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Szanowni Państwo! 

 

W drugim tegorocznym Biuletynie Informacyjnym KRRP 

znalazła się ważna informacja dotycząca zorganizowanego 

po raz trzeci spotkania noworocznego Krajowej Rady 

Radców Prawnych. Nadto, w połowie stycznia 

zorganizowane zostało uroczyste ślubowanie aplikantów 

radcowskich.  

 

W numerze publikujemy także dwa istotne stanowiska 

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń 

prawniczych, dotyczące zasad tworzenia prawa w 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz gwarancji demokratycznego 

państwa prawnego.  
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  Ogólnopolskie strony samorządu radców prawnych: 
  

 Strona Krajowej Izby Radców Prawnych  

 Biblioteka Prawa Samorządowego 

 Rejestr radców prawnych  

 

 

 

 

 

 

http://kirp.pl/
http://bibliotekakirp.pl/
http://rejestrradcow.pl/
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Spotkanie noworoczne 

 

Krajowa Rada Radców Prawnych już po raz trzeci zorganizowała spotkanie noworoczne. Jak powiedzieli na wstępie 

prowadzący to spotkanie: Barbara Kras, sekretarz KRRP oraz Stefan Mucha, dziekan Rady OIRP w Toruniu i rzecznik 

prasowy KRRP: będzie to spotkanie świąteczne, jeszcze noworoczne, ale już karnawałowe. Mamy nadzieję, że te trzy 

elementy uda nam się wypełnić treścią. 

 

W spotkaniu wzięli udział: Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, Witold Pahl, członek Trybunału Stanu, 

Dariusz Zawistowski przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, 

Arkadiusza Myrcha, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej prezes Adwokatury Litewskiej Ignas Vegele, Andrzej Zwara, 

prezes Naczelnej Rady Adwokackiej , Andrzej Kalwas oraz Zenon Klatka, byli prezesi KRRP, prezesi samorządów zaufania 

publicznego, członkowie KRRP, dziekani okręgowych izb radców prawnych. A także przedstawiciele mediów. 

 

W swym wystąpieniu Dariusz Sałajewski, prezes KRRP, powiedział m. in.: czas noworoczny sprzyja wygłoszeniu orędzia, 

które w moim przypadku będzie miało charakter skierowanych do Państwa życzeń. To dla mnie wielki zaszczyt, że na 

naszym noworocznym spotkaniu możemy gościć tak znakomitych gości. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. To taki 

przed weekendowy wieczór, który moglibyście Państwo spędzać w innych okolicznościach. Ale skoro przyjęliście 

zaproszenie na nasze spotkanie, wyrażam nadzieję, że zdecydowaliście się spotkać ponieważ jesteśmy w jakimś sensie 

sobie bliscy. Przyjmuję, że jesteśmy sobie bliscy ideą umiłowania dla prawa, porządku i obywatelskiego społeczeństwa. 

Życzę Państwu i sobie, aby to, że dzisiaj jesteśmy razem – z czego się cieszę – było wspólnotą w imię celu, którym jest 

umacnianie demokratycznego państwa i obywatelskiego społeczeństwa. A prawnicy polscy, wszystkie samorządy 

zawodowe, są w moim przekonaniu niezwykle istotnym elementem tego umacniania. Życzę więc wszystkim Państwu, 

oprócz życzeń osobistej satysfakcji , aby ta nasza wspólnota istniała w tym roku a nawet wykraczała poza te ramy czasowe. 

I abyśmy w tym wspólnym dziele robili jeszcze lepiej, to, co do nas należy. 

 

W trakcie spotkania głos zabrał także Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, który powiedział m. in: mam 

zaszczyt widzieć, kwiat polskich radców prawnych. Ludzi, którzy odnieśli sukces zawodowy i osobisty. Radcy prawni są w 

Polsce filarami społeczności lokalnych, promotorami wielu cennych inicjatyw. Doradzają kiedy trzeba doradzić, ale są 

kreatorami tych społeczności, co jest niezwykle istotne. Przez te wszystkie lata przyczyniali się do tego, że Polska jest 

najdalej na wschód wysuniętą częścią zachodniej Europy. I życzę nam wszystkim, aby nikomu nie udało się Polski od 

zachodu Europy odkleić.  

