
 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

W  najnowszym numerze Biuletynu informujemy m.in. o 

Forum Aplikantów Radcowskich, spotkaniu konsultacyjnym 

Krajowej Rady Radców Prawnych czy  kolejnym etapie 

Akademii Wiedzy o Prawie. 

 

W biuletynie znalazły się też informacje o bieżących pracach 

Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji. 
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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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III Forum Aplikantów Radcowskich  

 

Aplikanci wywodzący się ze wszystkich okręgowych izb i wszystkich roczników spotkali się w Szczecinie podczas już po 

raz trzeci organizowanego – z inicjatywy i przez tamtejszą Radę OIRP – Forum Aplikantów. Tegoroczne Forum, które 

otworzyła dziekan Rady OIRP w Szczecinie r.pr. Alicja Kujawa, odbywało się pod wiodącym tytułem „Marka aplikanta a 

sukces zawodowy”. 

 

 
Foto: OIRP Szczecin 

 

Po raz pierwszy przed dwoma laty Forum odbyło się w Świnoujściu. Tym razem miejscem inauguracji  niemal trzydniowego 

spotkania aspirantów do zawodu  radcy prawnego był Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Uczestniczyli w niej między 

innymi Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar – który miał wykład inaugurujący późniejsze zajęcia panelowe i 

warsztaty –  oraz Prezes KRRP r.pr. Dariusz  Sałajewski. 

„W naszym zawodzie właściwie nieprzerwanie aplikujemy, stale szkoląc się i doskonaląc nasz warsztat oraz umiejętności 

kontaktów z klientami. W ten sposób każdy z radców prawnych pracuje na swoją osobista markę, ale też tym zachowaniem 

wpływa na kształtowanie wizerunku – a więc i marki – zawodu, który wykonuje. O tym warto pamiętać wchodząc do 

wspólnoty jaką jest samorząd”- powiedział m.in. Prezes KRRP w trakcie inauguracji Forum. 

 

W Forum – w tym i w spotkaniu je podsumowującym – wzięła  udział wiceprezes KRRP r.pr. Ewa Stompor-Nowicka, 

odpowiedzialna w kierownictwie KRRP za koordynację i nadzór nad organizacją aplikacji .Krajowa Rada w znaczącej części 

każdorazowo finansuje organizacje Forum. 
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Złoty Paragraf dla Marii Ślązak 
 

Maria Ślązak, była prezydent CCBE i wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych otrzymała „Złoty Paragraf” – nagrodę 

dla najlepszego radcy prawnego przyznawaną przez kapitułę powołaną przez redakcję „Dziennika Gazety Prawnej”. 

 

To już 22 edycja tego prestiżowego rankingu. W składzie Kapituły nagrody, której przewodniczyła Jadwiga Sztabińska, 

redaktor naczelna DGP, zasiadał także Dariusz Sałajewski, prezes KRRP. 

 
 

Spotkanie konsultacyjne KRRP 
 

W dniach 6 – 8 maja 2016 r. odbyło się w Opolu spotkanie konsultacyjne KRRP, z udziałem dziekanów okręgowych  izb 

radców prawnych. 

Na spotkaniu omawiano, między innymi, kwestie związane ze stanem przygotowań do  wprowadzenia systemu 

teleinformatycznego, modyfikacją strony internetowej i dostępnością aktów prawa samorządowego, przebiegiem egzaminu 

radcowskiego i porządkiem obrad Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. Uczestnikom spotkania została także 

przedstawiona prezentacja ”Aktywność samorządu radców prawnych na szczeblu krajowym IX kadencja”, dostępna pod 

linkiem: prezentacja  

 

Uczestnicy spotkania kibicowali również biegaczom walczącym o laury III Mistrzostw Radców Prawnych w Półmaratonie. 

Informacja o mistrzostwach zostanie opublikowana na stronie kirp.pl w dziale Sport i Kultura. 

 

 

Radcowie na V Kongresie „Obywatel Senior” 
 

Prezes KRRP uczestniczył w V Kongresie „Obywatel Senior”, który odbył się w dniu 9 maja br. w Chorzowie. Dariusz 

Sałajewski ogłosił podczas Kongresu gotowość ze strony samorządu radców prawnych do włączenia się w opracowanie i 

realizację wystandaryzowanej w skali kraju tematyki edukacji  prawnej w ramach funkcjonujących Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku. 

