
 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

W najnowszym numerze Biuletynu informujemy m.in.                     

o  ogólnopolskim konkursie wiedzy o prawie, posiedzeniu 

Prezydium KRRP, konwencie dziekanów, czy spotkaniu 

skarbników i głównych księgowych okręgowych izb radców 

prawnych. 

  

W biuletynie znalazły się też informacje dotyczące bieżących 

spraw, jakimi zajmował się OBSiL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Numer 7/IX/2016 
5 kwietnia 2016 r. 

 

Spis treści: 
 

s 2: I etap Akademii - Konkursu Wiedzy o Prawie zakończony 

s 2: Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych 

s 2: Konwent dziekanów 

s 3: Spotkanie skarbników okręgowych izb radców prawnych i 

głównych księgowych 

s 3: Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich 

s 4: Prace Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji 

s 5: Nadchodzące wydarzenia 

s 5: „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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I etap Akademii - Konkursu Wiedzy o prawie zakończony 

W przeprowadzonym 30 marca  br. pierwszym etapie Konkursu - Akademii Wiedzy o Prawie wzięło udział prawie 1800 

uczniów z blisko 180 szkół na terenie 13 województw (najwięcej w woj. dolnośląskim, wielkopolskim, świętokrzyskim                          

i śląskim). 

 

Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych organizuje ten ogólnopolski konkurs po raz pierwszy                          

w ramach programu „Szkoła bliższa prawu”. Poszerzyć ma on wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wiedzę 

prawną, udoskonalić ich umiejętności komunikacyjne i oratorskie oraz sprawdzić kreatywność oraz zdolność komunikacji. 

 

Konkurs składa się z trzech etapów. Do  drugiego etapu – okręgowego zakwalifikuje się trzech najlepszych uczniów z danej 

placówki. Ten etap zostanie zorganizowany 27 kwietnia w siedzibach okręgowych izb radców prawnych. O tej samej 

godzinie w tym samym dniu w całej Polsce, uczniowie rozwiążą zadanie pisemne. Następnie wezmą udział w części ustnej, 

obejmującej wypowiedź przed publicznością na zadany temat. 

Etap trzeci – centralny odbędzie się w Warszawie 17 i 18 maja. Polegał będzie na wypowiedzi ustnej przed Komisją 

Centralną Akademii – Konkursu. 

 

Więcej: 
http://kirp.pl/i-etap-akademii-konkursu-wiedzy-o-prawie-zakonczony  

 
 

XXX posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych 
 

31 marca br. odbyło się XXX posiedzenie Prezydium KRRP IX kadencji. Na posiedzeniu podjęto m.in. uchwałę w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego oraz powołano sekcję do 

spraw historycznych Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Szczegółowe informacje o 

sekcji w dziale OBSiL. 

 

Przedmiotem dyskusji Prezydium był także projekt porozumienia z Wolters Kluwer dotyczący udostępniania kancelariom 

1,2 i 3-osobowym „Systemu Prawnej Lex Radca Prawny”. 

 
 

Konwent dziekanów 
 

W dniach 1-3 kwietnia w Bydgoszczy, na zaproszenie dziekana Rady, odbyło się kolejne spotkanie konwentu dziekanów,  

w którym uczestniczyli nadto funkcyjni członkowie prezydium KRRP z prezesem Dariuszem Sałajewskim na czele. 

Dziekani poruszali tematy bieżące funkcjonowania samorządu radcowskiego, ze szczególnym naciskiem na miejsce i rolę 

dziekana w strukturze samorządowej. Przedstawiano uwagi co do konieczności nowelizacji obowiązujących przepisów.  

 

Ponadto rozmawiano o niezbędnych zmianach ordynacji wyborczej, a także poruszano tematy związane z ostatnim 

egzaminem radcowskim. 

