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Przekazujemy Państwu ostatni w bieżącej kadencji
numer Biuletynu Informacyjnego Krajowej Rady Radców
Prawnych.
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Nasze wydawnictwo, początkowo wysyłane jedynie do
dziekanów rad okręgowych izb radców prawnych oraz
członków KRRP, dostępne jest dziś powszechnie.

konferencja
s 4: Warsztaty rzeczników prasowych
s 4: Aplikacja radcowska
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Od 25 kwietnia 2014 r. ukazały się 62 numery Biuletynu.
Przez
ten
okres
informowaliśmy
regularnie
o wydarzeniach na szczeblu krajowym samorządu,
w tym, działalności zagranicznej oraz legislacyjnej.
Znalazły się w nim także wybrane informacje
o charakterze lokalnym.

s 7: „Pisali o nas, my pisaliśmy...”

Kolejny numer trafi w Państwa ręce już po XI Krajowym
Zjeździe Radców Prawnych.

Ogólnopolskie strony samorządu radców prawnych:
Strona Krajowej Izby Radców Prawnych
Biblioteka Prawa Samorządowego
Rejestr radców prawnych
DlaRadcow.pl

XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych
W dniach 3-5 listopada br. w Warszawie odbędzie się XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Zjazd wybierze Prezesa
Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji, członków Krajowej Rady, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, sędziów
Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz członków Wyższej Komisji Rewizyjnej.
Ponadto Zjazd będzie obradował nad wytycznymi działania samorządu i jego organów w latach 2016-2020.
Uprawnionych do głosowania jest 339 delegatów, reprezentujących 19 okręgowych izb radców prawnych.
Do tej pory kandydowanie na funkcję Prezesa KRRP zapowiedziały trzy osoby: r.pr. Maciej Bobrowicz (OIRP Zielona
Góra), r.pr. Ryszard Ostrowski (OIRP Katowice) oraz r.pr. Maria Ślązak (OIRP Gdańsk). Więcej informacji w dziale
„Pisali o nas, my pisaliśmy…”

Realizacja projektu dla młodych radców na koniec kadencji władz samorządu
W ramach strategii promocji zawodu opracowanej na podstawie zleconych przez KRRP badań socjologicznych
dotyczących barier dostępu do rynku usług prawniczych, dla realizacji zobowiązania władz samorządu do prowadzenia
działań polegających na pomocy młodym radcom prawnym rozpoczynającym karierę zawodową, oraz w celu odpowiedzi
na postulaty z Memorandum sformułowanego na I Ogólnopolskim Forum Młodych Radców Prawnych realizowany
będzie w najbliższym czasie projekt polegający na stworzeniu platformy organizacyjno-informatycznej pozwalającej na
promowanie zawodu.
Jeszcze przed końcem roku pojawi się w Internecie portal dający młodym radcom okazję do nabywania doświadczenia
i świadczenia odpłatnej pomocy prawnej online. Portal będzie miał także za zadanie niwelowanie barier dostępu do
usług świadczonych przez radów, a przez podejmowane w ramach projektu działania promocyjne ma przysłużyć się
ogółowi społeczności radcowskiej.
Projekt będzie miał charakter ogólnopolski.

Strona

W dniu 19 października br. odbyło się ostatnie w bieżącej kadencji posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców
Prawnych.
Prezydium przyjęło m.in. – w formule założeń- projekt budżetu KRRP na 2017 r. Zostanie on przekazany Krajowej Radzie
następnej kadencji. Projekt przewiduje m.in. wydatkowanie w 2017 r. ponad 1,7 ml zł środków zgromadzonych na
utworzonym uchwałą KRRP z 1995 r. funduszu założycielskim. Fundusz ten przeznaczony jest na wsparcie i refundację
wydatków ponoszonych przez okręgowe izby na poprawę warunków lokalowych, w tym inwestycje i modernizację
w siedzibach izb.
Szczegółowe decyzje dotyczące warunków, jakie spełniać winny izby ubiegające się o uzyskanie wsparcia, należeć
będą do Krajowej Rady następnej kadencji.
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Projekt budżetu KRRP na 2017 r. Wsparcie dla izb modernizujących swoje siedziby

Konstytucja w państwie demokratycznym – konferencja w Poznaniu
Szerokie grono wybitnych znawców prawa konstytucyjnego, państwowego i wyborczego uczestniczyło jako prelegenci
w konferencji naukowej samorządu radców prawnych, która odbyła w Poznaniu w dniach 21 – 22 października br. pod
hasłem „Konstytucja w państwie demokratycznym”.

