
 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przekazujemy Państwu ostatni w tym roku numer 

Biuletynu Informacyjnego Krajowej Rady Radców 

Prawnych. 

 

Zapraszamy, m.in. na szeroką relację w obchodów 

Europejskiego Dnia Prawnika. Piszemy ponadto                                         

o najnowszym stanowisku Porozumienia „Prawnicy 

Razem”  oraz o pracach legislacyjnych. 
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Ogólnopolskie strony samorządu radców prawnych: 

  

  Strona Krajowej Izby Radców Prawnych  

Biblioteka Prawa Samorządowego 

  Rejestr radców prawnych  

 DlaRadcow.pl  

 

 

22 grudnia 2016 r. 
 

Numer 
25/2016 

http://kirp.pl/
http://bibliotekakirp.pl/
http://rejestrradcow.pl/
http://dlaradcow.pl/
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 Europejski Dzień Prawnika 
 

3 edycja – 9 grudnia 2016 r. 

 

Europejski Dzień Prawnika (EDP) ustanowiła Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w celu 

promowania idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, a także aby promować zawód 

prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego. Europejski Dzień 

Prawnika organizowany jest we wszystkich krajach członkowskich CCBE.  EDP jest obchodzony 10 grudnia wspólnie 

z ustanowionym przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Dniem Ochrony Praw Człowieka.  
 

 
W trakcie lekcji o prawie obywateli do sądu w Krakowie – fot. r. pr. Karolina Radosz 

 

Trzecia edycja Europejskiego Dnia Prawnika promowała dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla obywateli, w tym                                  

w szczególności prawo do porady i pomocy prawnej ze strony radców prawnych. 

 

Europejski Dzień Prawnika jest obchodzony co roku w Okręgowych Izbach radców Prawnych w formie jednodniowego 

projektu edukacyjnego – lekcji w szkołach ponadpodstawowych i średnich. 

 

W tym roku lekcje te odbywały się już po raz trzeci na obszarze całego kraju. W wielu miejscowościach nawiązana 

została stała współpraca między samorządem, a Kuratoriami Oświaty oraz poszczególnymi szkołami, dzięki czemu 

edukacja prawnicza i spotkania radców prawnych z uczniami i nauczycielami odbywają się również w trakcie roku 

szkolnego. 
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We współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości radcowie prawni przygotowali poradnik dla młodzieży z gimnazjów i 

liceów „Przychodzi uczeń do prawnika…”, który razem z materiałami dodatkowymi jest dostępny do pobrania pod 

poniższym linkiem: https://ms.gov.pl/pl/poradnik-prawny-dla-mlodziezy/ 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szczegółowe dane o zaangażowaniu radców prawnych  i aplikantów w projekt edukacyjny pod linkiem:  
Europejski Dzień Prawnika - podsumowanie  
 
Ponadto:  
 
OIRP w Krakowie zorganizowała: 

 konferencję „Prawnik przyszłości” we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Jagiellońskiego; 

 audycję w Radiu Kraków o Europejskim Dniu Prawnika; 

 koncert charytatywny „Praw(n)e serca” pod honorowym patronatem Prezesa KRRP, Dziekana WPiA UJ i 

Prezesa SO w Nowym Sączu. 

 

OIRP w Opolu zorganizowała: 

 udział uczniów w symulacji rozprawy w Sądzie Okręgowym w Opolu; 

 pokaz filmu „Lincz” i dyskusja o dopuszczalnych sposobach wymierzania sprawiedliwości; 

 grę plenerową dla radców prawnych w ośrodku szkoleniowym w Poraju; 

 mecz między drużynami radców prawnych, adwokatów i prokuratorów w piłce halowej w Częstochowie; 

 pokaz platformy internetowej do nauki angielskiego języka prawniczego. 

 

OIRP w Poznaniu zorganizowała spotkanie dla radców prawnych – seniorów poświęcone idei obchodów Europejskiego 

Dnia Prawnika. 