 

Więcej: http://kirp.pl/spotkanie-noworoczne/ 

 

 

Uroczyste ślubowanie aplikantów radcowskich 

 

W dniu 15 stycznia br., już po raz piąty, odbyło się uroczyste spotkanie aplikantów – przedstawicieli 19 okręgowych izb 

radców prawnych, którzy najlepiej zdali egzamin na aplikację radcowską. Aplikanci symbolicznie ślubowali w obecności 

prezesa KRRP, członków prezydium oraz zaproszonych gości. 

 

W spotkaniu udział wzięli także: Iwona Kujawa dyr. Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej, 

Magdalena Szymańska, wicedyrektor tegoż departamentu, Rafał Dzyr, zastępca dyr. ds. aplikacji Krajowej szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury, dziekani, wicedziekani oraz członkowie prezydium KRRP, byli prezesi KRRP – Andrzej Kalwas 
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oraz Zenon Klatka. W spotkaniu wziął także udział Ignas Vegele, prezes adwokatury litewskiej. Gościem specjalnym tego 

uroczystego spotkania był Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. 

 

W trakcie spotkania prezes Dariusz Sałajewski powiedział m. in.: chciałbym abyście kształtowali – i to jest moje życzenie – 

umiejętności w zawodzie, który wybraliście. Taką umiejętnością, a nawet więcej, wartością jest niezależność, która winna 

cechować każdego profesjonalnego prawnika. Niezależność nie jest jedynie cechą zawodu radcy prawnego – przyszłego 

waszego zawodu, ale jest to także jedna z podstawowych wartości o bardziej uniwersalnym znaczeniu. (…) W rocie 

przysięgi, którą będziecie składać po egzaminie radcowskim będziecie się zobowiązywać do umacniania porządku 

prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Do tego bardzo potrzebna jest niezależność. 

 

Iwona Kujawa powiedziała m. in.: jesteście już na innym etapie swojej drogi zawodowej. Rozpoczynacie szkolenie 

zawodowe przygotowujące was do wykonywania zawodu radcy prawnego. Z drugiej strony Panie Prezesie, dostaje pan 

znakomicie przygotowanych magistrów prawa. Z naszych statystyk, które prowadzimy zawsze po egzaminach wynika 

bowiem, że niemal połowę aplikantów radcowskich stanowią absolwenci, którzy mają ocenę bardzo dobrą lub dobrą na 

dyplomie. Samorząd radców prawnych dostaje więc do dalszego szkolenia dobrze przygotowanych absolwentów 

posiadających stosowną wiedzę w dziedzinie prawa. Waszą rolą jest dalsze szlifowanie tych diamentów i uczenie 

wykonywania zawodu radcy prawnego. Bycie radcą to nie tylko powód o dumy, ale – pamiętajcie państwo, że to także 

pewien obowiązek, który przyjmujecie na siebie.  W imieniu dziekanów okręgowych izb radców prawnych nowych 

aplikantów przywitała Helena Górniak dziekan rady OIRP w Kielcach: serdecznie państwa witamy i przyjmujemy do naszej 

wspólnej rodziny radcowskiej. Rozpoczynacie państwo kolejny etap swojego życia. Życzymy z całego serca, aby jej okres 

był dla państwa kapitałem w życiu. Aby wiedza teoretyczna jak i praktyczna doprowadziła państwa do egzaminu końcowego. 

 

Wykład inauguracyjny wygłosił Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Już wkrótce zapis wideo wystąpienia 

prezesa Stępnia będzie dostępny na naszych stronach. 

 

Więcej: http://kirp.pl/uroczyste-slubowanie-aplikantow-radcowskich-2/ 

 

 

Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów 

 

W dniach 18 i 19 stycznia b.r. odbywa się w Warszawie szeroko komentowana w mediach międzynarodowa Konferencja 

Krajowej Rady Sądownictwa „GRANICA NIEZAWISŁOŚCI SĘDZIÓW I NIEZALEŻNOŚCI SĄDÓW” 

 

Jedno z wystąpień otwierających wygłosił prezes KRRP Dariusz Sałajewski. 