Uczestnicy konwentu mieli jedyną w swoim rodzaju okazję zwiedzenia Exploseum, tj. muzeum działającego na terenie 

największej byłej fabryki materiałów wybuchowych III rzeszy - DAG Bromberg niedaleko miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

http://kirp.pl/i-etap-akademii-konkursu-wiedzy-o-prawie-zakonczony
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Spotkanie skarbników okręgowych izb radców prawnych i głównych księgowych 
 

W dniach 31 marca -2 kwietnia br. na zaproszenie OIRP w Lublinie, spotkali się główni księgowi i skarbnicy okręgowych izb 

radców prawnych. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim tematyce zwolnień w podatku dochodowym od osób 

prawnych. Wykład na ten temat wygłosiła doradca podatkowy przedstawiając aktualne orzeczenia sądów administracyjnych 

oraz interpretacje podatkowe dyrektorów izb skarbowych. Ponadto omówiono również możliwość zastosowania zwolnienia 

podatkowego do diet wypłacanych osobom pełniącym funkcje w samorządzie radców prawnych. 

 
 

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń  i przekazania informacji na temat rozliczania opłat za aplikację oraz zmiany 

składki wnoszonej przez radców prawnych i aplikantów. Organizatorzy zadbali także o część wypoczynkową,  w ramach 

której uczestnicy zwiedzili zamek i starówkę lubelską. 

IBB 

 

 

Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich 

 

W dniu 31 marca 2016 r. zakończyła się rejestracja zespołów do Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich.  

 

Do udziału w Turnieju zgłosiły się 32 zespoły. W chwili obecnej trwa weryfikacja zgłoszeń.  

Pierwszy etap Turnieju będzie miał miejsce 17 kwietnia 2016 r. Będzie on polegał na rozwiązaniu quizu online. Trzy 

najlepsze zespoły przejdą do II etapu Turnieju.  

 

Więcej informacji o turnieju: http://www.turniej.kirp.pl/  

 

 

 

 

http://www.turniej.kirp.pl/
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  W dniu 18 marca 2016r. przedstawiciel Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych 

r.pr. Marcin Sala-Szczypiński uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym  skierowanego przez Komisję 

Europejską w dniu 19 czerwca 2015 r. wezwania do usunięcia przez Rzeczpospolitą Polską uchybienia, 

dotyczącego stosowania minimalnych stawek wynagrodzenia dla rzeczników patentowych (naruszenie nr 

2015/2102), które odbyło się w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

Zarzucane przez Komisję Europejską naruszenie tzw. dyrektywy usługowej (Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym [Dz.Urz.U.E. serii L nr 376 

z dnia 27.12.2006 r., str. 36 i nast.]) przejawia się w ocenie Komisji w obowiązywaniu na gruncie prawa polskiego 

stawek minimalnych za czynności rzeczników patentowych. 

Udział przedstawiciela samorządu radców prawnych uzasadniony był nie tylko formalną konsultacją stanowiska, 

ale przede wszystkim podobieństwem sposobu regulacji stawek minimalnych opłat za czynności rzeczników 

patentowych oraz stawek minimalnych opłat za czynności radców prawnych. Podobieństwo to potencjalnie 

skutkować może formułowaniem analogicznych uwag wobec regulacji dotyczących stawek minimalnych opłat za 

czynności radców prawnych. 

Uczestnicy spotkania podkreślali, iż zarzuty Komisji można rozpatrywać jedynie w aspekcie formalnym (sam fakt 

istnienia regulacji określających stawki minimalne), a nie w aspekcie merytorycznym, bowiem wysokość stawek 

minimalnych ustalona została na poziomie tak niskim, iż w praktyce niemożliwe jest konkurowanie poprzez 

oferowanie stawek niższych. Uznając jednak zasadność zarzutów Komisji w aspekcie formalnym, uczestnicy 

spotkania zarekomendowali rozważenie możliwości dokonania zmian kwestionowanej regulacji w taki sposób, by 

wyeksponować możliwość ustalenia w umowie pomiędzy klientem a rzecznikiem patentowym wynagrodzenia 

niższego niż stawka minimalna, a przepisom ustalającym stawki nadać jednoznacznie charakter ius dispositivum. 