 

OIRP we Wrocławiu w okresie listopad/grudzień prowadziła projekt edukacyjny „Prawo w szkole” w 32 szkołach, w tym 

w Europejskim Dniu Prawnika w 6 szkołach. 

https://ms.gov.pl/pl/poradnik-prawny-dla-mlodziezy/
http://kirp.pl/iii-edycja-europejskiego-prawnika-9-grudnia-2016-r/
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          Plakat promujący koncert charytatywny „Praw(n)e serca”      Spotkanie dla nauczycieli w Kłodawie 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Konferencja „Prawnik przyszłości” w Krakowie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        

            Zajęcia w jednej ze szkół w Warszawie                       Radcowie prawni w szkole w Olsztynie 
           fot. OIRP w Warszawie                                               fot. r. pr. Dariusz Gibasiewicz  

 
 

Zakończony rok szkoleniowy 2016 

 

W dniach 1 – 4 grudnia 2016 roku, szkoleniem w Zakopanem, Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych 

zakończyło rok szkoleniowy 2016. 
 

W roku 2016 Centrum zorganizowało 10 szkoleń ogólnopolskich, w których uczestniczyło 1122 radców prawnych i 

aplikantów radcowskich; 1 szkolenie-warsztaty – 33 uczestników; 7 szkoleń  jednodniowych – 373 uczestników oraz 3 

szkolenia e-learningowe. 
 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Centrum w roku 2017. Informacja o  szkoleniach 

ogólnopolskich organizowanych w I półroczu 2017 roku pod adresem: http://szkolenia.kirp.pl/Default.aspx?id=2  

 

 

 

http://szkolenia.kirp.pl/Default.aspx?id=2
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Centrum Edukacji Prawnej KRRP współorganizatorem konferencji  „MEDIACJE RÓWIEŚNICZE”   
 
15 grudnia 2016, w Sali Sądu Okręgowego w Poznaniu odbyła się konferencja podsumowującą realizację projektu 

Mediacje Rówieśnicze – finansowanego w ramach rządowego programu – Bezpieczna i przyjazna szkoła 2014-2016. 

Organizatorem głównym była OIRP w Poznaniu  a współorganizatorami sygnatariusze  porozumienia powołującego 

Wielkopolskie Centrum Mediacji Szkolnej, Rówieśniczej i Oświatowej – Wielkopolski Kurator Oświaty, Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego, Sąd Okręgowym w Poznaniu oraz Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców 

Prawnych w Warszawie, z siedzibą w Poznaniu. 

 

Gośćmi spotkania byli: Elżbieta Leszczyńska  - Wielkopolski Kurator Oświaty, Czesław Kruczek – zastępca Dyrektora 

Departamentu Nauki i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, dziekan Rady 

OIRP w Poznaniu –Zbigniew Tur, dr Krystyna Babiak – dyrektor Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców 

Prawnych oraz radcowie prawni – koordynatorzy ds. edukacji prawnej z 12 okręgowych izb radców prawnych. 

 

Więcej informacji: link  

 
Porozumienie „Prawnicy Razem” o wolności mediów i dostępu obywateli do informacji 
 
W dniu 21 grudnia br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych odbyło się ostatnie w 2016 r. spotkanie 

sygnatariuszy Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. W spotkaniu, ze strony KRRP 

wzięli udział: prezes KRRP Maciej Bobrowicz oraz wiceprezesi Ryszard Ostrowski i Zbigniew Tur. 
 

Porozumienie przyjęło stanowisko nr 27/2016 dot. wolności mediów i dostępu obywateli do informacji, w którym 

negatywnie odnosi się do  „Informacji na temat planowanych zmian w organizacji pracy mediów w Parlamencie” 

ogłoszonych 14 grudnia 2016 r. oraz wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją konfliktu, która nastąpiła w kolejnych 

dniach.  Porozumienie podkreśla również, że w każdej demokracji wolność słowa związana jest z prawem dostępu do 

informacji. 
 

Pełna treść stanowiska:  link  

 
Apel Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 grudnia 2016 w sprawie wolności 

mediów i dostępu obywateli do informacji 
 

Prezydium KRRP apeluje do sprawujących władzę o wycofanie się ze wszystkich działań, które to prawo naruszają. 
Obowiązująca w każdej demokracji wolność słowa oznacza prawo dostępu do informacji. Prawo to wyraża się                               

w wolności mediów i wolności dostępu społeczeństwa do informacji za pośrednictwem mediów. Naruszeniem tego prawa 

jest zamierzone wprowadzenie ograniczeń dla dziennikarzy relacjonujących pracę sejmu. 

Link  

 

Informacja prasowa 
 

W nawiązaniu do informacji medialnych dotyczących przedstawienia zarzutów pełnomocnikom w związku z posłużeniem 

się nierzetelnymi dokumentami w postaci zwolnień lekarskich w toku czynności procesowych, Krajowa Rada Radców 

Prawnych wystąpiła do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu o informacje w tej 

sprawie. 

