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Ogólnopolskie strony samorządu radców prawnych:

Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych
W dniach 11 i 12 grudnia 2015 r. w Warszawie odbyło się XI posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji.
W dniu 12 grudnia br. KRRP podjęła stanowisko, w którym wyraża głębokie zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami
naruszającymi fundamenty demokratycznego państwa prawnego. Treść stanowiska: link
Krajowa Rada podjęła ponadto następujące uchwały:
 Uchwała nr 103/IX/2015 w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez
radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku: link
 Uchwała nr 104/IX/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z PZU Pomoc SA o współpracy w
zakresie obsługi ubezpieczeń pomocy prawnej: link
 Uchwała nr 105/IX/2015 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy generalnej w sprawie
programu ubezpieczeniowego odpowiedzialności cywilnej radców prawnych: link
 Uchwała nr 106/IX/2015 zmieniająca Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej: link
 Uchwała nr 107/IX/2015 w sprawie określenia zasad przeprowadzenia w okręgowych izbach radców prawnych
wyborów delegatów na XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych oraz liczby tych delegatów, a także przedstawicieli
aplikantów radcowskich: link
 Uchwała nr 108/IX/2015 w sprawie planu pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na 2016 r.: link

Opinia KRRP w sprawie projektu zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
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W dniu 21 grudnia br. w godzinach porannych Dariusz Sałajewski przesłał do Kancelarii Sejmu RP opinię ekspercką
dotyczącą ww. projektu ustawy sporządzoną w ramach Ośrodka Badań Studiów i Legislacji KRRP. Treść opinii: link
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W dniu 16 grudnia br. zastępca szefa Kancelarii Sejmu RP Adam Podgórski skierował do Prezesa KRRP – w ramach
konsultacji społecznych – pismo, w którym zwrócił się o opinię w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale
Konstytucyjnym /druk sejmowy nr 122/. Pismo wpłynęło do KRRP w dniu 17 grudnia br. Przedmiotowy projekt ustawy
skierowała do Marszałka Sejmu w dniu 15 grudnia br. grupa posłów PiS.

Prezydium KRRP
Ważne porozumienia
W dniu 17 grudnia br. odbyło się posiedzenie Prezydium KRRP.
Prezydium KRRP zapoznało się z przedstawioną przez Wolters Kluwer ofertą specjalną udostępniania radcom prawnym
"Informacji Prawnej Lex Radca Prawny" i zasadami współpracy samorządu radców prawnych i wydawcy w tym zakresie,
które miałyby obowiązywać już z początkiem przyszłego roku. Przedłożona przez Zarząd WK oferta jest następstwem
rozmów prowadzonych w ostatnim czasie z Prezesem KRRP i byłaby ona skierowana do radców prawnych wykonujących
zawód w ramach małych kancelarii, maksymalnie trzyosobowych, niezależnie od oferty katalogowej. Proces zamawiania
przez zainteresowanych dostępu do Lexa w ramach oferty specjalnej, za cenę zakupu wyraźnie niższą niż katalogowa,
odbywać miałby się poprzez urządzoną w tym celu przez WK witrynę online dostępną wyłącznie przy wykorzystaniu
ustalonych i udostępnianych radcom kodów. Prezydium upoważniło Prezesa do wynegocjowania i podpisania stosownego
porozumienia z Wolters Kluwer w przedmiotowej sprawie określając jednocześnie stanowisko negocjacyjne KRRP.
Do ostatecznych ustaleń powinno dojść w ciągu najbliższych tygodni.
Prezydium KRRP zaakceptowało też podpisanie porozumienia pomiędzy KRRP a Polskim Koncernem Naftowym Orlen
SA. Jego stosowanie ma umożliwiać radcom prawnym, prowadzącym kancelarie i traktowanych jako przedsiębiorcy, zakup
paliwa w stacjach Orlenu i Bliska na terenie całego kraju, z ustalonym w porozumieniu rabatem wynoszącym 12 gr/L.
Odbywać się to będzie w oparciu o wydawana radcom prawnym kartę Mikroflota co skutkować będzie również, rozliczanym
w okresowo wystawianych fakturach, kredytem zakupowym a także ulgami na niektóre inne usługi i zakupy realizowane
w stacjach Orlen.
Niezwłocznie po podpisaniu Porozumienia zostanie ono upowszechnione przy wykorzystaniu funkcjonujących
w samorządzie środków komunikowania.