W spotkaniu uczestniczyli również, obok przedstawicieli strony rządowej, Prezes Polskiej Izby Rzeczników 

Patentowych Anna Korbela, oraz sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej Rafał Dębowski. 

 

 W dniu 31 marca br. przedstawiciel Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych radca 

prawny prof. dr hab. Sławomir Patyra brał udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do spraw Ładu 

Konstytucyjnego i Praworządności. 

 

 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych uchwałą nr 234/IX/2016 powołało Sekcję  do spraw historycznych 

Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. W skład zespołu tworzącego Sekcję 

wyznaczono r.pr. Tomasza Osińskiego jako Przewodniczącego Sekcji oraz radców prawnych: Roberta Durlika, 

Marcina Salę – Szczypińskiego, Zbigniewa Romatowskiego jako członków. 

Szczegółowy zakres działania Sekcji obejmuje wypracowanie polityki archiwizacyjnej dokumentów samorządu 

radcowskiego, archiwizację starych dokumentów, przeprowadzenie rozmów z osobami które mogą być w 

posiadaniu dokumentów historycznie ważnych dla samorządu oraz poszukiwanie takich osób oraz opracowanie 

polityki używania sztandaru samorządu. Szczegółowy plan i harmonogram pracy ustalony zostanie na pierwszym 

zebraniu Sekcji, planowanym na miesiąc kwiecień br. 

W trakcie pierwszego spotkania organizacyjnego wypracowano wstępne założenia planu pracy Sekcji. Jako 

pierwsze, priorytetowe, działanie Sekcji ustalono archiwizację dokumentów dotyczących samorządu radców 

prawnych, znajdujących się w archiwum Krajowej Rady Radców Prawnych oraz utworzenie listy nazwisk osób z 
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którymi przeprowadzone zostaną spotkania indywidualne bądź też od których to osób, lub w przypadku ich śmierci 

– ich rodzin, możliwe będzie pozyskanie pamiątek dotyczących zawodu radcy czy samorządu. Członkowie Sekcji 

rozważyli ponadto włączenie do planu pracy wydanie publikacji związanej z historią powstawania samorządu 

radców prawnych i kształtowania się okręgowych izb radców prawnych.  

Na kolejne zebranie zespołu Sekcji zaplanowano opracowanie polityki używania sztandaru samorządu radców 

prawnych oraz ostateczne sformułowanie planu i harmonogramu pracy Sekcji. 

 

Info OBSiL 

 
 

Nadchodzące wydarzenia: 
 

 5 kwietnia 2016 r.: posiedzenie Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych 

 7-9 kwietnia 2016 r.: I Ogólnopolskie Forum Młodych Radców Prawnych, spotkanie seniorów w Rzeszowie 

 13 kwietnia 2016 r.: posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych 

 
 

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

samorządu. 

 

 Reforma sądownictwa: Znikną sądy rejonowe, rp.pl, 3 kwietnia 2016 r. 

„Dwa szczeble w sądownictwie: okręg i apelacja wystarczą. Dzięki temu zarządzanie ma być łatwiejsze. 

Dziś na sądownictwo składają się: sądy apelacyjne (11), okręgowe (45) i rejonowe (321). Razem 377. W ramach 

zapowiadanej przez PiS reformy wymiaru sprawiedliwości planowane jest spłaszczenie tej struktury. Trzy szczeble 

sądownictwa zastąpią dwa. Zostaną sądy: okręgowe i apelacyjne, a znikną rejonowe. Dzięki temu ma być łatwiej 

zarządzać sądami. W wielu kategoriach spraw ludzie będą mieć bliżej do sądów drugiej instancji. Zostanie też 

wzmocniony status sędziego. Łatwiej będzie utworzyć sądy średnie, zatrudniające od 60 do 80 sędziów, a takie 

orzekają najsprawniej. Jaki jest cel tak dużej reformy? 