Jednocześnie informujemy, iż Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi podjął również 

czynności sprawdzające w tej sprawie. 
 

Więcej: http://kirp.pl/informacja-prasowa/  

 

 

 

http://centrumedukacjiprawnej.pl/?page_id=22
http://prawnicyrazem.pl/stanowisko/stanowisko-nr-272016-dot-wolnosci-mediow-i-dostepu-obywateli-do-informacji/
http://kirp.pl/uchwala-prezydium-krajowej-rady-radcow-prawnych-17-grudnia-2016-sprawie-wolnosci-mediow-dostepu-obywateli-informacji/
http://kirp.pl/informacja-prasowa/
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Pismo do Prezydenta RP w sprawie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług 

 

14 grudnia został złożony w Kancelarii Prezydenta RP list dotyczący zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza do polskiego systemu prawnego bardzo niebezpieczne z punktu 

widzenia wszystkich obywateli rozwiązanie. 

 

Od 1 stycznia 2017 roku przepisy wprowadzają solidarną odpowiedzialność pełnomocników wraz z podatnikiem do 

kwoty 500.000,- zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od 

dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego (art. 96 ust. 4b ustawy o podatku VAT). 

Treść listu: link  

 

 
 Ważna informacja OBSiL dot. nowelizacji prawa podatkowego 

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 

innych ustaw, wprowadzającej odpowiedzialność solidarną pełnomocników dokonujących zgłoszenia rejestracyjnego 

VAT, w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji opracowana została informacja, którą Wiceprezes KRRP Leszek Korczak 

skierował w dniu 21 grudnia 2016 r. do Dziekanów rad okręgowych izb radców prawnych celem przekazania jej radcom 

prawnym zrzeszonym w danej OIRP. Powyższa informacja zwraca uwagę na wspomnianą odpowiedzialność radcy 

prawnego uczestniczącego wyłącznie w przewidzianych prawem czynnościach rejestracyjnych oraz sugeruje wyraźne 

zaznaczenie w przyjmowanym pełnomocnictwie, że nie obejmuje ono swoim zakresem umocowania do rejestracji klienta 

jako podatnika VAT. 

Treść informacji: link 

 

 Opinia OBSiL do projektu ustawy o Prokuratorii Generalnej 

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przedstawił opinię do projektu ustawy o 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Regulacja przewiduje utworzenie w miejsce Prokuratorii Generalnej 

Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W opinii wyrażono sceptyczne stanowisko przede 

wszystkim wobec projektowanego poszerzenia kompetencji Prokuratorii Generalnej na zastępstwo innych niż Skarb 

Państwa państwowych osób prawnych, osób prawnych z udziałem Skarbu Państwa oraz osób prawnych z udziałem 

państwowych osób prawnych, sugerując jednocześnie pomysł zastąpienia tego poszerzenia możliwością przystąpienia 

przez Skarb Państwa zastępowany przez Prokuratorię Generalną do procesu cywilnego w charakterze interwenienta 

ubocznego, którego rolą jest przecież udzielenie swoistej pomocy stronie procesowej. Opinia w dniu 14 grudnia 2016 r. 

została przekazana Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu RP, Przewodniczącemu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka oraz Przewodniczącemu sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. 

Opinia: link  

 

 Stanowisko OBSiL do projektu rozporządzenia MS dot. utrwalania obrazu lub dźwięku w postępowaniu 

karnym 

W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych poddano analizie projekt rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym. 

Eksperci OBSiL nie zgłosili uwag krytycznych. Aprobująco odnieśli się natomiast do planowanego rozszerzenia zakresu 

 

link
http://kirp.pl/wazna-informacja-obsil-dot-nowelizacji-prawa-podatkowego/
http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/634
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przedmiotowego obowiązującego obecnie rozporządzenia i objęcia nim także utrwaleń samego obrazu, co zasługuje na 

akceptację również z perspektywy radców prawnych. 

