
 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

W  najnowszym numerze Biuletynu informujemy  

o tegorocznej edycji konkursu Kryształowe Serce Radcy 

Prawnego. Przybliżymy również spotkanie Prezesa KRRP  

z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.  

 

W biuletynie znalazły się też informacje dotyczące bieżących 

spraw, jakimi zajmował się OBSiL, a także sprawozdanie o 

bieżących wydarzeniach zagranicznych. 
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s 3: Porozumienie samorządów i stowarzyszeń prawniczych 

s 3: Spotkanie Prezesa KRRP z Sekretarzem Stanu w Kancelarii   
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s 4: Komisja ds. Aplikacji 

s 4: Spotkanie Zastępców Przewodniczących Komisji 

Egzaminacyjnych 
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s 6-7: Sprawy zagraniczne 

s 7: Nadchodzące wydarzenia 

s 8-9: „Pisali o nas, my pisaliśmy...” 

 

 

  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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VIII edycja konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego 

Podczas tegorocznej VIII już edycji konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego Prezes KRRP Dariusz Sałajewski wręczył 

symboliczne kryształowe serca 17 radcom prawnym i aplikantom radcowskim. Statuetki przyznawane są za bezinteresowną 

pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji publicznych, kościołów, związków 

wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami. Łącznie, w VIII edycjach konkursu, wyróżnionych 

zostało 129 radców prawnych i aplikantów (83 kobiety i 46 mężczyzn). Do 9 izb wyróżnionych dotychczas za działalność 

pro publico bono dołączyła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu.  

Oprócz laureatów, dziekanów okręgowych izb oraz członków Krajowej Rady Radców Prawnych w uroczystości udział wzięli 

byli prezesi KRRP: r.pr. Zenon Klatka i r.pr. Maciej Bobrowicz, posłowie na Sejm: r.pr. Arkadiusz Myrcha i r.pr. Mirosław 

Pampuch, r.pr. dr Marcin Mazur – w zastępstwie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Maciej Bardan – I Wiceprezes 

Zarządu Raiffeisen Bank Polska, przedstawiciel partnera biznesowego. Pozostałymi partnerami gali byli: Polski Koncern 

Naftowy ORLEN, Towarzystwo Ubezpieczeń AVIVA, Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk oraz Polkomtel. Patronem 

medialnym gali Kryształowego Serca Radcy Prawnego był Dziennik Rzeczpospolita. 

Zasadą konkursu Kryształowego Serca Radcy Prawnego jest wskazywanie przez Okręgowe Izby Radców Prawnych 

laureatów, których nominuje Prezydium Krajowej Radzie Radców Prawnych. 

 

Więcej: 
www.kirp.pl/podsumowanie-viii-edycji-konkursu-krysztalowe-serce-radcy-prawnego/

 
 

XII posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych 

 

W dniach 11-12 marca 2016 r. odbyło się XII posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych IX Kadencji. W trakcie 

posiedzenia przyjęto budżet KRRP, omówiono plany pracy agend KRRP, zajęto się zmianami w przepisach prawa 

samorządowego oraz podjęto uchwałę w sprawie zwołania XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych 

 

Krajowa Rada Radców Prawnych z głębokim zaniepokojeniem obserwuje kolejne przypadki łamania podstawowych zasad 

państwa prawa, przejawiające się w lekceważeniu niezależności i niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego oraz 
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nierespektowaniu jego orzeczeń. Pogłębianie się kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego zagraża pozycji władzy 

sądowniczej w Polsce. Istniejący spór negatywnie wpływa na wizerunek naszego kraju i postrzeganie go jako 

demokratycznego państwa prawa na forum międzynarodowym. 

 

Właściwe funkcjonowanie władzy sądowniczej jest fundamentem demokratycznego państwa prawa. Podważanie autorytetu 

władzy sądowniczej prowadzi do kreowania przez władze państwowe dwóch konkurencyjnych porządków prawnych, 

powodując erozję zaufania obywateli do prawa i organów państwa. 

 

Krajowa Rada Radców Prawnych apeluje do władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej o natychmiastowe podjęcie 

działań zmierzających do rozwiązania konfliktu związanego z Trybunałem Konstytucyjnym. W ocenie Krajowej Rady 

Radców Prawnych szansą dla osiągnięcia porozumienia między stronami będzie zrealizowanie zaleceń wskazanych w 

opinii Komisji Weneckiej przedstawionej w dniu 11 marca 2016 r. Podjęcie działań proponowanych przez Komisję Wenecką 

może rozpocząć proces wychodzenia z konfliktowej sytuacji i przywracania ładu konstytucyjnego w Polsce. 

