
 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

W najnowszym numerze Biuletynu piszemy                                         

przede wszystkim o innowacyjnym projekcie KRRP - 

ogólnopolskim portalu ofert dedykowanych dla radców 

prawnych i aplikantów radcowskich www.dlaradcow.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści: 
 

s 2: Portal dlaradcow.pl  

s 3: Spotkanie Prezesa KRRP z Rzecznikiem Praw 

Obywatelskich 

s 3: Porozumienie z Krajową Szkołą Sądownictwa i 

Prokuratury 

s 3: Działalność międzynarodowa 

s 4: Prace Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP 

s 5: Prace przedzjazdowe 

s 5:  Wolters Kluwer dla radców 

s 5: „Pisali o nas, my pisaliśmy...” 

   
Ogólnopolskie strony samorządu radców prawnych: 

  

  Strona Krajowej Izby Radców Prawnych  

Biblioteka Prawa Samorządowego 

  Rejestr radców prawnych  

 DlaRadcow.pl  

 

 

30 sierpnia 2016 r. 
 

Numer 
17/2016 

http://www.dlaradcow.pl/
http://kirp.pl/
http://bibliotekakirp.pl/
http://rejestrradcow.pl/
http://dlaradcow.pl/
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DlaRadcow.pl - ogólnopolski portal ofert dla radców prawnych i aplikantów 

radcowskich 
 

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze strony internetowej innowacyjnego projektu KRRP - ogólnopolskiego portalu 

ofert dedykowanych dla radców prawnych i aplikantów radcowskich www.dlaRadcow.pl 

 

Projekt stanowi odpowiedź zarówno na potrzeby członków samorządu radcowskiego, dla których status zawodowy 

stanowi dodatkową korzyść na drodze do uzyskania korzystnych, zindywidualizowanych ofert handlowo-usługowych, 

jak i też instytucji poszukujących możliwości prezentowania swojej oferty tej grupie odbiorców. 

 

Serwis funkcjonuje już pod odrębnym adresem www.dlaradcow.pl  i dostępny jest zarówno z komputerów 

stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów etc.). 

Dla członków naszego samorządu utworzona została możliwość zapisania się do newslettera z ofertami.  

 

Zachęcamy również do odwiedzin sekcji Portalu pn. "Materiały do pobrania", gdzie za pośrednictwem formularza 

radcowie prawni mogą zgłosić chęć otrzymania unikalnego wydawnictwa cyfrowego - "Biurowego pakietu startowego 

dla radców prawnych" (http://www.dlaradcow.pl/materialy-do-pobrania ) 

 

Ponadto, istnieje możliwość „regionalizacji” serwisu wg obszaru działalności izb okręgowych oraz udostępnienia 

możliwości publikowania ofert przeznaczonych dla członków danej izby. 

 

W taki sposób zrealizowana została koncepcja utworzenia jednego, spójnego miejsca wspomagającego radców 

prawnych i aplikantów radcowskich w ich codziennych obowiązkach zawodowych. 

 

http://www.dlaradcow.pl/
http://www.dlaradcow.pl/
http://www.dlaradcow.pl/materialy-do-pobrania
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Spotkanie Prezesa KRRP z Rzecznikiem Praw Obywatelskich 

 

Dariusz Sałajewski spotkał się 25 sierpnia br. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem. Spotkanie odbyło 

się w siedzibie RPO. Rozmowa dotyczyła przygotowywanego porozumienia o współpracy pomiędzy Centrum Edukacji 

Prawnej KRRP i Federacją Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Porozumieniu inicjowanemu przez Prezesa KRRP 

patronować będzie również Rzecznik Praw Obywatelskich. 

 

Celem porozumienia będzie włączenie się okręgowych izb i bezpośrednio radców prawnych w działalność 

funkcjonujących uniwersytetów trzeciego wieku. W programach prelekcji i spotkań organizowanych dla słuchaczy 

uniwersytetów obecna będzie tematyka prawna. Chodzi o przekazywanie wiedzy w zakresie przydatnym w codziennym 

życiu i wskazywanie na potrzebę, ale i możliwości zasięgania pomocy prawnej. 