 

Na początku swojego wystąpienia, nawiązując do wypowiedzi poprzedników, prezes Sałajewski stwierdził metaforycznie, 

że skoro przedmiotem debaty są granice, a nie po prostu niezawisłość sędziów i niezależność sądów, to oznacza to, że 

„kotwica” konstytucyjnych unormowań w tym zakresie nie jest chyba dostatecznie mocno wbita w podłoże akwenu, przy 

którym zacumowany jest wymiar sprawiedliwości i władza sądownicza. Skutkuje to tym, że kaprysy pogodowe są w stanie 

zagrozić stabilności tego symbolicznego statku, a środowiskom prawniczym powinno szczególnie zależeć na tym, by 

solidnie utwierdzona kotwica spełniała swoją rolę. Przytoczył również fragment wiersza Tuwima, kończący się słowami: 

niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedliwość. 
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Wskazując na aktywność radców prawnych i adwokatów, broniących niezawisłości i niezależności sądownictwa stwierdził, 

iż samorządy zawodowe nie robią tego w interesie własnym, ale w interesie klientów, na rzecz których pomoc prawna jest 

świadczona. Klienci zaś mają prawo do bezstronnego rozpatrzenia ich spraw przez sąd, który jest niezawisły. 

 

Zapis wszystkich wystąpień wygłoszonych w trakcie konferencji znajduje się na stronie internetowej KRS:  

 

Więcej:  

http://kirp.pl/uroczyste-slubowanie-aplikantow-radcowskich-2/  

 

 

Stanowiska Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych 

 

13 stycznia br. odbyło się czwarte już posiedzenie – powołanego we wrześniu ubiegłego roku –  Porozumienia 

samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Gospodarzem spotkania był tym razem prezes Krajowej Rady 

Radców Prawnych Dariusz Sałajewski. Uczestnicy spotkania w drodze konsensusu przyjęli dwa stanowiska, w tym jedno 

wspólne z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. 

 

Pierwsze ze stanowisk dotyczy zasad tworzenia prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazuje się w nim sześć 

podstawowych zasad, które w zgodnej opinii środowisk prawniczych powinny być zachowane przy tworzeniu prawa w 

państwie demokratycznym. Uczestniczący w spotkaniu sygnatariuszy Porozumienia Rzecznik Praw Obywatelskich Adam 

Bodnar podpisał się pod drugim przyjętym na spotkaniu stanowiskiem dotyczącym gwarancji demokratycznego państwa 

prawnego. Zwraca się w nim uwagę na konieczność stosowania się przez wszystkie organy władzy publicznej do 

fundamentalnych zasad ustroju politycznego Rzeczypospolitej zapisanych w rozdziale pierwszym Konstytucji RP. 

 

Na wniosek przedstawicieli KRRP sygnatariusze porozumienia przedyskutowali też kwestie celowości i ewentualnego 

zakresu zajęcia wspólnego stanowiska do poselskiego projektu zmiany Konstytucji w zakresie jej postanowień 

dotyczących ustroju Trybunału Konstytucyjnego. Projekt ten został przez Kancelarię Sejmu skierowany do konsultacji 

społecznych m.in. do Krajowej Rady Radców Prawnych. Do zagadnienia tego powróci się na następnym spotkaniu. 

Kolejne spotkanie sygnatariuszy Porozumienia odbędzie się w lutym również w siedzibie KRRP. W dniu 13 stycznia br. 

przyjęte zostały na posiedzeniu Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Pierwsze z nich 

dotyczy zasad tworzenia prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Więcej: 

http://kirp.pl/4075-2/ 

           Info OBSiL 

 
 

Wspólne posiedzenie Prezydiów OIRP w Toruniu i Bydgoszczy 

 

W dniu 18 stycznia 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Okręgowych Izb Radców Prawnych w Bydgoszczy  

i Toruniu. Omawiano kwestie organizacji zebrań sprawozdawczo-wyborczych oraz systemu bezpłatnej pomocy prawnej. 
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Ochrona tajemnicy zawodowej 
 

W dniach 13-14 stycznia 2016r. o przedstawiciele Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP wzięli udział w posiedzeniu 

sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 154), a następnie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, na których w nawiązaniu do  

przygotowanych przez Ośrodek Badań Studiów i Legislacji: stanowiska z 30 grudnia 2015 r. oraz opinii z 11 stycznia 2016r., 

dotyczących  powyższego projektu ustawy, uzasadniali zgłoszone przez członków Komisji, a wynikające z negatywnej 

oceny projektu propozycje poprawek odnoszące się do ochrony tajemnicy zawodowej. Po burzliwej debacie na posiedzeniu 

plenarnym i odrzuceniu zgłoszonych nowych poprawek, projekt został uchwalony (234 posłów za, 213 przeciw, 3 

wstrzymało się od głosu) i przekazany do Senatu RP gdzie będzie procedowany na posiedzeniu w dniu 28 stycznia br. 