 

Więcej: 

www.kirp.pl/xii-posiedzenie-krajowej-radcow-prawnych-ix-kadencji/ 

 

 
 

Porozumienie samorządów i stowarzyszeń prawniczych 

 

W dniu 9 marca 2016 r. miało miejsce kolejne posiedzenie w ramach Porozumienia samorządów i stowarzyszeń 

prawniczych. Spotkanie odbyło się w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych, która już nie pierwszy raz była 

gospodarzem obrad.  Uczestnicy poruszyli kwestie związane z planami Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącymi szeroko 

pojętej reformy sądownictwa oraz rozważali możliwość wypracowania wspólnych postulatów w tym zakresie. Uzgodniono 

także w których zaplanowanych w najbliższym czasie wydarzeniach wezmą udział przedstawiciele Porozumienia. 

 

 

 

Spotkanie Prezesa KRRP z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
 

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych spotkał się 10 marca b.r. z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta 

Andrzejem Derą. W rozmowie poruszono kwestie wynikające z analizy pierwszych miesięcy funkcjonowania ustawy o 

nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Dyskutowano o sposobie monitorowania realizacji ustawy i formułowania 

wniosków de lege ferenda. 

 

Dariusz Sałajewski poinformował również Ministra o działaniach podejmowanych przez samorząd w zakresie 

upowszechniania wiedzy i podnoszenia świadomości prawnej, w tym o organizowanej obecnie przez Centrum Edukacji 

Prawnej KRRP,  wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w całym kraju, Akademii - Konkursie  Wiedzy o Prawie. 

 

Więcej: 

www.kirp.pl/spotkanie-prezesa-krrp-z-ministrem-andrzejem-dera/ 
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Komisja ds. Aplikacji 

 

10 marca 2016 r. w biurze Krajowej Izby Radców Prawnych miało miejsce spotkanie Komisji ds. Aplikacji. Komisja jak co 

roku zbiera informacje i opinie dotyczące  aplikacji radcowskiej w ramach odwiedzin w Okręgowych Izbach Radców 

Prawnych.   

 
 

Spotkanie Zastępców Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych 

 

3 marca 2016 r. w siedzibie KIRP w Warszawie odbyło się spotkanie Zastępców Przewodniczących Komisji 

Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego. Przybyłych zastępców przewodniczących przywitał Prezes 

KRRP Dariusz Sałajewski, a spotkanie poprowadziła Wiceprezes KRRP Ewa Stompor-Nowicka. Gościem specjalnym była 

Dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości, Iwona Kujawa. 

Dyrektor zaprezentowała analizę wyników egzaminu radcowskiego z podziałem na komisje i przedmioty w lat 2010 - 2015. 

 

 

 

  W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przygotowano opinię dotyczącą projektu 

ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 

nr 289). W opinii podniesiono, że przedstawiona regulacja mająca co do zasady na celu przedłużenie stanu 

prawnego, w którym realizowany jest dwuetapowy model szkolenia prowadzonego przez Krajową Szkołę 

Sądownictwa i Prokuratury, w praktyce oznacza powrót do rozwiązań istniejących przed wejściem w życie 

rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i 

Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 694). Krytycznie odniesiono się również do 

propozycji zmian przewidujących zwiększenie władczych uprawnień Ministra Sprawiedliwości w stosunku do 

organów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 

Z pozytywną oceną spotkały się propozycje zmian w obszarze usprawnienia procesu obsadzania zwolnionych 

stanowisk sędziowskich oraz dotyczące przywrócenia instytucji asesora, jako etapu poprzedzającego powołanie 

na stanowisko sędziego w sądzie rejonowym. 

 

Pełny tekst opinii znajduje się pod adresem: 

http://kirp.pl/nowelizacja-ustawy-o-krajowej-szkole-sadownictwa-i-prokuratury-stanowisko-obsil-krrp 

 

 W dniu 11 marca br. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw Doskonalenia Regulacji 

Gospodarczych, w skład którego – jako reprezentant Krajowej Rady Radców Prawnych – powołany został dr hab. 

r.pr. Rafał Stankiewicz, członek Rady Programowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP. Zespół, jako organ 

pomocniczy Ministra Rozwoju kontynuuje prace nad realizacją zadania polegającego na kształtowaniu oraz 

polepszaniu warunków wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Celem realizacji zadania jest m.in. 

analiza przepisów prawa regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w celu 
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identyfikowania barier prawnych rozwoju przedsiębiorczości i formułowania propozycji działań, służących likwidacji 

lub ograniczeniu tych barier, w tym przedstawianie konkretnych projektów rozwiązań legislacyjnych, jak również 

zgłaszanie propozycji w zakresie poprawy jakości regulacji prawnych, w szczególności poprzez rozwijanie systemu 

Oceny Skutków Regulacji. 