Foto: OIRP Poznań
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Inicjatorami i organizatorami konferencji były okręgowe izby radców prawnych w Poznaniu i Wrocławiu, przy wsparciu
Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP. Zabierając głos wśród osób otwierających konferencję Prezes KRRP r.pr.
Dariusz Sałajewski pod adresem Dziekana Rady OIRP w Poznaniu r.pr. Zbigniewa Tura skierował gratulacje
i podziękowania dla inicjatorów i wszystkich organizatorów, podkreślając jednocześnie, że odbywana w tym właśnie
czasie konferencja stanowi uwieńczenie aktywnego udziału środowiska radców prawnych w procesie tworzenia
i stosowania prawa oraz debacie publicznej w kończącej się kadencji władz krajowych samorządu.
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W sześciu sesjach tematycznych konferencji – dotykających różnych obszarów i relacji między władzą ustawodawczą,
wykonawczą i sądowniczą – zaprezentowało się – jako paneliści czy moderatorzy – ponad trzydziestu praktyków i
teoretyków wspomnianych dziedzin prawa, wywodzących się też z wydziałów prawa niemal wszystkich czołowych
ośrodków akademickich w kraju. Byli wśród nich ponadto – była premier, honorowa przewodnicząca Komisji Weneckiej
– Hanna Suchocka, byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego – Jerzy Stępień i Bohdan Zdzienicki , Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia TK w stanie spoczynku Wojciech Hermeliński, a także Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Sprawiedliwości, sędzia Łukasz Piebiak. Moderatorem jednej z sesji pt. „Jaki kształt wymiaru
sprawiedliwości ?” był r.pr. Arkadiusz Bereza – wiceprezes KRRP, kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji przy
Krajowej Radzie, prof. UMCS w Lublinie.

III Ogólnopolskie Warsztaty Rzeczników Prasowych w Lublinie
W dniach 13-15 października br. po raz trzeci odbyły się w Lublinie Ogólnopolskie Warsztaty Rzeczników Prasowych
Okręgowych Izb Radców Prawnych, zorganizowane przez Dziekana Rady OIRP w Lublinie przy udziale Centrum
Prasowego KRRP, po raz pierwszy - pod patronatem TVP3 Lublin.

Foto: OIRP Lublin

Tematem tegorocznych warsztatów była "Komunikacja internetowa rzecznika prasowego".
Więcej: http://oirp.lublin.pl/aktualnosci/iii-ogolnopolskie-warsztaty-rzecznikow-prasowych-w-lublinie

Aplikacja radcowska


Pytania na kolokwia ustne 2017

Prezydium KRRP przyjęło sprawozdanie przewodniczącego Zespołu do opracowania zbiorów pytań na kolokwia ustne
w 2017 r. Pytania będą dostępne na stronie internetowej kirp.pl (dział – Aplikacja) jeszcze w tym tygodniu.

Prezydium KRRP podjęło uchwałę w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta
na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwium w roku szkoleniowym
2017. Wykaz zostanie opublikowany na stronie kirp.pl w tym tygodniu
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Wykaz aktów prawnych
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Sprawy międzynarodowe


Delegacja Adwokatury Chińskiej w Polsce

W dniach 24 - 26 października 2016 roku na zaproszenie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie przebywa
delegacja Adwokatury Chińskiej (ACLA).
24 października Prezydent ACLA Pan Wang Junfeng wspólnie z wiceprezes KRRP Marią Ślązak spotkali się z sędzią
Józefem Iwulskim, Prezesem Sądu Najwyższego w siedzibie SN, a także z sędzią Dariuszem Zawistowskim
Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa w siedzibie KRS.
25 października goście z Chin kontynuują spotkania oficjalne z przedstawicielami władz Rzeczypospolitej Polskiej i
kierownictwem samorządu radców prawnych.
W Chinach trwa reforma sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości, której celem ma być zwiększenie niezależności
sędziów oraz wzmocnienie pozycji prawników w postępowaniach przed sądami. Delegacja chińska chce skorzystać z
polskich rozwiązań ustrojowych w tym zakresie.
26 października goście wezmą udział w organizowanej przez nasz samorząd konferencji Chiny - Hong Kong - Polska
- szansa dla polskiego biznesu. Zagadnienia prawne i praktyczne.