 

Więcej: 

http://kirp.pl/posiedzenie-komisji-administracji-i-spraw-wewnetrznych/ 

 
 

 

Propozycje zmian do Kodeksu postępowania karnego 

 

W związku z pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 

toczącymi się w Senacie RP,  w Ośrodku Badań Studiów i Legislacji KRRP przygotowano propozycję alternatywnej 

poprawki , która została przekazana wraz ze stanowiskiem KRRP do przewodniczących wszystkich trzech komisji senackich 

zajmujących się przedmiotowym projektem, tj. Komisji Obrony Narodowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i 

Petycji oraz Komisji Ustawodawczej.  Przedstawiona propozycja poprawki ma na celu zapewnienie osobom zobowiązanym 

do zachowania tajemnicy zawodowej  środka prawnego umożliwiającego kontrolę w postępowaniu sądowym spełnienia 

przesłanek pozwalających na wykorzystanie w postępowaniu karnym materiałów zawierających informacje stanowiące 

tajemnicę związaną z wykonywanym zawodem lub pełnioną funkcją, o których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu postępowania 

karnego. 

 

Więcej: 

http://kirp.pl/wp-content/uploads/2016/01/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-4-propozycja-alternatywnej-poprawki-OBSiL.pdf 

 
 

Prace opiniodawcze w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji 

 

Stanowisko dotyczące projektu ustawy – Prawo o prokuraturze 

 

W Ośrodku Badań Studiów i Legislacji KRRP przygotowano stanowisko dotyczące projektu ustawy – Prawo o prokuraturze 

(druk sejmowy nr 162), w zakresie projektowanego art. 12. Z przygotowanej w Ośrodku analizy wynika, że opiniowany 

przepis pozwalałby w praktyce na ograniczenie tajności postępowania przygotowawczego, bowiem możliwość 

przekazywania informacji miałaby dotyczyć nie tylko ogólnie rozumianej działalności prokuratury, lecz także „konkretnych 

spraw”, przez co należy rozumieć również postępowania przygotowawcze. O ile bowiem ograniczenia takie mogą być 

uzasadnione, to projektowany przepis idzie w tym zakresie zbyt daleko. Ponadto w stanowisku podano także w wątpliwość 

m.in. brak konieczności uzyskania zgody prowadzącego postępowanie przygotowawcze. W związku ze zbyt ogólnikową, 

niejasną, operującą nieostrymi pojęciami konstrukcją projektowanego przepisu zgłoszono postulat wykreślenia art. 12 z 

przedmiotowego projektu, ewentualnie konieczność jego gruntownego przeredagowania z uwzględnieniem 
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przedstawionych uwag. Dnia 22 stycznia 2016 r. stanowisko OBSiL KRRP zostało przekazane Zastępcy Szefa Kancelarii 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Panu Adamowi Podgórskiemu. 

 

Więcej: 

http://kirp.pl/stanowisko-obsil-krrp-dotyczace-art-12-projektu-ustawy-prawo-o-prokuraturze-dotyczacego-upubliczniania-

informacji-o-toczacych-sie-postepowaniach-karnych/ 

  

Radca prawny w ABW a rzecznik dyscyplinarny 

 

W Ośrodku Badań Studiów i Legislacji KRRP przygotowano stanowisko w zakresie możliwości powierzenia radcy 

prawnemu – funkcjonariuszowi zatrudnionemu w ramach stosunku służbowego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

obowiązków rzecznika dyscyplinarnego oraz obowiązków nieetatowego inspektora BHP w delegaturze Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego.  Zgodnie z jego konkluzją brak jest podstaw do przyjęcia, iż powierzenie radcy prawnemu 

będącemu funkcjonariuszem zatrudnionym w ramach stosunku służbowego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

obowiązków rzecznika dyscyplinarnego oraz obowiązków nieetatowego inspektora BHP w delegaturze Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jest dopuszczalne w świetle ustawy o radcach prawnych. 

 

Info OBSiL 

 
Sprawy międzynarodowe 
 

Posiedzenie Komitetu Stałego CCBE 

W dniach 3-5 lutego delegacja KRRP weźmie udział w pierwszym w tym roku posiedzeniu Komitetu Stałego CCBE, 

nadzwyczajnej Sesji Plenarnej oraz w obradach komisji i grup roboczych tej organizacji. Przewidziane zostały posiedzenia 

komisji ds. dostępu do wymiaru sprawiedliwości, społecznej odpowiedzialności prawników, kształcenia, finansów, 

międzynarodowych usług prawniczych, deontologii, stosunków zewnętrznych (PECO), nowych technologii, modelowych 

zasad etyki, wyszukiwarki prawników europejskich i ubezpieczeń. 