Kryształowe Serce Radcy Prawnego
Prezydium KRRP podjęło w dniu 17 grudnia br. uchwałę w sprawie Regulaminu konkursu KRRP "Kryształowe Serce Rady
Prawnego" za 2015 r. Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” może otrzymać radca prawny lub aplikant
radcowski, który wyróżnia się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji
realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami.
Kandydatury w Konkursie zgłasza się dziekanowi właściwej rady okręgowej izby radców prawnych na piśmie wraz
z uzasadnieniem w terminie określonym przez dziekana. Zapraszamy do udziału w ósmej już edycji konkursu. Szczegóły
w Regulaminie: link

Pierwsze posiedzenie Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej

Strona

W obradach uczestniczył przedstawiciel samorządu radców prawnych w Radzie – wiceprezes KRRP – Zbigniew Pawlak.
Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na luty przyszłego roku.
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W dniu 21 grudnia br. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
oraz Edukacji Prawnej. Powoływana przez Ministra Sprawiedliwości Rada, składająca się z 13 członków, jest ciałem
opiniodawczo - doradczym Ministra. Do jej zadań należy analiza wykonywania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej
i edukacji prawnej, zgłaszanie propozycji w zakresie usprawnienia organizacji systemu tej pomocy, opiniowanie projektów
aktów prawnych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz wyrażanie opinii w innych sprawach
z zakresu jej funkcjonowania. Obrady otworzył podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Marcin Warchoł.

Spotkanie prezesów KRRP
11 grudnia 2015 r. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych odbyło się spotkanie wszystkich dotychczasowych
prezesów. Byli prezesi: Andrzej Kalwas, Maciej Bobrowicz, Zenon Klatka, Jacek Żuławski wydali ponadto
oświadczenie: link

Od lewej: Andrzej Kalwas, Dariusz Sałajewski, Maciej Bobrowicz, Zenon Klatka, Jacek Żuławski, Józef Zych

Spotkanie prezesa KRRP z prezesem ELSA Poland
16 grudnia b.r. Prezes KRRP spotkał się z Prezesem ELSA Poland, Krzysztofem Stępkowskim. Podczas spotkania
omówiono kwestię kontynuowania wieloletniej współpracy KRRP z ELSA z w 2016 r.
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, ang. European Law Students’ Association (ELSA) jest największą
apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. ELSA obecna jest w
42 krajach w Europie, działając w sieci poprzez Grupy Narodowe i Lokalne pod przewodnictwem Zarządu
Międzynarodowego (International Board) z siedzibą w Brukseli.

Strona

10 grudnia w całej Europie z inicjatywy Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) obchodzony był
Europejski Dzień Prawnika. W Polsce wydarzenie to zostało zorganizowane wspólnie przez Krajową Radę Radców
Prawnych i Naczelną Radę Adwokacką. Obchody w Polsce odbywały się zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, jak i w
Okręgowych Izbach Radców Prawnych.
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Europejski Dzień Prawnika