Konkurs na najlepsze projekty Izb okręgowych rozstrzygnięty!

Uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs na najlepsze projekty zagraniczne okręgowych izb radców
prawnych. Protokół z obrad Komisji Konkursowej jest dostępny tutaj: link
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym Izbom i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.


Nabór uczestników szkolenia z zakresu prawa i migracji zakończony.

Uprzejmie informujemy, że zakończył się nabór uczestników szkoleń z zakresu prawa migracji i azylu, które będą mieć
miejsce w Atenach, Dublinie i Rzymie. Lista uczestników razem z informacją o przydzielonym seminarium znajduje się
tutaj: link
Info działu zagranicznego

Wydarzenia w okręgowych izbowach
 OIRP Toruń
W dniach 14 i 15 października 2016 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu w ramach działalności pro bono
zorganizowała i przeprowadziła akcję pod nazwą „Na torach prawa”, podczas której radcowie prawni i aplikanci
radcowscy z OIRP w Toruniu udzielali bezpłatnych porad prawnych w specjalnym Tramwaju Prawnym.

Strona

W ciągu dwóch dni z bezpłatnych porad prawnych skorzystało 61 osób. Najczęściej korzystający z bezpłatnych porad
zwracali się o pomoc w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, pracy i ubezpieczeń społecznych.
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Inicjatywa udzielania bezpłatnych porad prawnych dzięki zaangażowaniu koleżanek i kolegów radców prawnych i
aplikantów radcowskich, jak również mediów odniosła duży sukces.

Wysoka frekwencja świadczy o tym, że przedsięwzięcia w ramach działalności pro bono cieszą się dużym
zainteresowaniem, mimo funkcjonowania państwowego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej w powiatach.
OIRP w Toruniu zamierza zorganizować kolejną akcję już za kilka miesięcy.

 OIRP Olsztyn
W dniach 13-15 października 2016 roku w Luksemburgu odbyło się doroczne spotkanie Federacji Adwokatur
Europejskich (FBE), którego członkiem od 2012 roku jest również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie.
Przedstawicielami Izby na tym Kongresie byli Michał Korwek (wicedziekan) oraz Dariusz Gibasiewicz (Przewodniczący
Komisji Spraw Zagranicznych). Naczelnym tematem tegorocznego Kongresu była współpraca pomiędzy prawnikami
oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Więcej informacji: http://oirp.olsztyn.pl/oirp-olsztyn-luksemburgu/
Obchody Tygodnia Mediacji w OIRP Olsztyn : http://oirp.olsztyn.pl/obchody-tygodnia-mediacji-oirp-olsztynie/

W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji KRRP rozpoczęto prace nad VI już wydaniem podręcznika „Zawód
radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania”. Publikacja ta, ciesząca się nieustanną
popularnością, przeznaczona jest zarówno dla radców prawnych jak i aplikantów radcowskich. Konieczność
aktualizacji podręcznika powstała w związku ze zmianami aktów prawnych dotyczących wykonywania zawodu
radcy prawnego oraz ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz
niektórych innych ustaw, dotyczącą m.in. modyfikacji systemu prawa karnego procesowego w zakresie
postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego w pierwszej instancji. Dodatkowo nowe wydanie
uzupełnione zostanie o zmiany w zakresie tzw. rozporządzeń taryfowych, jak i coraz bogatszą literaturę
przedmiotu. Aktualizacja obejmie również uchwały, które zostaną podjęte podczas XI Krajowego Zjazdu Radców
Prawnych w dniach 3-5 listopada 2016r.