Przedsięwzięcie to będzie realizowane we współpracy i pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama  

Bodnara. 

 

W trakcie roboczego spotkania, przy udziale przedstawicieli Centrum Edukacji Prawnej KRRP i Urzędu Rzecznika Praw 

Obywatelskich, uzgodniono harmonogram działań mających zapewnić realizację przedsięwzięcia poczynając od jesiennego 

semestru Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

 

Część inauguracyjna Kongresu była też okazją do wręczenia radcy prawnemu Szczepanowi Balickiemu z Rybnika statuetki  

i dyplomu Prawnika Pro Bono 2015. Szczepan Balicki został laureatem XIII edycji konkursu Prawnik Pro Bono. Statuetkę  

wręczył laureatowi dr Adam Bodnar w towarzystwie dziekana Rady OIRP w Katowicach r.pr. Ryszarda Ostrowskiego.

 
 

II etap Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie 
 

27 kwietnia w dwunastu  województwach odbył się okręgowy etap Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie.  

Przystąpiło do niego ogółem 434 uczniów ze szkół podstawowych (127) i gimnazjów (307). 

Do etapu centralnego przeszło 31 uczniów ze szkół podstawowych i 36 uczniów szkół gimnazjalnych. Ostatni etap konkursu 

odbędzie się w dniach 17-18 maja w Warszawie. 

 

 

 

http://kirp.pl/spotkanie-konsultacyjne-krajowej-rady-radcow-prawnych/
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Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
 

Ewa Stompor– Nowicka, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, wzięła udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym 

Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, poświęconym prezentacji „Informacji o istotnych problemach wynikających z 

działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku”. 

Więcej informacji: Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK  

 

 
 

Wyniki egzaminu radcowskiego 
 

W dniach 15 – 18 marca 2016 roku do egzaminu radcowskiego przystąpiło 3145 osób, z których 2425 uzyskało wynik 

pozytywny. Daje to zdawalność na poziomie 77,1 %. Zdawalność wśród aplikantów wyniosła 80,6 %, natomiast zdawalność 

osób uprawnionych do złożenia egzaminu bez konieczności odbycia aplikacji wyniosła 47,9%.   Najwięcej osób poległo na 

części z prawa gospodarczego. 

W tym roku po raz pierwszy aplikanci złożyli egzamin z zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, który stanowił piątą 

część egzaminu. Tylko 43 osoby w całym kraju otrzymały z niej oceny niedostateczne. 

 

Info działu aplikacji 

 
 

 

 

  Przedstawiciel Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w dniu 21 kwietnia br. wziął 

udział w Kongresie języka prawnego i prawniczego. W czasie wydarzenia poruszone zostatały zagadnienia 

związane m.in. z kulturą polskiego języka prawnego, estetyką prawa, konstytucjonalnymi granicami wolności słowa, 

elementami brachygraficznymi w języku prawa, pozajęzykowymi transmiterami reguł zachowania czy wyrokami 

ETS w świetle teorii retoryki. 

W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Notarialnej, 

wymiaru sprawiedliwości oraz naukowcy uczelni polskich i zagranicznych. 

 

 W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych  przygotowano opinię w przedmiocie 

ograniczeń w sprawowaniu funkcji członka okręgowego sądu dyscyplinarnego i rzecznika dyscyplinarnego. W 

stanowisku podniesiono, że pełnienie funkcji przewodniczącego OSD lub jego zastępcy, objęte jest zakazem 

wykonywania tych funkcji przez więcej niż dwie, kolejno po sobie następujące kadencje, określonym w art. 43 ust. 

3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Podniesiono, że takie ograniczenia nie istnieją natomiast 

względem członków OSD oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców. Zauważono również, iż na etapie 

wyborów podczas zgromadzeń delegatów okręgowych izb radców prawnych, nie istnieją żadne ograniczenia co do 

kształtowania składu osobowego sądów, albowiem przeprowadza się wówczas wybory na funkcje członków 

(sędziów) sądów dyscyplinarnych. Okres pełnienia funkcji członka sądu (sędziego) nie jest natomiast w żaden 

sposób reglamentowany. Zakaz pełnienia funkcji dłużej niż przez dwie kolejne kadencje aktualizuje się dopiero na 

etapie konstytuowania się okręgowego sądu dyscyplinarnego i dotyczy przewodniczącego okręgowego sądu 

 

 

http://kirp.pl/doroczne-zgromadzenie-ogolne-sedziow-trybunalu-konstytucyjnego/
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dyscyplinarnego oraz jego zastępców. Ta ostatnia kwestia wymaga jednak jasnego uregulowania na poziomie 

prawa wewnętrznego. 