Stanowisko: link  

 

 Stanowisko OBSiL w sprawie projekt dot. zakładania spółki z o.o. w systemie teleinformatycznym 

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji przedstawił stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu 

teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie 

teleinformatycznym, a także wymagań dotyczących podpisu elektronicznego. W powyższym stanowisku sformułowane 

zostały wątpliwości w odniesieniu do proponowanego brzmienia § 6 ust. 3 rozporządzenia.  Zwrócono uwagę, że 

dopuszczenie możliwości zmiany treści dokumentów (umowa spółki, lista wspólników, oświadczenie o wniesieniu 

kapitału zakładowego) do chwili złożenia podpisu przez wszystkich uprawnionych użytkowników rodzi ryzyko 

dopuszczenia możliwości ich korygowania (wprowadzania zmian). Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy wszystkie podpisy 

nie są składane jednocześnie (co w przypadku narzędzi teleinformatycznych jest raczej regułą). Zasugerowano 

rezygnację z tej możliwości, na rzecz przyjęcia rozwiązania, aby po złożeniu pierwszego (ale nie jedynego podpisu, w 

przypadku wielości wspólników-założycieli lub członków zarządu) podpisu, co powinno nastąpić po ustaleniu treści 

dokumentu, do czasu uzyskania kolejnych (wszystkich pozostałych), treść dokumentu ulegała swoistemu „zamrożeniu”, 

poprzez uniemożliwienie dokonywania zmian. W ten sposób wyeliminowane zostałoby ryzyko potwierdzenia podpisem 

dokumentów o zmienionej względem pierwotnej treści przez kolejnych uprawnionych użytkowników. 

Stanowisko: link  

 

 Opinia OBSiL do projektu ustawy o komornikach sądowych 

W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji opracowano opinię do projektu ustawy o komornikach sądowych z 22 listopada 

2016 r. Projekt oceniony został negatywnie. W opinii podniesiono, że proponowane zmiany są nieprecyzyjne lub 

nieuzasadnione, a ich przyjęcie może jedynie pogorszyć stan egzekucji sądowej w Polsce. Autor opinii wskazał, że 

projekt nie rozwiązuje mankamentów starej ustawy, bowiem w znaczącej części powiela dotychczasowe rozwiązania. 

Ponadto projekt dodaje  kolejne budzące wątpliwości przepisy. Autor opinii zaznaczył szczególnie niejasny status 

komornika sądowego i skonkludował, iż projekt może stanowić jedynie punkt wyjścia do dalszych prac, bo w obecnej 

postaci może spowodować jedynie szkody poprzez załamanie systemu egzekucji w Polsce. 

Opinia: link  

 

 Opinia OBSiL do projektu ustawy o kosztach komorniczych 

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP przedstawił opinię do rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych. 

Powyższa regulacja ma zastąpić przepisy o kosztach, zawarte dotychczas w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

komornikach sądowych i egzekucji. 

Opinia zwraca m.in. uwagę na wątpliwości związane z uznaniem opłaty egzekucyjnej za daninę publiczną oraz z 

odejściem od ustalania minimalnej i maksymalnej opłaty egzekucyjnej, jako odpowiednio części bądź wielokrotności 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, na rzecz określenia ich kwotowo. Ekspertyza szeroko odnosi się również 

m.in. do instytucji tzw. miarkowania opłaty egzekucyjnej. 

Opinia: link  

 

 Udział przedstawiciela OBSiL w posiedzeniu Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP 

W dniu 15 grudnia br. r.pr. Rafał Stankiewicz – przedstawiciel Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP – wziął udział 

w posiedzeniu Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP. 

Przedmiotem obrad Komisji było m.in. rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany przepisów ustawy o radcach prawnych w  

http://kirp.pl/wp-content/uploads/2016/12/odp.-krrp-do-ms.pdf
http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/633
http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/632
http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/630
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zakresie praw osób, które ukończyły aplikację adwokacką lub radcowską oraz zasad przeprowadzania egzaminu 

adwokackiego i radcowskiego. Treść petycji jest ukierunkowana na wydłużenie terminu umożliwiającego zastępowanie 

radców prawnych przez aplikantów do trzech lat od dnia ukończenia aplikacji oraz przyjęcie regulacji dopuszczających 

ponowne zdawanie egzaminu radcowskiego wyłącznie z części, z których zdający uzyskał ocenę negatywną (egzamin 

„na raty”). 

Przedstawiciel OBSiL zajął generalnie negatywne stanowisko co do treści petycji. Pozostawało to w zbieżności z 

przedstawionym głosem przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości. Komisja skierowała dezyderat do Ministra 

Sprawiedliwości o zajęcie oficjalnego stanowiska w tejże sprawie. 