Ponadto zespół ekspertów OBSiL KRRP przystąpił do prac nad opinią w sprawie projektu ustawy – Kodeks
urbanistyczno-budowlany wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji. Ze względu na znaczenie oraz
objętość przedmiotowych regulacji, dotyczących wielu dziedzin polityk publicznych, przede wszystkim w sferze
ochrony środowiska, ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwa (przeciwdziałania
katastrofom naturalnym), transportu, energetyki i zdrowia, termin na przedstawienie stanowiska został
zakreślony aż do dnia 28 października br. Projekt ma na celu zebranie systemowych przepisów prawa z zakresu
planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarowania nieruchomościami oraz prawa budowlanego
w celu uregulowania ich w jednym akcie prawnym, posiadającym jednolitą systematykę i zakres pojęć. Ośrodek
Badań, Studiów i Legislacji dostrzegając wagę przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego
aktywnie bierze udział w procesach legislacyjnych z zakresu tej materii, czego wynikiem jest m.in. wydana już
opinia OBSiL KRRP w sprawie projektu urbanistyczno-budowalnego z dnia 7 lipca 2014 r. (link:
http://bibliotekakirp.pl/items/show/360).
Info OBSiL

Strona
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Informacje przekazane przez okręgowe izby radców prawnych

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


Gotowi na kobietę, Dziennik Gazeta Prawna, 25 października 2016 r.
„W tej chwili kluczowe wydają się działania na rzecz poszerzania rynku. To definiuję jako najważniejsze zadanie
w kolejnej kadencji – mówi Maria Ślązak, która ubiega się o schedę po Dariuszu Sałajewskim. Poinformowała
pani niedawno, że na odbywającym się 3–5 listopada Krajowym Zjeździe Radców Prawnych będzie pani
kandydować na funkcję prezesa samorządu. Co panią skłoniło do podjęcia tej decyzji? Są dwa powody –
wyzwania i odpowiedzialność (...)”.
Więcej:
https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/636338,gotowi-na-kobiete.html



Samorząd radcowski to nie jest związek zawodowy, Dziennik Gazeta Prawna, 25 października 2016 r.
„Nie chcę ani rewolucji, ani zachowania status quo. Jestem orędownikiem ewolucji – deklaruje Ryszard
Ostrowski, trzeci z kandydatów na nowego prezesa KRRP. Niemal na ostatniej prostej ogłosił pan, że zamierza
kandydować na stanowisko prezesa KRRP. W samorządzie na szczeblu krajowym nie piastował pan do tej pory
żadnych funkcji. Myśli pan, że ma szansę z dwójką tak doświadczonych rywali: byłym prezesem i obecną
wiceprezes? Ocenę szans pozostawiłbym delegatom na zjazd. To oni ostatecznie zdecydują, którego kandydata
poprą. Wydaje się, że w środowisku radcowskim nie jestem jednak postacią anonimową (...)”.

Projekt budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych na 2017 r., Rzeczpospolita, 21 października 2016 r.
„Podczas prawdopodobnie ostatniego posiedzenia Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w tej kadencji
przyjęto projekt budżetu na przyszły rok. Projekt ma zostać przekazany Krajowej Radzie następnej kadencji,
która ma zostać wybrana na listopadowym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych. Oficjalna strona KRRP,
podaje, że projekt przewiduje m.in. wydatkowanie w 2017 r. ponad 1,7 ml zł środków zgromadzonych na
utworzonym uchwałą KRRP z 1995 r. funduszu założycielskim. Fundusz ten przeznaczony jest na wsparcie i

Strona
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Więcej:
https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/636339,samorzad-radcowski-to-nie-jest-zwiazekzawodowy.html

refundację wydatków ponoszonych przez okręgowe izby na poprawę warunków lokalowych, w tym inwestycje i
modernizację w siedzibach izb (...)”.
Więcej:
http://www.rp.pl/Radcowie/310219921-Projekt-budzetu-Krajowej-Rady-Radcow-Prawnych-na-2017-r.html


Trzech kandydatów na szefa samorządu radcowskiego, prawnik.pl, 20 października 2016 r.
„Ryszard Ostrowski, Maria Ślązak i Maciej Bobrowicz będą kandydować na stanowisko prezesa Krajowej Rady
Radców Prawnych. Obecny prezes KRRP przyznał natomiast, że nie będzie ubiegał się o reelekcję. Wybory
odbędą się podczas zwołanego na 3-5 listopada Krajowego Zjazdu Radców Prawnych (...)”.
Więcej:
www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/986081,trzech-kandydatow-na-szefa-samorzaduradcowskiego.html