Wydarzeniem ogólnopolskim była debata „Wolność wypowiedzi – granice i gwarancje” w Centrum Prasowym PAP
z udziałem r. pr. Dariusza Sałajewskiego, Prezesa KRRP, adw. dr Łukasza Chojniaka, Doroty Głowackiej (Helsińska
Fundacja Praw Człowieka), red. Romana Graczyka, adw. Macieja Ślusarka, Krzysztofa Śmiszka (Polskie Towarzystwo
Prawa Antydyskryminacyjnego), red. Ewy Wanat, r. pr. Mirosława Wróblewskiego (dyrektora departamentu Prawa
Konstytucyjnego i Międzynarodowego w biurze GIODO), adw. Jacka Treli, Wiceprezes NRA. adw. Justyny Metelskiej,
wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA oraz r. pr. Magdaleny Witkowskiej, przewodniczącej Komisji Praw
Człowieka KRRP. Debatę prowadził red. Wojciech Tumidalski (PAP). Uczestnicy dyskutowali o zagrożeniach dla wolności
słowa oraz o granicach tej wolności, zastanawiali się czy zniesławienie powinno być ścigane w postępowaniu karnym,
na ile pluralizm medialny gwarantuje ekspresję opinii różnym stronom debaty publicznej, jak względy towarzyskie
i zależność służbowa wpływają na granice wypowiadania się, w jaki sposób zrównoważyć wolność wyrażania opinii z
prawem do ochrony czci i dobrego imienia, a także w jaki sposób prawo oraz prawnicy mogą gwarantować obywatelom
wolność słowa.
Na szczeblu Okręgowych Izb Radców Prawnych zrealizowany został jednodniowy projekt edukacyjny w kilkuset szkołach
ponadpodstawowych w całej Polsce, gdzie radcowie prawni i adwokaci prowadzili lekcje o wolności słowa dla uczniów .
Lekcje takie zostały zorganizowane już po raz drugi i spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży oraz
nauczycieli.
Oprócz debaty i projektu edukacyjnego samorząd radcowski przygotował artystyczny projekt multimedialny – projekcję na
pomniku generała de Gaulle’a w Warszawie, której przesłaniem była wolność słowa i solidarność z ofiarami tegorocznych
ataków terrorystycznych wymierzonych w swobodę publicznego głoszenia opinii. Wybór pomnika Charlesa de Gaulle’a nie
był zatem przypadkowy. Od godziny 16.00 do 22.00 na pomniku wyświetlane były zdjęcia ofiar terroryzmu przeplatane
wizerunkami zwykłych przechodniów, którzy w każdej chwili mogą stać się światkami przemocy czy ataku; w tle
deklamowano wiersz Tadeusza Różewicza "Słowa".
Info działu zagranicznego

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu na najlepsze projekty zagraniczne
Komisja konkursowa w składzie: r.pr. Andrzej Kaliński, r.pr. Alicja Kujawa oraz r.pr. Stefan Mucha przyznała nagrody w II
edycji konkursu na najlepsze projekty zagraniczne okręgowych izb radców prawnych. Wpłynęło dziewięć wniosków
konkursowych spełniających kryteria formalne.
Wyniki:
 1 miejsce i nagrodę w wysokości 20 000 zł otrzymała OIRP w Warszawie za projekt „Aplikacja mobilna LawBay”.
 2 miejsce i nagrodę w wysokości 10 000 zł otrzymała OIRP we Wrocławiu za projket „Występowanie przed Sądem.
Sztuka czy rzemiosło”.
 3 miejsce i nagrodę w wysokości 5 000 zł otrzymała OIRP w Lublinie za projekt „Prawo bez granic”.
Więcej informacji o projektach: link
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 Pytanie nie do prawnika, Dziennik Gazeta Prawna, 22 grudnia 2015 r.
„Co tam słychać w Warszawie, panie prezesie? To pytanie nierzadko kierują do mnie przypadkowo spotkani znajomi
z moich okolic. Odpowiadając, trudno mi ostatnio zasłonić się zwrotem ze znanego powiedzenia, o przystawianiu ucha
z różnych stron. Bo dziś, bez względu na to, gdzie to ucho przyłożyć (nie tylko w stolicy, choć w niej szczególnie) – prawie
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„Pisali o nas, my pisaliśmy ...”
– przegląd prasy poświęconej zawodowi radcy prawnego i sprawom samorządu.