 

Informacja opracowana w OBSiL 

 

Z okręgowych izb radców prawnych 
 

 Lublin 

I Halowy Turniej w Piłkę Nożną o Puchar Dziekana Rady OIRP w Lublinie 

W  dniu 10 grudnia 2016 r. odbył się I Halowy Turniej w Piłkę Nożną o Puchar Dziekana Rady OIRP w Lublinie. W 

Turnieju rozgrywanym w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego wzięło udział 6 drużyn 

reprezentujących: OIRP Kielce, OIRP Warszawa, OIRP Lublin, ORA Lublin oraz środowiska prawnicze z Zamościa i 

Mielca. Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Dziekan Rady OIRP w Lublinie Arkadiusz Bereza. Po całym 

dniu  rozgrywek piłkarskich pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Mielca, drugie OIRP Lublin a trzecie OIRP Kielce.  

 

 Olsztyn 

OIRP Olsztyn w Wilnie 

W dniach 8-10 grudnia 2016 roku w Wilnie odbyły się Dni Prawnicze Adwokatury Litewskiej. Przedstawicielami OIRP 

Olsztyn na tym wydarzeniu byli wicedziekan Michał Korwek oraz Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych 

Dariusz Gibasiewicz. 

Szczegółowa relacja oraz zdjęcia:  http://oirp.olsztyn.pl/oirp-olsztyn-w-wilnie/  

 

 Poznań 

Ślubowanie 

16 grudnia br. w Sali Auditorium Maximum Wydziału Prawa i Administracji UAM w obecności członków Prezydium OIRP 

Poznań odbyła  się uroczystość ślubowania 6 radców prawnych i 163 aplikantów radcowskich (rocznik 2017-2019) 

  
 

 

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

i sprawom samorządu. 
  

 Radcowie: Prokuratoria cofnie się do XIX wieku 

„Nie ma uzasadnienia dla „przenoszenia dziewiętnastowiecznych wzorców prawnych do obowiązującego 

systemu prawa" – pisze Krajowa Rada Radców Prawnych w stanowisku do projektu ustawy o Prokuratorii 

Generalnej(…) 

 

Więcej: 

http://www.rp.pl/Radcowie/312229987-Radcowie-maja-zastrzezenia-do-projektu-ustawy-o-

ProkuratoriiGeneralnej.html  

 

 

http://oirp.olsztyn.pl/oirp-olsztyn-w-wilnie/
http://www.rp.pl/Radcowie/312229987-Radcowie-maja-zastrzezenia-do-projektu-ustawy-o-ProkuratoriiGeneralnej.html
http://www.rp.pl/Radcowie/312229987-Radcowie-maja-zastrzezenia-do-projektu-ustawy-o-ProkuratoriiGeneralnej.html
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 Uchwała Prezydium KRRP w sprawie wolności mediów i dostępu obywateli do informacji, rp.pl, 18 

grudnia 2016 r. 

„Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych apeluje do władz o wycofanie się z działań naruszających prawo 

dostępu do informacji. - Obowiązująca w każdej demokracji wolność słowa oznacza prawo dostępu do 

informacji. Prawo to wyraża się w wolności mediów i wolności dostępu społeczeństwa do informacji za 

pośrednictwem mediów. Naruszeniem tego prawa jest zamierzone wprowadzenie ograniczeń dla dziennikarzy 

relacjonujących pracę Sejmu - czytamy w uchwale Krajowej Rady Radców Prawnych z 17 grudnia 2016 

opublikowanej w sobotę późnym wieczorem. Prezydium KRRP apeluje do sprawujących władzę o wycofanie 

się ze wszystkich działań, które to prawo naruszają. Pod uchwałą podpisał się prezes Krajowej Rady Radców 

Prawnych Maciej Bobrowicz (...)”. 

 

Więcej: 

www.rp.pl/Prawo/161219198-Uchwala-Prezydium-KRRP-w-sprawie-wolnosci-mediow-i-dostepu-obywateli-do-

informacji.html  

 

 Aplikanci z uprawnieniami adwokatów i radców o rok dłużej, rp.pl, 15 grudnia 2016 r. 