44 Konferencja Prezesów Europejskich Samorządów Prawniczych 

 

5 lutego r. pr. Dariusz Sałajewski, Prezes KRRP, będzie uczestniczyć w 44 Konferencji Prezesów Europejskich 

Samorządów Prawniczych. Tematem tegorocznej konferencji są granice prawa. Konferencja Prezydentów jest 

największym tego typu wydarzeniem w Europie z udziałem blisko 200 reprezentantów samorządów zawodowych i 

międzynarodowych organizacji prawniczych nie tylko z Europy, ale także z innych kontynentów. Co roku wybierany jest 

temat szczególnie ważny dla prawników w Europie; uczestnicy prezentują informacje o wydarzeniach w poszczególnych 

krajach, które miały miejsce w roku poprzednim. Wysoką rangę konferencji podkreślają tradycyjne spotkania jej 

uczestników z Prezydentem, Kanclerzem i Ministrem Sprawiedliwości Austrii. 

 

Info działu zagranicznego 

 
 

Aplikacja radcowska 
 

Pytania na kolokwia ustne 

Prezydium KRRP ogłosiło pytania na kolokwia ustne dla aplikantów radcowskich w roku 2016. Pytania dostępne na stronie 

internetowej: link 

 

 

http://kirp.pl/aplikacja/pytania-na-kolokwium-ustne/
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Wykaz aktów prawnych 

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 2016. 

Tekst uchwały: link  

 

 
 

 

ZAPROSZENIA 

 

33 Prawniczy Rajd Ogólnopolski „PRO-wokacje” bieszczadzkie 

 

Zarząd Wojewódzki Zrzeszenia Prawników Polskich w Rzeszowie zaprasza na 33 Prawniczy Rajd Ogólnopolski „PRO-

wokacje bieszczadzkie” w terminie 24-29 maja 2016 r. w Mucznem. 

 

Więcej: http://kirp.pl/33-prawniczy-rajd-ogolnopolski-pro-wokacje-bieszczadzkie/ 

 

III Mistrzostwa Śląska Prawników w Tenisie 12-14 lutego 2016 r. 

 

Dziekan oraz Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach mają przyjemność zaprosić prawników wszystkich 

profesji do wzięcia udziału w III Mistrzostwach Śląska Prawników w Tenisie o Puchar Dziekana Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Katowicach. 

Mistrzostwa odbędą się w dniach 12-14 lutego 2016 r. na terenie obiektu sportowego JASNA SPORT i REKREACJA w 

Gliwicach, przy ul. Jasnej 31, w komfortowej hali tenisowej na trzech kortach o nawierzchni CONIPUR® TENNIS FORCE.   

To całoroczny kort ziemny najnowszej generacji, o nawierzchni przyjaznej dla stawów, ponieważ wszelkie przeciążenia 

działające na nasz układ kostny są niwelowane. 

 

Więcej: http://kirp.pl/iii-mistrzostwa-slaska-prawnikow-w-tenisie-12-14-02-2016-r/ 

 

VIII Otwarty Zimowy Turniej Tenisowy Adwokatów: 30-31 stycznia 

 

Komisja Kultury Sportu i Turystyki Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zaprasza na „VIII Otwarty Zimowy Turniej 

Tenisowy Adwokatów”, odbędzie się w dn. 30-31 stycznia 2016 r. na kortach Klubu Tenisowego Legia, ul. Myśliwiecka 4A, 

w Warszawie. 

W turnieju mogą wziąć udział adwokaci, radcowie prawni i aplikanci, ich rodziny, a także przedstawiciele innych zawodów 

prawniczych i zaproszeni goście. 

 

Więcej: http://kirp.pl/4106-2/ 

  

IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Środowisk Prawniczych 

 

IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Środowisk Prawniczych organizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku 

odbędzie się tradycyjnie Pruszczu Gdańskim, w dniu 5 marca 2016 r. Impreza, która jednoczy prawników różnych profesji 

 

http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/512
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(adwokatów, komorników sądowych, notariuszy, radców prawnych i sędziów), wpisana jest na stałe w kalendarz imprez 

sportowych OIRP Gdańsk. 