 

 W dniu 8 marca 2016 r. ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych wziął udział 

w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, poświęconym rozpatrzeniu poprawek 

zgłoszonych w czasie drugiego czytania (również w dniu 10 marca 2016 r.) rządowego projektu ustawy o zmianie 

ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 207 i 267). 

W trakcie posiedzenia ekspert OBSiL negatywnie ocenił zmianę przewidującą skreślenie przepisów dotyczących 

możliwości wyznaczenia obrońcy (art. 80 a k.p.k.) oraz pełnomocnika (art. 87 a k.p.k.) z urzędu na podstawie 

wniosku strony jednocześnie podnosząc m.in., że zachowanie obowiązującej obecnie regulacji może przynieść 

korzyści w zakresie przyspieszenia postępowania, zwłaszcza gdyby dodatkowo dokonać korekty proponowanych 

zmian w zakresie modelu postępowania odwoławczego (poprzez utrzymanie istniejącego rozwiązania granic 

kontroli odwoławczej, opartego na obowiązku sformułowania zarzutów przez każdego, kto wnosi środek 

odwoławczy). Jednocześnie z poparciem przedstawiciela KRRP spotkały się poprawki dotyczące rezygnacji z 

wydłużenia od 6 miesięcy do roku okresu, po którym możliwe jest uchylenie prawomocnego postanowienia o 

umorzeniu postępowania, uwzględnienie kasacji oraz wznowienie z urzędu postępowania sądowego 

zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu na niekorzyść oskarżonego.  Ponadto z kontestacją ze strony 

przedstawiciela Ośrodka spotkały się poprawki zmierzające do rezygnacji z uchylenia przepisów przewidujących 

konsensualne zakończenie procesu karnego, zawierające unormowania stawiające pod znakiem zapytania 

prawnokarną ochronę dobra publicznego mimo publicznoprawnego charakteru przestępstwa (art. 59 a k.k.), lub 

zakładające modyfikację ogólnych reguł wymiaru kary kosztem rzeczywistej prawnokarnej ochrony dobra 

wspólnego lub dobra pokrzywdzonego w sytuacjach, w których okoliczności popełnienia przestępstwa i wina 

sprawcy nie budzą wątpliwości (art. 60 a k.k.). Zajęte we wzmiankowanej kwestii stanowisko było konsekwencją 

prezentowanej od samego początku procesu legislacyjnego opinii samorządu radcowskiego. Obecni na 

posiedzeniu Podkomisji Nadzwyczajnej prokuratorzy, zasadniczo prezentowali stanowisko zgodne ze 

stanowiskiem rządowym. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, 

została przyjęta przez Sejm w dniu 11 marca 2016 r.  W dniu w dniu 17 marca 2016 r. Senat przyjął ustawę bez 

poprawek. 

 

 W dniu 17 marca do Krajowej Rady Radców Prawnych wpłynęła odpowiedź Pani Minister Beaty Kempy na opinię 

dotyczącą projektu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania 

ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej, która w dniu 15 lutego b.r. złożona 

została na jej ręce, przez Wiceprezesa KRRP r.pr. Arkadiusza Berezę.  

W stanowisku przygotowanym przez ekspertów Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców 

Prawnych wskazano m.in., że projektowane Rozporządzenie w zakresie dotyczącym sposobu przeprowadzania 

ocen okresowych, w tym wzoru arkusza i trybu sporządzanej oceny okresowej, nie respektuje regulacji zawartej w 

art. 16 u.r.p. Przedstawiono również propozycje zmian w tym zakresie oraz zaznaczono, że okoliczność, iż obecnie 

przygotowywane jest nowe rozporządzenie, pozwala na usunięcie wskazanych uchybień. 