wszyscy mówią o tym samym; i niemal zawsze i wszędzie – źle. Co tak jednolicie (a jedność wszak zdarza się rzadko)
bulwersuje, a nawet straszy? To prawo – choć słowo to wypowiadane jest w rożnych kontekstach. Kontekst najważniejszy
to państwo prawa. Za takie uważa się państwo, w którym rządzi się w ramach prawa, a nie takie, w którym rządzący przede
wszystkim zmieniają prawo i ustanawiają je wyłącznie pod swoje kampanijne cele. To pierwsze państwo daje poczucie
stabilności i bezpieczeństwa pojmowanego szerzej niż bezpieczeństwo socjalne (choć przecież bez lekceważenia tegoż).
To drugie – w którym żyjemy niestety od jakiegoś czasu – oceniane jest jako chwiejne i niezapewniające bezpieczeństwa
(...)” - twierdzi Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
Więcej:
https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/619518,pytanie-nie-do-prawnika.html
 Koszty zastępstwa radcy prawnego – netto czy brutto?, rp.pl, 22 grudnia 2015 r.
„Pełnomocnik powinien w każdym przypadku podpisywać z klientem umowę na okoliczność reprezentowania go przed
sądem i szczegółowo wskazywać w niej kwotę wynagrodzenia lub zasady jego ustalania. Zasądzane przez sąd kwoty
trzeba zaś traktować tak, jakby zawierały VAT – pisze radca prawny.
Problematyka rozliczeń pełnomocnika z reprezentowanym w postępowaniu sądowym klientem nieczęsto staje się
przedmiotem publikacji oraz rozważań, a nawet dyskusji w środowisku prawniczym. Powody tego stanu rzeczy są zapewne
różne. Niektórzy uważają, że po prostu nie wypada bądź może to doprowadzić do ujawnienia ustaleń pomiędzy stronami
umowy, w której zawarte powinny zostać zasady rozliczeń. Każdy ma zresztą własny sprawdzony sposób na kształtowanie
owych zasad i z pewnością niewygodne jest jego ujawnianie, a zawłaszcza upublicznianie (...)”.
Więcej:
http://www.rp.pl/Opinie/312229960-Koszty-zastepstwa-radcy-prawnego--netto-czy-brutto.html
 Sztuka potwierdzania, Dziennika Gazeta Prawna, 22 grudnia 2015 r.
„Coraz większa liczba pełnomocników poświadcza dokumenty bez ich analizy, często nie widząc oryginału bądź nawet nie
wiedząc, czy takowy istnieje. Począwszy od 2010 r., profesjonalni pełnomocnicy procesowi (radcy prawni i adwokaci)
uzyskali możliwość składania w sądzie odpisów dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Uprawnienie takie
pojawiło się na skutek wprowadzenia do kodeksu postępowania cywilnego art. 129 par. 2 oraz związanych z nim art. 6 ust.
3 ustawy o radcach prawnych i art. 4 ust. 1 b ustawy – Prawo o adwokaturze. Co istotne – zgodnie z par. 2 art. 129 k.p.c.
zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony
ma charakter dokumentu urzędowego (...)”.

Więcej:
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 KRRP krytycznie o projekcie nowej ustawy o TK, prawnik.pl, 21 grudnia 2015 r.
„Ośrodek Badań Studiów i Legislacji KRRP przygotował dla Sejmu opinię w sprawie projektu nowej ustawy o TK.
Krytycznie odnosi się w niej do większości zaproponowanych zmian. Autorzy opinii krytykują przepis, zgodnie z którym TK
ma orzekać w pełnym składzie przy obecności co najmniej 13 sędziów, chyba że ustawa stanowi inaczej. "Proponowane
rozwiązanie stoi w sprzeczności zarówno z zasadą racjonalnego ustawodawcy, jak również elementarnymi regułami,
kształtującymi efektywność orzekania, a co za tym idzie godzi również w konstytucyjne prawo do sądu " - czytamy w opinii.
Jej autorzy wskazują, że naturalną konsekwencją takiej regulacji będzie znaczące wydłużenie postępowań. Perspektywa
przewlekłości nie będzie dotyczyć jednak tylko procesu przed TK, a obejmie również postępowania przed sądami
powszechnymi. "Czas oczekiwania na odpowiedź Trybunału na skierowane doń pytanie prawne znacząco się bowiem
wydłuży (...)”.
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Więcej:
https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/619433,sztuka-potwierdzania.html