„Okres uprawnienia osób, które ukończyły aplikacje korporacyjne do występowania przed sądami powinien 

zostać wydłużony do dwóch lat – uważa Krajowa Rada Radców Prawnych. Obecnie aplikanci adwokaccy i 

radcowscy po sześciu miesiącach szkolenia mogą zastępować adwokata i radcę przed sądami, organami 

ścigania, organami państwowymi, samorządowymi. Mogą to czynić nie tylko w okresie trwania aplikacji, ale 

również przez okres roku od daty zakończenia aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji (...)”. 

 

Więcej: 

www.rp.pl/Aplikacjeegzaminy/312159937-Aplikanci-z-uprawnieniami-adwokatow-i-radcow-o-rok-dluzej.html  

 

 Odpowiedzialność zbiorowa to zły pomysł, prawnik.pl, 15 grudnia 2016 r. 

„Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy, by nie składał podpisu pod 

nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, która ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Powód interwencji? 

Wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności pełnomocników – do 500 tys. zł – za zobowiązania podatkowe 

nowo tworzonych firm (...)”. 

 

Więcej: 

www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/1002883,odpowiedzialnosc-zbiorowa-to-zly-pomysl.html  

 

 List otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy ws. VAT, rp.pl, 15 grudnia 2016 r. 

"W środę w Kancelarii Prezydenta został złożony list prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, Macieja 

Bobrowicza, dotyczący zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem 

Krajowej Rady Radców Prawnych ustawa ta wprowadza do polskiego systemu prawnego bardzo niebezpieczne 

z punktu widzenia wszystkich obywateli rozwiązanie. Od 1 stycznia 2017 roku przepisy bowiem wprowadzają 

solidarną odpowiedzialność pełnomocników wraz z podatnikiem do kwoty 500 tys. zł za zaległości podatkowe 

podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako 

podatnika VAT czynnego (...)". 

 

Więcej: 

www.rp.pl/Radcowie/312159969-List-otwarty-Macieja-Bobrowicza-do-prezydenta-Andrzeja-Dudy-ws-VAT.html  

 

http://www.rp.pl/Prawo/161219198-Uchwala-Prezydium-KRRP-w-sprawie-wolnosci-mediow-i-dostepu-obywateli-do-informacji.html
http://www.rp.pl/Prawo/161219198-Uchwala-Prezydium-KRRP-w-sprawie-wolnosci-mediow-i-dostepu-obywateli-do-informacji.html
http://www.rp.pl/Aplikacjeegzaminy/312159937-Aplikanci-z-uprawnieniami-adwokatow-i-radcow-o-rok-dluzej.html
http://www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/1002883,odpowiedzialnosc-zbiorowa-to-zly-pomysl.html
http://www.rp.pl/Radcowie/312159969-List-otwarty-Macieja-Bobrowicza-do-prezydenta-Andrzeja-Dudy-ws-VAT.html
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 Afera z L4 adwokatów i radców: reakcja KRRP, rp.pl, 9 grudnia 2016 r. 

"Wiceprezes KRRP wystąpił do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu 

o informacje. w sprawie załatwiania fikcyjnych zwolnień lekarskich przez adwokatów i radców, aby opóźniać w 

ten sposób procesy sądowe.- Zwróciłem się dziś do Prokuratury o informację, czy w postępowaniu, o którym 

informowały media, występują nazwiska radców prawnych- mówi Leszek Korczak, wiceprezes Krajowej Rady 

Radców Prawnych. - Jeśli tak jest, będziemy zdecydowani w działaniach dyscyplinarnych. Każdy radca prawny  

jest zobowiązany wykonywać czynności zawodowe rzetelnie i uczciwie, zgodnie z prawem, zasadami etyki 

zawodowej i dobrymi obyczajami. Każdy, kto narusza te zasady, będzie pociągnięty do odpowiedzialności 

dyscyplinarnej – zapowiada Korczak (...)". 

 

Więcej: 

www.rp.pl/Radcowie/312099940-Afera-z-L4-adwokatow-i-radcow-reakcja-KRRP.html#ap-1  

 

 Radca prawny nie musi spotykać się z klientem, Dziennik Gazeta Prawna, 8 grudnia 2016 r. 

„Radca prawny wyznaczony na pełnomocnika z urzędu nie musi osobiście odbyć rozmowy z klientem, by podjąć 

decyzję w sprawie skargi kasacyjnej. Odmawiając spotkania, nie narusza dóbr osobistych reprezentowanej 

osoby (…)”. 

 

Więcej: 

https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/638770,radca-prawny-nie-musi-spotykac-sie-z-klientem.html  
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