– Jednym z nich jest uproszczenie struktury. Sądy okręgowe zawsze będą orzekały jako sądy pierwszej instancji, 

a apelacyjne drugiej – tłumaczy Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości odpowiedzialny za funkcjonowanie 

sądownictwa (...)”. 

 

Więcej: 

www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/304039935-Reforma-sadownictwa-Znikna-sady-rejonowe.html  

 

 Kto pyta nie błądzi?, rp.pl, 30 marca 2016 r. 

„Marcin Sala-Szczypiński – wicedziekan Rady OIRP w Krakowie, współpracownik OBSIL. Radca prawny pomógł 

stronie uzyskać w sądzie należne jej kwoty i powinien za swoją pracę uzyskać stosowne wynagrodzenie – upiera 

się prawnik. Podobno nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi... Podobno. Trzymając się tej zasady, 

podejmę próbę odpowiedzi na dość zbieżne pytania zadane przez posłów Marka Polaka (interpelacja do ministra 

sprawiedliwości nr 765) i Łukasza Zbonikowskiego (interpelacja do ministra sprawiedliwości nr 931). Wyciągając 

przed nawias treści wspólne obu interpelacji, można postawione pytania sprowadzić do dwóch kwestii: czy 

Ministerstwo Sprawiedliwości uważa za zasadne podniesienie przez poprzedni rząd opłat za czynności radcowskie 

oraz czy zostanie rozważony powrót do niższych stawek opłat za radców prawnych. Chodzi tu o dwa 

rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 22 października 2015 r.: w sprawie opłat za czynności radców prawnych 

(DzU z 2015 r., poz. 1804) oraz w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej 

udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (...)”. 

 

 

 

http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/304039935-Reforma-sadownictwa-Znikna-sady-rejonowe.html
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Więcej: 

http://archiwum.rp.pl/artykul/1304315-Kto-pyta-nie-bladzi.html  

 

 Zbiegowisko zwane debatą, prawnik.pl, 30 marca 2016 r. 

„Na suchość oka, na hemoroidy, na kaszel suchy i mokry, na zespół niespokojnych nóg. Reklamy telewizyjne. Mają 

nakłaniać do zakupu towarów o magicznych właściwościach – piorących, leczących, jeżdżących czy też 

niesłychanie usprawniających nam życie. Reklamy mówią „jestem lepszy, kup mnie”. Czy ktoś w nie wierzy? Czy 

przekazują prawdę, czy też raczej są subtelnym oszustwem i manipulacją? Nawet sądy stwierdzają w swoich 

wyrokach, że nie należy w nie bezgranicznie wierzyć, a raczej traktować z przymrużeniem oka. Nie wierzymy więc, 

ale jednak, gdy pojawiamy się w aptece, to prosimy o ten znany z telewizyjnych i radiowych spotów specyfik, który 

pomaga walczyć z zespołem niespokojnych nóg (...)”. 

 

Więcej: 

https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/624740,zbiegowisko-zwane-debata.html  

 

 Tylko lekarze kasują więcej, prawnik.pl, 29 marca 2016 r. 

„Prawnicy byli w ubiegłym roku drugą najlepiej zarabiającą grupą zawodową w Stanach Zjednoczonych. Mediana 

ich zarobków wyniosła aż 144,5 tys. dol. rocznie. Dane dotyczące wynagrodzeń amerykańskich specjalistów za 

2015 r. opracował właśnie popularny portal Glassdoor, pozwalający internautom anonimowo recenzować swoich 

byłych bądź obecnych pracodawców. Jak wynika z raportu, od prawników więcej zarabiali w ubiegłym roku jedynie 

lekarze, których mediana zarobków sięgała 180 tys. dol. Na ostatnim miejscu na podium uplasowali się specjaliści 

do spraw projektów B+R (ponad 142 tys. dol.). Zaraz za nimi znaleźli się kolejno managerowie do spraw rozwoju 

oprogramowania (132 tys. dol.), managerowie firm farmaceutycznych (130 tys. dol.), architekci oprogramowania 

(ponad 128 tys. dol.), projektanci układów scalonych (127,5 tys. dol.), managerowie IT (120 tys. dol.) i architekci 

rozwiązań biznesowych (120 tys. dol.) (...)". 