http://www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/914241,krrp-krytycznie-o-projekcie-nowej-ustawy-o-tk.html
 Nowa klasa prawników, prawnik.pl, 18 grudnia 2015 r.
„Coraz więcej doświadczonych prawników, którzy nie marzą o stanowisku partnera w kancelarii, woli dziś wykonywać zawód
prawnika w nowej, bardziej elastycznej formule. Globalny kryzys finansowy i związana z nim presja wśród klientów na
ograniczanie wydatków na obsługę prawną pozostawiły wielu prawników bez pracy, a w najlepszym wypadku zmusiły ich
do zaakceptowania niższych płac. Duże kancelarie zaczęły zatrudniać project managerów, ciąć koszty działalności oraz
zatrudniać asystentów prawnych na stanowiskach zarezerwowanych dotąd dla profesjonalnych pełnomocników (...)”.
Więcej:
http://www.prawnik.pl/wiadomosci/ludzie-prawa/artykuly/913882,nowa-klasa-prawnikow.html
 Trudny początek pomocy prawnej, rp.pl., 18 grudnia 2015 r.
„W każdym powiecie mają od stycznia działać punkty bezpłatnej pomoc prawnej. Okazuje się jednak, że ich organizacja
nie jest taka prosta. Kością niezgody jest wyposażenie punktów oraz wynagrodzenie prawników. – Niektóre okręgowe rady
radców prawnych oraz okręgowe rady adwokackie wymagały od starostów wysokich standardów punktów – twierdzi
Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura Związku Powiatów Polskich. – W skrajnych przypadkach było rozważane
wsparcie sekretarskie oraz pełne wyposażenie biura w komputer z profesjonalnym systemem informacji prawnej.
Tymczasem z odpowiedzi, jaką z Ministerstwa Sprawiedliwości otrzymał przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Małopolskiego, można wywnioskować, że wymagania te są bezpodstawne (...)”.
Więcej:
http://www.rp.pl/Bezplatna-pomoc-prawna/312189942-Organizacja-bezplatnej-pomocy-prawnej-w-powiatach-zproblemami.html
 Ruszają kolejne ubezpieczenia ochrony prawnej, Rzeczpospolita, 17 grudnia 2015 r.
„Wykupując np. polisę komunikacyjną w PZU, będzie można dokupić ubezpieczenie obejmujące pomoc radcy prawnego.
Pojawiają się ubezpieczenia, w których można skorzystać z porady adwokata lub radcy prawnego. Od lipca taki system
działa dzięki porozumieniu Naczelnej Rady Adwokackiej z PZU Pomoc S.A., od stycznia ma być realizowane podobne
porozumienie dotyczące radców prawnych. – Krajowa Rada Radców Prawnych podczas weekendowego posiedzenia
wyraziła zgodę na podpisanie dwóch dokumentów z grupą PZU – mówi Dariusz Sałajewski, prezes KRRP. Jedna dotyczy
właśnie ubezpieczeń ochrony prawnej. Wykupując inne ubezpieczenie (np. komunikacyjne lub majątkowe), klient będzie
mógł zdecydować się także dodatkowo na ubezpieczenie ochrony prawnej. Składka roczna sięga od kilku do ok. 40 zł
rocznie (...)”.
Więcej:
http://www.rp.pl/Ubezpieczenia-prawnicze/312179973-Ruszaja-kolejne-ubezpieczenia-ochrony-prawnej.html

