnia posiedzenie Krajowej Rady
Radców Prawnych. Szef samorządu radcowskiego zwrócił się w czwartek do członków KRRP z propozycją, aby
podczas posiedzenia, Rada przedyskutowała aktualną sytuację w kraju i zdecydowała czy zajmie w tej kwestii
stanowisko. Prezes KRRP chce, aby ten punkt był rozpatrywany przez Radę w pierwszej kolejności - poinformował
rzecznik prasowy KRRP. Dariusz Sałajewski zapowiedział, że przedstawi zgromadzonym działania podjęte do tej
pory na szczeblu władz i struktur krajowych samorządu, mające związek z tą sytuacją ...".
Więcej:
http://www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/909313,posiedzenie-krrp-w-grudniu.html
 Odpływ adwokatów do konkurencji, prawnik.pl, 2 grudnia 2015 r.
„23 radców prawnych w ciągu dwóch ostatnich lat postanowiło przejść do stołecznej palestry. Ruch w drugą stronę
jest kilkakrotnie większy. Od listopada 2014 do listopada 2015 r. szeregi Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Warszawie wzmocniły się o 74 adwokatów. 24 z nich założyło niebieski żabot między październikiem a listopadem.
Jaki jest powód migracji pomiędzy korporacjami? – My potrafimy naszym członkom wiele zaoferować – odpowiada
radca prawny Włodzimierz Chróścik, dziekan OIRP w Warszawie ...”.
Więcej:
http://www.prawnik.pl/wiadomosci/ludzie-prawa/artykuly/908807,odplyw-adwokatow-do-konkurencji.html
 Najbardziej zapracowanych praca uszczęśliwia, prawnik.pl, 25 listopada 2015 r.
„Prawnicy, którzy przesiadują w kancelarii ponad 60 godzin tygodniowo co do zasady są bardziej zadowoleni ze
swojej pracy oraz decyzji o wyborze takiego a nie innego zawodu. Do takiego wniosku doszli badacze z
Uniwersytetu w Indianie, którzy przeanalizowali szczegółowe dane na temat prawie 520 adwokatów ze stanu
Indiana. I okazało się, że ci, którzy spędzają w pracy więcej niż 60 godzin w tygodniu, bardziej niż ci mniej
zapracowani, doceniają kulturę organizacyjną swojej firmy i są przekonani, że pozwala im ona na rozwój ...”.
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Więcej:
http://www.prawnik.pl/prawo/prawo-w-praktyce/artykuly/907564,najbardziej-zapracowanych-pracauszczesliwia.html

Media społecznościowe
Zapraszamy na nasze profile w mediach społecznościowych:

facebook-kliknij
twitter-kliknij
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