  

Pełny tekst opinii znajduje się pod adresem:   

www.kirp.pl/wp-content/uploads/2016/03/Opinia-KRRP-22.02.2016-1.pdf 

 

W odpowiedzi na przedstawione w opinii propozycje, Pani Minister zgodziła się z tezą ekspertów OBSiL, dotyczącą 

celu wydania projektowanego rozporządzenia, którym jest dostosowanie dotychczasowych rozwiązań 

merytorycznych do zmienionego zakresu podmiotowego ocen okresowych, wynikających z nowelizacji ustawy o 
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służbie cywilnej. Zaznaczyła jednak, iż ze względu na ten właśnie cel jak i zaawansowany etap prac legislacyjnych 

dotyczących rozporządzenia, nie jest możliwe uzupełnienie projektu o proponowane w opinii regulacje, odnoszące 

się do ocen okresowych radców prawnych zatrudnionych w służbie cywilnej.  Podzielając jednak pogląd wyrażony 

w opinii Krajowej Rady Radców Prawnych, dotyczący konieczności respektowania przepisów ustawy o radcach 

prawnych, Pani Minister wskazała jednocześnie, że upowszechnianie wśród pracodawców tworzących 

administrację rządową informacji o obowiązku przestrzegania ustawy o radcach prawnych wobec zatrudnionych u 

nich radców prawnych  jest rzeczą  oczywistą oraz niezbędną i istnieje w tym aspekcie konieczność informowania 

pracodawców z sektora rządowego. 

 

Pełny tekst odpowiedzi znajduje się pod adresem :  

www.kirp.pl/wp-content/uploads/2016/03/S%C5%82u%C5%BCba-cywilna-odpowied%C5%BA-B.-Kempa.pdf 

 

 W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przygotowano stanowisko dotyczące 

zastępstwa procesowego realizowanego przez osoby z uprawnieniami radcowskimi – niewykonującymi zawodu. 

Zaznaczono w nim, że ustawa o radcach prawnych rozróżnia uprawnienie do wykonywania zawodu radcy 

prawnego (art. 23) oraz wykonywanie tego zawodu polegające na świadczeniu pomocy prawnej (art. 3 ust. 1). 

Wskazano, że osoba która uzyskała wpis na listę nie jest zobowiązana do podjęcia wykonywania zawodu w 

jakiejkolwiek formie wskazanej w  art. 8 ustawy o radcach prawnych. Wykonywanie zawodu jest jej uprawnieniem, 

z którego może korzystać również okresowo. Jednocześnie podniesiono, że osoba wpisana na listę, a więc 

posiadająca uprawnienia do wykonywania tego zawodu i pozostająca w nieradcowskim stosunku pracy nie może 

na jego podstawie wykonywać czynności zawodowych objętych świadczeniem pomocy prawnej. Taka osoba nie 

może więc również reprezentować w jakimkolwiek postępowaniu swojego pracodawcy jako radca prawny. 

Jednakże podkreślono, iż w sytuacji w której konkretne procedury (ale nie postępowanie karne – zob. art. 88 KPK) 

dopuszczają reprezentowanie strony tego postępowania przez innego niż radca prawny pracownika – wówczas 

taka reprezentacja przez pracownika z uprawnieniami radcowskimi byłaby dopuszczalna. Taki pełnomocnik nie 

miałby jednak w tym postępowaniu statusu radcy prawnego. Za niedopuszczane uznano również łączenie w 

ramach jednej umowy o pracę zarówno czynności polegających na wykonywaniu zawodu radcy prawego, jak i 

innych obowiązków pracowniczych.  

 

Pełny tekst opinii znajduje się pod adresem:  

www.bibliotekakirp.pl/items/show/522 

 
Sprawy międzynarodowe 

Posiedzenia organów i komisji CCBE 

W dniach 17 i 18 marca reprezentanci samorządu radców prawnych brali udział w posiedzeniu Komitetu Stałego Rady 

Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) oraz w pracach komisji ds. etyki zawodowej, projektów 

informatycznych, praw człowieka, przeciwdziałania śledzeniu danych, dostępu do wymiaru sprawiedliwości, kształcenia 

zawodowego, przyszłości zawodu, międzynarodowych usług prawniczych i stosunków zewnętrznych (PECO). W trakcie 

obrad Komitetu Stałego zostało podpisane porozumienie między CCBE a Fundacją Adwokatury Amerykańskiej na rzecz 

Praworządności w sprawie współpracy w obszarze pomocy uchodźcom i imigrantom. Przyjęto stanowiska CCBE w 

sprawie reformy systemu Konwencji Haskiej o Międzynarodowym Prawie Prywatnym oraz opinię w sprawie projektów 

dyrektyw: w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez Internet lub w inny sposób na 

odległość, w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych oraz w sprawie niektórych aspektów 

prawa spółek. 
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Samorząd uhonorował gruzińskich prawników 