Więcej:
http://archiwum.rp.pl/artykul/1294998-Prawodawcy--prawnicy-i-jajakoprawnicy.html?_=Rzeczpospolita-1294998?_=1
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 Prawodawcy, prawnicy i jajakoprawnicy, Rzeczpospolita, 16 grudnia 2015 r.
„Pisanie czegokolwiek, zwłaszcza felietonu, który zazwyczaj odnosi się do aktualności, w czasach tzw. wzmożenia, gdy
tekst ma ujrzeć światło dzienne za dni kilka, jest dość ryzykowne. Nikt wszak nie jest prorokiem we własnym kraju w stanie
wzmożenia. Spróbuję jednak – może nieco mentorsko, może z tęsknotą za stabilnością, która zazwyczaj przekłada się na
przewidywalność. Znaczenie prawników dla kultury szeroko pojmowanej jest oczywiste i rzecz jasna nie wynika li tylko z
tego, że od czasu do czasu myślimy o podniesieniu poziomu kultury prawnej. Więc jak to jest? (…)” - wskazuje Zbigniew
Pawlak, wiceprezes KRRP.

 Kandydaci na adwokatów i radców muszą się zmierzyć z etyką, Rzeczpospolita, 15 grudnia 2015 r.
„W tym roku zdających stresuje nowa część egzaminu, która dotyczy etyki. Po raz pierwszy wprowadza go od
przyszłorocznego egzaminu tzw. ustawa deregulacyjna z 2013 r. Nie ma więc możliwości sprawdzenia, jakich zadań można
się spodziewać, co było w latach wcześniejszych. Dlatego, chociaż zawodowe egzaminy prawnicze: adwokacki i radcowski,
zaplanowane są na 15–18 maca 2016 r., wiele osób już rozpoczęło przygotowania. – Jak wynika z ustawy, ta część
egzaminu będzie polegała na sporządzeniu opinii dotyczącej etyki lub zasad wykonywania zawodu – na podstawie stanu
faktycznego lub akt – mówi Iwona Kujawa, dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej
w Ministerstwie Sprawiedliwości (...)”.
Więcej:
http://www.rp.pl/Aplikacjeegzaminy/151219575-Kandydaci-na-adwokatow-i-radcow-musza-sie-zmierzyc-z-etyka.html
 Czy adwokat jest synonimem obrońcy, Dziennik Gazeta Prawna, 15 grudnia 2015 r.
„Zadziwiające jest, z jak wielką determinacją samorząd adwokacki sprzeciwia się rozwiązaniom, które w istocie zmierzają
do podwyższenia standardów konstytucyjnego prawa do obrony. Na łamach Dziennika Gazety Prawnej („Trybunał:
dopuszczenie radców do obron to nie adwokacka sprawa”, 1 grudnia 2015 r.) oraz „Nawet jeśli nie mamy racji, to mamy
legitymację”, 3 grudnia 2015 r.) pojawiły się komentarze niezadowolonych adwokatów do wydanego postanowienia
Trybunału Konstytucyjnego odmawiającego nadania biegu wnioskowi Naczelnej Rady Adwokackiej o sygn. akt Tw 8/15.
Palestra zakwestionowała w nim zgodność z konstytucją niektórych przepisów ustawy o radcach prawnych,
znowelizowanych ustawą z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247), jak również znowelizowanego tym samym aktem prawnym art. 82 ustawy z 6 czerwca
1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1998 r. nr 9, poz. 1 ze zm.) w zakresie, w jakim dopuszczają one
możliwość występowania radców prawnych w charakterze obrońców w sprawach karnych i karnoskarbowych (...)”.
Więcej:
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/911095,adwokat-synonimem-obroncy.html
 A co mnie to obchodzi, Dziennik Gazeta Prawna, 15 grudnia 2015 r.
„Jadę samochodem, kiedy gdzieś pod Łodzią z radia dowiaduję się, że przedłużono czas zgłaszania kandydatów na
sędziów TK do... godz. 18. Jakiś żart – myślę. Kiedy później słucham relacji z obrad Sejmu i komentarzy, uświadamiam
sobie, że dziennikarz się sytuacją nie przejmuje – dowcipkuje. Co z tego, że nowi sędziowie nie znają się na prawie
konstytucyjnym. Że znają się na SKOK-ach i „katastrofach lotniczych”. A może myślisz, Czytelniku tego felietonu, podobnie:
trybunał – a co mnie obchodzi jakiś trybunał! Nigdy tam nie byłem i nie będę. Leśne dziadki, które koniunkturalnie wydają
niezrozumiałe wyroki (...)”.
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 Sąd Najwyższy nie będzie wróżył z fusów, Dziennik Gazeta Prawna, 15 grudnia 2015 r.
„Sąd kasacyjny nie powinien snuć domysłów, jakie to intencje przyświecały organowi drugiej instancji przy podejmowaniu
decyzji. Nie jest też uprawniony do dokonywania ocen takich hipotetycznych tez. Sprawa dotyczyła A.B., któremu zarzucono
popełnienie przewinienia dyscyplinarnego z art. 19 kodeksu etyki radcy prawnego. Okręgowy sąd dyscyplinarny jednej z
OIRP na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 3 oraz art. 65 ust. 2a ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (dalej u.r.p.) w zw.
z art. 19 kodeksu etyki radcy prawnego wymierzył mu karę pieniężną w wysokości 15 tys. zł i dołożył zakaz wykonywania
patronatu przez trzy lata. Wyższy Sąd Dyscyplinarny utrzymał w mocy pierwszoinstancyjne orzeczenie. A obrońca
obwinionego złożył kasację do Sądu Najwyższego (...)”.
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Więcej:
https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/618963,a-co-mnie-to-160-obchodzi.html