 

W rozmowie podjęto również kwestie praktycznego umiejscowienia w programie aplikacji radcowskiej zagadnień 

poszanowania praw człowieka i możliwej współpracy w tym zakresie pomiędzy samorządem radcowskim a Urzędem 

Rzecznika w Warszawie i jego przedstawicielstwami regionalnymi. 

 

Porozumienie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury na 2017 r. 

 
25 sierpnia 2016 r. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych 

Dariusz Sałajewski oraz Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Małgorzata Manowska podpisali 

Porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów radcowskich szkolenia z zakresu działania sądownictwa 

powszechnego i prokuratury. 

 

W spotkaniu uczestniczyła Wiceprezes KRRP Ewa Stompor-Nowicka oraz Zastępca Dyrektora KSSiP ds. Aplikacji 

sędzia Rafał Dzyr. 

 

Treść porozumienia: link 

 
Działalność międzynarodowa 
 

 Pożegnanie radcy prawnego Macieja Zielińskiego (1957 - 2016) 

  

18 sierpnia 2016 roku w wieku 59 lat zmarł r. pr. Maciej Zieliński, doktor nauk prawnych,  członek komisji zagranicznej 

Krajowej Rady Radców Prawnych i jej przewodniczący w latach 1994 - 1995. 

 

Krajowa Rada Radców Prawnych pożegnała Go nekrologiem o następującej treści: 

  

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o przedwczesnej śmierci naszego Kolegi Macieja Zielińskiego, doktora 

nauk prawnych, radcy prawnego, byłego Przewodniczącego Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych. 

Był dumny z wykonywania zawodu radcy prawnego, my byliśmy dumni z Niego. 

 

Rodzicom i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia 

W imieniu Krajowej Rady Radców Prawnych 

Prezes Dariusz Sałajewski 

  

 

 

http://kirp.pl/porozumienie-krajowa-szkola-sadownictwa-prokuratury-2017-r/
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 Trzecia edycja Konkursu na najlepsze projekty zagraniczne Okręgowych Izb Radców Prawnych 

  

Komitet ds. Zagranicznych po raz trzeci ogłasza Konkurs dla Okręgowych Izb Radców Prawnych na najlepsze projekty 

zagraniczne. Jego celem jest wspieranie i rozwijanie działalności zagranicznej Izb, włączanie w tę działalność jak 

najszerszego grona radców prawnych i upowszechnianie dorobku kontaktów zagranicznych naszego samorządu. 

Termin składania projektów mija 7 października 2016 r.  
  

Regulamin Konkursu i formularz zgłoszeniowy można pobrać: tutaj  

  

 Informacja o realizacji projektu OIRP w Lublinie w ramach drugiej edycji Konkursu na najlepsze projekty 

zagraniczne Izb Okręgowych 

  

OIRP w Lublinie w maju 2016 r. zrealizowała projekt  „Prawo bez granic: Lublin 2016”, na który uzyskała dofinansowanie 

w ramach II edycji Konkursu na najlepszy projekt zagraniczny OIRP, ogłoszony przez Komitet ds. Zagranicznych KRRP. 
  

W ramach projektu, w dniach 19-20 maja 2016 r. zorganizowano konferencję z udziałem prawników z Ukrainy 

oraz  stworzono Platformę Komunikacji Prawnej, służącej wymianie informacji online pomiędzy uczestnikami projektu. 

Zachęcamy radców prawnych i aplikantów radcowskich do rejestrowania się na Platformie Komunikacji Prawnej pod 

adresem www.PKP.oirp.lublin.pl oraz do udziału we wrześniowym szkoleniu organizowanym przez OIRP w Lublinie 

dotyczącym korzystania z Platformy (szczegółowe informacje na temat szkolenia zostaną zamieszczone się na 

stronie: www.oirp.lublin.pl). 