 

Więcej: http://kirp.pl/4046-2/ 

 

Nadchodzące wydarzenia: 
 

 28 stycznia 2016 r: posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych 

 

  
„Pisali o nas, my pisaliśmy ...” 

– przegląd prasy poświęconej zawodowi radcy prawnego i sprawom samorządu. 

   

 Samorząd z koleżeńską twarzą, Dziennik Gazeta Prawna, 26 stycznia 2016 r. 

 

„O wyzwaniach przed samorządem radcowskim i całym środowiskiem rozmawiamy z Dariuszem Sałajewskim, 

prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych. Rozpoczął się ostatni rok bieżącej kadencji, w której pełni pan 

funkcję prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. Czego można spodziewać się w najbliższych miesiącach? - W 

2016 r. kontynuowane będą i rozwijane działania, których celem jest likwidacja barier dostępu do pomocy prawnej 

i promowanie korzystania z usług radców prawnych. Na potrzebę takich działań wskazują radcowie w kierowanej 

do mnie korespondencji oraz w rozmowach, które odbywam w trakcie wizyt i spotkań w siedzibie Krajowej Rady i 

w izbach okręgowych. Zagadnienie to było również żywo dyskutowane podczas spotkania z 30-osobową grupą 

najmłodszych stażem radców ze wszystkich izb okręgowych. Działania promujące zawód i korzystanie z pomocy 

prawnej określono podczas tego spotkania jako najważniejszy instrument wsparcia, jakiego samorząd może i 

powinien udzielić radcom wchodzącym do zawodu. Chciałbym, żeby w budżecie KRRP na 2016 r. zwiększone 

zostały – w stosunku do lat ubiegłych – środki przeznaczone na ten cel. Nawiązaliśmy także kilka nowych 

kontaktów z dużymi krajowymi korporacjami biznesowymi. Staramy się, aby dostrzegając w tym również swoje 

interesy, finansowo wsparli działania samorządu (…)”. 

 

Więcej: 

https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/621206,samorzad-z-kolezenska-twarza.html 

 

 Sąd o przyczynach umorzenia aplikantowi składek członkowskich, rp.pl, 18 stycznia 2016 r. 

 

Ulgi w opłatach związanych z aplikacją mają charakter wyjątkowy, co wymaga aby taki sam charakter miały 

również okoliczności uzasadniające ich udzielenie – stwierdził w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Warszawie. Aplikantka adwokacka Agnieszka W. (imię fikcyjne) zwróciła się do Okręgowej Rady Adwokackiej w 

Warszawie o umorzenie niezapłaconych składek członkowskich, zwolnienie z opłaty rocznej o składek 

członkowskich za 2014 rok. Tłumaczyła się swoją trudną sytuacją finansową, a głownie nieosiąganiem żadnych 

dochodów. Wskazała, że od stycznia 2012 roku jest bezrobotna, a praktyki zawodowe u patrona odbywa 

nieodpłatnie. Jej matka nie ma pracy, a ojciec zarabia 1,8 tys. zł miesięcznie. Jednocześnie zaznaczyła, że 

miesięczne koszty jej utrzymania w stolicy wynoszą 1,2 tys. zł. 

 

Więcej: 

www.rp.pl/Aplikacjeegzaminy/301189939-Sad-o-przyczynach-umorzenia-aplikantowiskladek-czlonkowskich.html 
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 Do przetargu tylko z etatami, Rzeczpospolita, 14 stycznia 2016 r. 

 

Przedsiębiorcy starający się o publiczne kontrakty będą musieli zatrudniać pracowników na umowach o pracę. 

Najnowsza propozycja Ministerstwa Rozwoju może oznaczać prawdziwą rewolucję dla kilkuset tysięcy osób 

zatrudnionych w branży budowlanej, usługach ochroniarskich czy porządkowych, które świadczą usługi na rzecz 

administracji publicznej i samorządów. Dotychczas administracja wybierała po prostu oferty z najniższą ceną. 

Przetargi wygrywały więc firmy zatrudniające pracowników na najgorszych warunkach z najniższymi 

wynagrodzeniami, nawet do 3 – 4 zł za godzinę. Korzystali na tym wszyscy poza pracownikami. Urząd, bo mniej 

płacił za kontrakt, przedsiębiorca – bo zarabiał swoje. 

 

Więcej: 

http://www.rp.pl/Firma/301139867-Do-przetargu-tylko-z-etatami.html 
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