11 marca podczas uroczystej gali Kryształowego Serca Radcy Prawnego zostały wręczone specjalne wyróżnienia dwojgu 

adwokatom z Gruzji: Panu Fridonowi Sikhuashvili i Pani Klarze Shukvani. Goście z Gruzji od wielu lat angażują się w 

działalność pro bono, reprezentują osoby ubogie, pochodzące ze środowisk wykluczonych społecznie. Występują również 

w obronie praw adwokatów, którzy są represjonowani za swoją działalność zawodową, a w szczególności za obronę osób 

niewygodnych dla władz gruzińskich.  

Pan Sikhuashvili i Pani Shukvani byli wielokrotnie prześladowani za swoją działalność na rzecz prawników - obrońców 

praw człowieka oraz za walkę o wolność słowa w Gruzji; między innymi byli więzieni, pozbawiani pracy oraz kilkukrotnie 

pobici przez "nieznanych sprawców". Wizyta kolegów z Gruzji jest jednym z działań służących realizacji Porozumienia o 

Współpracy podpisanego podczas Sesji Plenarnej CCBE w Gdańsku w maju 2015 roku przez Krajową Radę Radców 

Prawnych i Adwokaturę gruzińską. 

 
 

Info działu zagranicznego 

 
 

Nadchodzące wydarzenia: 
 

 30 marca 2016 r.: posiedzenie Krajowej Komisji Wyborczej 

 

 31 marca 2016 r.: posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych 
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„Pisali o nas, my pisaliśmy ...” 

– przegląd prasy poświęconej zawodowi radcy prawnego i sprawom samorządu. 

 

 

 Nowe zasady i stare emocje na egzaminie zawodowym na adwokata i radcę, rp.pl, 20 marca 2016 r. 

 

„Od lat liczba oblanych z tej właśnie części jest największa. W minionym tygodniu od 15 do 18 marca w całym kraju 

odbył się egzamin zawodowy adwokacki i radcowski 2016. W ciągu czterech dni kandydaci napisali pięć egzaminów. 

Pierwszego dnia pisali prace z prawa karnego; drugiego z prawa cywilnego; trzeciego z prawa gospodarczego i 

czwartego z prawa administracyjnego i zasad wykonywania zawodu oraz etyki. Do egzaminów zgłosiło się 5,5 tys osób, 

w tym do egzaminu adwokackiego ponad 2,3 tys osób, natomiast do egzaminu radcowskiego około 3,2tys. 

Dla każdego coś trudnego: - Najgorszy był pierwszy dzień – wspomina Mateusz, zdający egzamin radcowski. I nie 

chodzi tu o trudność egzaminu, bo zadanie było przystępne, tylko o pierwsze emocje. - Długo trwało odczytywanie 

pouczeń, potem trzeba było zmierzyć się z programem do pisania. To wszystko trwało a emocje rosły – mówi. Trudność 

polegała też na tym, że nie wszyscy do końca wiedzieli, która procedura karna będzie obowiązywała na egzaminie: ta 

z lipca 2015 r czy już zmieniona. - Najbardziej bałam się drugiego dnia – wspomina z kolei Katarzyna, aplikantka 

adwokacka. Zadanie, po raz pierwszy dotyczyło prawa rodzinnego. Chodziło o podział majątku dorobkowego (...)”. 

 

Więcej: 

http://www.rp.pl/Aplikacjeegzaminy/303209937-Nowe-zasady-i-stare-emocje-na-egzaminie-zawodowym-na-

adwokata-i-radce.html 

 

 Krajowa Rada Radców Prawnych o aplikacji ogólnej, rp.pl, 15 marca 2016 r. 

 

„Forma szkolenia aplikantów w postaci aplikacji ogólnej została w obecnej chwili wyczerpana – uważa Krajowa Rada 

Radców Prawnych. Taki wniosek znalazł się w opinii do poselskiego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury (w skrócie KSSiP) przygotowanej przez ekspertów Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji 

Krajowej Rady Radców Prawnych. Przypomnijmy, iż głównym założeniem nowelizacji jest przedłużenie trwania stanu 

prawnego z dwuetapowym szkoleniem prowadzonym przez KSSiP, tj. aplikacji ogólnej oraz aplikacji specjalistycznych 

(sędziowskiej i prokuratorskiej). Stanowi to swoisty powrót do rozwiązań istniejących przed wejściem w życie 

nowelizacji z 9 kwietnia 2015 roku (...)”. 