Więcej informacji o projekcie: link  

Info działu zagranicznego 

 
 

 

 
W dniu 29 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu ustawy          

o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, w której uczestniczył przedstawiciel Ośrodka 

Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Projekt obejmuje swoim zakresem m.in. wprowadzenie 

do porządku prawnego instytucji notarialnych nakazów zapłaty, które stanowiłyby niejako alternatywę dla nakazów 

zapłaty wydawanych w postępowaniu upominawczym. Obecny na konferencji przedstawiciel Ośrodka, podkreślił m.in. 

konieczność wyraźnego przewidzenia w treści projektowanej regulacji przepisów, które odnosiłyby się do zasad zwrotu 

kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych. Postulat ten 

dotyczy kosztów pełnomocnika zarówno na etapie wydawania notarialnych nakazów zapłaty, jak również na etapie 

postępowania sądowego po wniesieniu sprzeciwu do sądu. Podobnie jak szereg innych sugestii przedstawionych                     

w przedłożonej uprzednio opinii OBSiL KRRP, postulaty te spotkały się z aprobatą autorów projektu, co znalazło 

odzwierciedlenie w opracowanym zestawieniu uwag. Wprowadzenie tych rozwiązań do kolejnej wersji projektu,                          

a w szczególności ich kształt, będzie monitorowany przez ekspertów OBSiL w ramach prac bieżących. 

 

W dniu 19 sierpnia 2016 r. w Sopocie odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Rady Programowej Ośrodka Badań, 

Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. 

 
Info OBSiL  

 

http://kirp.pl/trzecia-edycja-konkursu-najlepsze-projekty-zagraniczne-okregowych-izb-radcow-prawnych/
http://www.pkp.oirp.lublin.pl/
http://www.oirp.lublin.pl/
http://kirp.pl/realizacja-projektu-oirp-lublinie-ramach-drugiej-edycji-konkursu-najlepsze-projekty-zagraniczne-izb-okregowych/
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Prace przedzjazdowe 

W dniu 24 sierpnia br. w siedzibie KRRP odbyło się posiedzenie: 

 Zespołu do przygotowania projektu zmiany uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów 

samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania 

uchwał przez organy samorządu, powołanego uchwałą Nr 131/IX/2016 KRRP z dnia 11 czerwca 2016 r. 

 oraz 

 Zespołu do przygotowania projektu uchwały XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w sprawie wytycznych 

działania samorządu i jego organów na lata 2016-2020, powołanego uchwałą Nr 130/IX/2016 KRRP z dnia 11 

czerwca 2016 r. 

 

 

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

i sprawom samorządu. 
  

 Komisje przygotowujące egzaminy będą szczelniejsze, Dziennik Gazeta Prawna, 29 sierpnia 2016 r. 

„Ministerstwo Sprawiedliwości chce zminimalizować ryzyko wycieków pytań na prawniczych egzaminach 

wstępnych i zawodowych (adwokackich, radcowskich, komorniczych oraz notarialnych). Do konsultacji 

społecznych trafił właśnie komplet projektów rozporządzeń uszczelniających zasady działania komisji 

odpowiedzialnych za układanie zadań. Projektowana regulacja zakłada wyeliminowanie możliwości posiadania 

na posiedzeniach zespołu urządzeń służących do odbioru, przekazywania, przechowywania, utrwalania i 

powielania informacji (...)". 

 

Więcej:https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/633121,komisje-przygotowujace-egzaminy-beda-

szczelniejsze.html  

 

 Gdy przymus jest dobrodziejstwem, Rzeczpospolita, 28 sierpnia 2016 r. 

"Przeciętny Kowalski ma problem ze sformułowaniem żądań w pozwie i składaniem środków odwoławczych. 