Trudniej będzie o przeciek zadań z egzaminu korporacyjnego, Rzeczpospolita, 20 października 2016 r.
„Podczas posiedzenia zespołu przygotowującego zadania nie wolno już sporządzać notatek ani korzystać z
telefonu. Minister sprawiedliwości zaostrza zasady pracy zespołu przygotowującego zadania na egzamin
radcowski. Nowelizacja właśnie wchodzi w życie. Przepisy mają wyeliminować możliwość jakiegokolwiek
przecieku. Dlatego na posiedzeniach zespołu nie można posiadać telefonów, tabletów itd. Wyjątkiem będą
komputery służące do przygotowania zadań i opisów istotnych zagadnień. Nie wolno też będzie sporządzać
notatek, z wyjątkiem robionych przez autorów zadań, dotyczących wyłącznie zgłoszonych przez nich propozycji
(...)”.
Więcej:
www.rp.pl/Aplikacjeegzaminy/310199895-Trudniej-bedzie-o-przeciek-zadan-z-egzaminu-korporacyjnego.html



Sąd: radca zapłaci wspólnocie odszkodowanie za szyld na budynku, i to wstecz, Rzeczpospolita, 17
października 2016 r.
„Umieszczenia reklam i tablic informacyjnych wykracza poza zakres korzystania przez członka wspólnoty
mieszkaniowej z części wspólnych nieruchomości, a w konsekwencji uzasadniona pobieranie przez wspólnotę
mieszkaniową stosownych opłat (...)”.
Więcej:
www.rp.pl/artykul/1292677-Sad--radca-zaplaci-wspolnocie-za-szyld--i-to-wstecz.html

Więcej:
https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/636006,prawnik-jutra-dzis.html

8

Prawnik jutra dziś, Dziennik Gazeta Prawna, 18 października 2016 r.
„Było kiedyś trzech kamieniarzy. I przechodzień, który zapytał, co robią. Pierwszy odpowiedział: obrabiam
kamienie. Drugi: stawiam mur. Trzeci robotnik wstał, wyprostował się i z dumą rzekł: a ja... buduję katedrę.
Każdy z nas ma wybór. Jedni obrabiają jedynie kamienie, nie interesując się tym, po co to robią. Inni mają przed
sobą wizję celu i być może – tak samo obrabiając kamienie – wiedzą, czego chcą, i widzą oczami wyobraźni
niewybudowane jeszcze katedry (...)”.
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Prawo autorskie a cytowanie prawniczych baz danych, Rzeczpospolita, 14 października 2016 r.
„Przytaczanie treści zaczerpniętych z prawniczych baz danych też podlega rygorom dozwolonego użytku.
Każdy adwokat czy radca prawny w swoich pismach procesowych lub w twórczości publicystycznej powołuje
się na przepisy prawa. Ich treść czerpie coraz częściej nie z książkowych wydań czy Dzienników Ustaw, ale z
elektronicznych baz danych wiedzy prawniczej. Dopóki powołuje się na same przepisy czy orzecznictwo,
właściwie nie musi pamiętać o prawie autorskim, bo treść prawa i orzeczeń sądowych nie jest nim objęta. Owe
bazy jednak zawierają też sporo innych treści, które temu rygorowi podlegają (...)”.
Więcej:
www.rp.pl/Prawo-autorskie/310149967-Prawo-autorskie-a-cytowanie-prawniczych-baz-danych.html



Ryszard Ostrowski kandydatem na prezesa KRRP, rp.pl, 13 października 2016 r.
„Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach - Ryszard Ostrowski - zapowiedział
kandydowanie na funkcję Prezesa KRRP (...) Dotychczas kandydowanie na Prezesa KRRP zgłosili też Maciej
Bobrowicz – który pełnił już tę funkcję w latach 2007-2013, oraz Maria Ślązak – aktualna wiceprezes KRRP i
Prezydent CCBE w 2015 r.(...)”.
Więcej:
www.rp.pl/Radcowie/310139923-Ryszard-Ostrowski-kandydatem-na-prezesa-KRRP.html



Wywiad z Marią Ślązak: kandydatem na prezesa KRRP, rp.pl, 13 października 2016 r.
„Maria Ślązak, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych w rozmowie z Tomaszem Pietrygą mówiła m.in. o
tym, dlaczego chce kandydować na prezesa samorządu radcowskiego. - Chciałabym przekazać część swojego
doświadczenia i z pożytkiem wykorzystać go dla samorządu – powiedziała kandydatka (...)”.
Więcej:
www.rp.pl/Radcowie/310129933-RZECZoPRAWIE---Maria-Slazak-kandydat-na-prezesa-KRRP.html#ap
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