 

Więcej: 

http://www.rp.pl/Aplikacjeegzaminy/303159902-Krajowa-Rada-Radcow-Prawnych-o-aplikacji-

ogolnej.html?template=restricted 

 

 Internet nie zastąpi prawnika, rp.pl, 19 marca 2016 r. 

 

„Będziemy budzić w społeczeństwie potrzebę korzystania z pomocy prawnej – zapowiada prezes Krajowej Rady 

Radców Prawnych Dariusz Sałajewski w rozmowie z Pawłem Rochowiczem. Jaka jest strategia samorządu radców 

prawnych na najbliższych dziesięć lat? 

Dariusz Sałajewski: Nakreśliłem taką strategię na ostatnim zjeździe naszego samorządu. Mam nadzieję, że będzie 

aktualna przez dekadę. Naszym podstawowym zadaniem jest aktywowanie zapotrzebowania na pomoc prawną. 

Celowo mówię o „aktywowaniu”, bo właściwie nie musimy już walczyć o nowe kompetencje. Mamy już prawo do obron 
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w sprawach karnych, a także występowania w niektórych sprawach przed Urzędem Patentowym. Teraz najważniejsze 

wydaje się przekonanie społeczeństwa, że warto korzystać z usług radców prawnych. Z gruntowych badań opinii 

publicznej wykonanych na nasze zlecenie w 2015 r. wynika, że jeśli ludzie mają jakieś bariery przed korzystaniem z 

prawników, to nie natury finansowej, ale raczej świadomościowej. Wielu w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że ich 

problemy mają wymiar prawny (...)”. 

 

Więcej: 

http://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/303199984-Dariusz-Salajewski-Internet-nie-zastapi-prawnika.html 

 

 KRRP: Kryzys wokół TK zagraża pozycji władzy sądowniczej, prawnik.pl, 14 marca 2016 r. 

 

„Zdaniem radców sposobem na przywrócenie ładu konstytucyjnego w Polsce jest podjęcie działań proponowanych 

przez Komisję Wenecką. Krajowa Rada Radców Prawnych z głębokim zaniepokojeniem obserwuje kolejne przypadki 

łamania podstawowych zasad państwa prawa, przejawiające się w lekceważeniu niezależności i niezawisłości 

Trybunału Konstytucyjnego oraz nierespektowaniu jego orzeczeń" - czytamy w stanowisku Rady. W jej ocenie konflikt 

wokół TK zagraża pozycji władzy sądowniczej i negatywnie wpływa na wizerunek naszego kraju na forum 

międzynarodowym. Podważanie autorytetu władzy sądowniczej prowadzi do kreowania przez władze państwowe 

dwóch konkurencyjnych porządków prawnych, powodując erozję zaufania obywateli do prawa i organów państwa - 

wskazuje samorząd radcowski (…)”. 

 

Więcej: 

http://www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/927480,krrp-kryzys-wokol-tk-zagraza-pozycji-wladzy-

sadowniczej.html 

 

 KRRP wręczyła Kryształowe Serca, rp.pl, 14 marca 2016 r. 

 

„W piątek po raz ósmy Krajowa Rada Radców Prawnych wręczyła Kryształowe Serca. Otrzymali je radcy, którzy 

bezinteresownie wspierają innych poprzez bezpłatne poradnictwo prawne, edukację oraz popularyzację działalności 

pro bono. W tym roku nagrodę otrzymało 17 osób: Elżbieta Montowiłł-Kołodziejczyk, Sebastian Uchnast, Halina 

Łukasiewicz, Teresa Żurowska, Kazimierz Skoczeń, Elżbieta Żochowska, Katarzyna Mróz, Lech Ciarkowski, Żaneta 

Pacud, Urszula Budzińska, Jacek Rudnicki, Magdalena Konkolewska, Jacek Cudny, Ewa Szwenger, Teresa 

Zwięglińska, Beata Janikowska, Marta Paczkowska-Przypis. Za działalność pro publico bono wyróżnienie otrzymała 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu. Patronat nad imprezą objęła „Rzeczpospolita (…)”. 

 

Więcej: 

http://www.rp.pl/Po-godzinach/303149960-Krajowa-Rada-Radcow-Prawnych-wreczyla-Krysztalowe-

Serca.html?template=restricted 
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