Więcej:
https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/618968,sad-najwyzszy-nie-bedzie-wrozyl-z-160-fusow.html
 Byli prezesi KRRP zatroskani o sytuację w kraju, prawnik.pl, 11 grudnia 2015 r.
„W oświadczeniu dziś wydanym protestują przeciwko lekceważeniu konstytucji i podważaniu roli TK jako jej strażnika.
Sytuacja jaka wytworzyła się wokół Trybunału sprowokowała Macieja Bobrowicza, Andrzeja Kalwasa, Zenona Klatkę i Jacka
Żuławskiego do wyrażenia "sprzeciwu wobec instrumentalnych działań przedstawicieli władzy ustawodawczej i
wykonawczej." Byłym prezesom nie podoba się deprecjonowanie obowiązującego prawa i działania podważające system
trójpodziału i współdziałania organów władzy. -One są podstawą demokracji - piszę w swoim wystąpieniu (...)”.
Więcej:
http://www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/910664,byli-prezesi-krrp-zatroskani-o-sytuacje-w-kraju.html
 Prawnicy o wolności słowa, rp.pl, 10 grudnia 2015 r.
„Adwokaci i radcy prawni edukowali uczniów. W czwartek świętowano Europejski Dzień Prawnika. Ustanowiła go Rada
Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w celu promowania idei państwa prawa i podstawowych wartości
wymiaru sprawiedliwości. Tegorocznym tematem jest wolność słowa. W Polsce świętowano m.in. w ten sposób, że
adwokaci i radcy prawni prowadzili lekcje w szkołach ponadgimnazjalnych (...)”.
Więcej:
http://www.rp.pl/Adwokaci/312109866-Europejski-Dzien-Prawnika---adwokaci-i-radcy-prawni-edukowali-uczniow.html

Media społecznościowe
Zapraszamy na nasze profile w mediach społecznościowych:

facebook-kliknij
twitter-kliknij
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