 

Więcej: 

www.prawnik.pl/wiadomosci/ludzie-prawa/artykuly/930498,tylko-lekarze-kasuja-wiecej.html  

 

 Egzamin adwokacki do powtórki przez przeciek?, rp.pl, 26 marca 2016 r. 

„Z nieoficjalnych informacji tvn24 wynika, że sprawą zajęła się warszawska prokuratura. 

Do wycieku informacji miało dojść przed egzaminem z prawa cywilnego. Właśnie tego etapu zdający obawiają się 

najczęściej. Podczas egzaminu końcowego można korzystać m.in. z orzecznictwa. Prawdopodobnie jedna z osób 

zdających wiedziała jakiego zadania się spodziewać i oznaczyła właściwy wydruk. Z informacji zebranych przez 

tvn24.pl wynika, że przystępujący do egzaminu masowo zaczęli kserować orzeczenie. Komisja egzaminu 

zarekwirowała przedmiotowy wyrok 13 zdającym (...)”. 

 

Więcej: 

www.rp.pl/Aplikacjeegzaminy/303269985-Egzamin-adwokacki-do-powtorki-przez-przeciek.html  

 

 Nowy regulamin testu dla adwokata i radcy z Unii Europejskiej, rp.pl, 23 marca 2016 r. 

„Komisja kwalifikacyjna ma dwa tygodnie, by ustalić termin testu i podać zagadnienia. Uprawnienia oraz znajomość 

języka polskiego musi posiadać adwokat i radca prawny z Unii Europejskiej, który chce się wpisać na polskie listy 

korporacyjne. Minister sprawiedliwości zmienia właśnie regulamin testu. Projekt trafił już do konsultacji społecznych. 

Część pisemna testu (trwa jeden lub dwa dni) polega na opracowaniu jednego lub dwóch tematów na podstawie 

akt lub stanu faktycznego. Na każdy z tematów zarezerwowano 360 minut. Część ustna testu to odpowiedzi na 

losowo wybrany zestaw sześciu pytań z zasad organizacji i działania samorządu zawodowego, etyki zawodowej 

http://archiwum.rp.pl/artykul/1304315-Kto-pyta-nie-bladzi.html
https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/624740,zbiegowisko-zwane-debata.html
http://www.prawnik.pl/wiadomosci/ludzie-prawa/artykuly/930498,tylko-lekarze-kasuja-wiecej.html
http://www.rp.pl/Aplikacjeegzaminy/303269985-Egzamin-adwokacki-do-powtorki-przez-przeciek.html
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oraz warunków wykonywania zawodu adwokata albo radcy prawnego. Na przygotowanie się do odpowiedzi prawnik 

ma pół godziny (...)”. 

 

Więcej: 

www.rp.pl/Adwokaci/303239970-Nowy-regulamin-testu-dla-adwokata-i-radcy-z-Unii-Europejskiej.html  

 

 Radcy nie mogą być oceniani jak zwykli urzędnicy, prawnik.pl, 22 marca 2016 r. 

„Sposób przeprowadzania ocen okresowych radców prawnych zatrudnionych w służbie cywilnej narusza ustawę o 

radcach prawnych - wynika z opinii Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP. Beata Kempa, szefowa kancelarii 

premiera zajęła stanowisko w tej sprawie. OBSiL przygotował opinię dotyczącą projektu rozporządzenia prezesa 

Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i 

pracowników służby cywilnej. W swoim stanowisku wskazał, że projektowany akt wykonawczy, w zakresie 

dotyczącym sposobu przeprowadzania ocen okresowych, w tym wzoru arkusza i trybu, nie respektuje regulacji 

zawartej w art. 16 u.r.p. (...)”. 

 

Więcej: 

www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/929489,radcy-nie-moga-byc-oceniani-jak-zwykli-urzednicy.html  
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