Opieka prawna należy więc do jego podstawowych potrzeb – uważa Arkadiusz Bereza. Już od ponad 20 lat, od 

kiedy wprowadzono wielką nowelizację postępowania cywilnego, pojawia się w debacie publicznej kwestia 

wprowadzenia przymusu adwokacko-radcowskiego. W 2002 r. wyraźnie postulowano jego rozszerzenie na sądy 

apelacyjne. Budziło to jednak opór, bo za mało było profesjonalnych pełnomocników na rynku usług 

prawniczych. Obecnie ta przeszkoda nie istnieje (...)". 

 

 

 

https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/633121,komisje-przygotowujace-egzaminy-beda-szczelniejsze.html
https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/633121,komisje-przygotowujace-egzaminy-beda-szczelniejsze.html
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Więcej:www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/308289996-Nie-umiemy-pisac-pozwow-i-skladac-srodkow-

odwolawczych.html  

 

 Aplikacje korporacyjne: młodzi prawnicy najpierw zdobywają klientów i specjalizacje, Rzeczpospolita, 

27 sierpnia 2016 r. 

„Mniejsze zainteresowanie zawodami prawniczymi nie dziwi. Młodzi prawnicy dziś najpierw zdobywają klientów 

i specjalizacje, a dopiero potem idą na aplikacje. Ministerstwo Sprawiedliwości podsumowało właśnie liczbę 

zgłoszonych do egzaminu wstępnego na aplikację: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Przystąpi 

do nich 8460 osób, w 2015 r. było ich 9241. Liczba chętnych do korporacji z roku na rok maleje (...)”. 

 

Więcej: www.rp.pl/Opinie/308279995-Aplikacje-korporacyjne-mlodzi-prawnicy-najpierw-zdobywaja-klientow-i-

specjalizacje.html  

 

 Od 2017 roku opłaty za aplikacje będą niższe, Rzeczpospolita, 24 sierpnia 2016 r. 

„Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdziło, że pracuje nad zmianą przepisów o opłatach za aplikacje. Zamiast 

podwyżki od przyszłego roku będą obniżki – obiecuje. Mówi się o zmianie współczynnika minimalnego 

wynagrodzenia, od którego naliczana jest opłata. Nowy mnożnik ma wynieść 2,7 (wówczas koszt aplikacji za 

rok wyniósłby 5,4 tys. zł) lub 2,8 (wtedy jej koszt to 5,6 tys. zł). Oznacza to, że aplikacje będą tańsze niż dziś 

średnio o 200– 300 zł (...)”. 

 

Więcej: http://www.rp.pl/Aplikacjeegzaminy/308249909-Od-2017-roku-oplaty-za-aplikacje-beda-nizsze.html  

 

 Radcowie sceptyczni wobec zmian w dochodzeniu wierzytelności, prawnik.pl, 24 sierpnia 2016 r. 

„Notarialne nakazy zapłaty nie doprowadzą do istotnego odciążenia sądów oraz usprawnienia i przyśpieszenia 

ich pracy uważają radcowie. Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przedstawił 

opinię do projektu nowelizacji niektórych ustaw, który ma na celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (...)". 

 

Więcej: www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/970017,radcowie-sceptyczni-wobec-zmian-

wdochodzeniu-wierzytelnosci.html  

 

 Radcowie urażeni aluzją do Bieruta, prawnik.pl, 18 sierpnia 2016 r. 

„Prezes KIRP Dariusz Sałajewski, odnosząc się do tekstu z tygodnika Prawnik, zarzucił jego autorce nadmiar 

emocji i wyrażanie zniesławiających radców opinii. Tylko nadmiarem emocji – daleki jestem bowiem od 

zarzucania Pani Redaktor złej woli - można próbować tłumaczyć pochopną, krzywdzącą i wręcz zniesławiającą 

środowisko i samorząd radcowski aluzję, którą posłużyła się E. Szadkowska w końcowej części swojej publikacji 

(...)”. 

 

Więcej:www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/968568,radcowie-urazeni-aluzja-do-bieruta.html  

 

 

 

Biuletyn Informacyjny 

Wydawca: Krajowa Rada Radców Prawnych 

Redakcja: Aleksandra Urbankiewicz, Albert Stawiszyński 
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