Pełna treść opinii pod adresem: http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/544  

 

 Zaopiniowano również projekt ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania 

sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postępowaniu 

sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Jak zaznaczono w 

stanowisku, opiniowany projekt ustawy dotyczy zmian przepisów prawnych o zróżnicowanym przedmiocie regulacji, 

zawartych w różnych aktach prawnych i nie pozostających ze sobą w związku.  

Ekspert OBSiL KRRP co do zasady pozytywnie zaopiniował inicjatywę wprowadzenia zmian przedstawionych w 

projekcie, jednakże podniósł kilka wątpliwości. Odnosząc się do instytucji skargi na przewlekłość postępowania 

stwierdzono, iż postulowana modyfikacja kryteriów oceny pojęcia rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie jest 

niezbędna, jednakże w zakresie zaproponowanego w projekcie nowego brzmienia art. 2 ust. 2 ustawy zwrócono 

uwagę na zbyt daleko idącą ogólnikowość przesłanek i warunków, których wystąpienie miałoby przesądzić o 

stwierdzeniu czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania W powyższym zakresie zaproponowano 

podjęcie próby zdefiniowana stanu przewlekłości postępowania, poprzez możliwe w tym przypadku odniesienie się 

do zakreślonych w przepisach proceduralnych terminów instrukcyjnych. Jednocześnie podkreślono, że 

przyjmowanie w procesie stosowania prawa interpretacji postanowień ustawy - zmierzającej do ograniczenia 

skutków które ma wywołać, w postaci niedopuszczania do zwłoki w postępowaniu - uznać należy za naruszenie 

gwarancji podmiotowego prawa do sądu.  

W opinii negatywnie odniesiono się konstrukcji zmodyfikowanego systemu zagwarantowania adekwatnej 

wysokości rekompensaty za naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie jak również 

wskazano, iż w celu klarownego uregulowania kwestii roszczeń pieniężnych stron, związanych ze stwierdzeniem 

przewlekłości postępowania, należy postulować zmianę ustawy, polegającą na rezygnacji z rekompensaty 

finansowej przewidzianej w art. 12 ust. 4 ustawy i generalne odesłanie w tym zakresie do zasad ogólnych prawa 

cywilnego. 

W stanowisku zwrócono również uwagę na fakt, że ingerencja ustawodawcy w tak wrażliwą materię jaką są 

procedury dyscyplinarne powinna posiadać cechy komplementarności, zasadna wydaje się rezygnacja z tej części 

projektowanej ustawy i poddanie jej dodatkowej analizie. 

Całość opinii dostępna pod adresem: http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/543  

 

Info OBSiL  

  

 

Nadchodzące wydarzenia: 
 

 Finał Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów: 14 maja 2016 r. 

Do Finału Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich 2016 zakwalifikowały się następujące zespoły: 

- Sokoły temidy  (OIRP Kraków) 

- Rokujący (OIRP Kraków) 

- Vis major (OIRP Lublin) 

 

 

http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/544
http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/543
http://www.radca.profinfo.pl/zamowienia
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Finał Turnieju odbędzie się w dniu 14 maja 2016 r. o godz. 10.00 w Hotelu Sofitel Victoria, ul. Królewska 11. 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby kibicować zespołom w finałowej rozgrywce. 

 

 Finał Konkursu – Akademii Wiedzy o Prawie: 17-18 maja 2016 r. 

 

 Posiedzenie Prezydium KRRP: 19 maja 2016 r. 

 

 

Zaproszenia 
 

Tydzień Konstytucyjny 

 
Komisja Praw Człowieka zaprasza wszystkich radców prawnych do udziału w Tygodniu Konstytucyjnym, organizowanym 

w dniach 28 maja – 4 czerwca 2016 roku przez Stowarzyszenie im. Profesora Zbigniewa Hołdy pod honorowym patronatem 

Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Więcej informacji: http://kirp.pl/tydzien-konstytucyjny/  

 

Konferencja naukowa „Unijne i krajowe prawa spadkowe. Zalety, wykładnia, wątpliwości, wady” 

13 maja odbędzie się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego międzynarodowa 

konferencja naukowa zatytułowana „Unijne i krajowe prawa spadkowe. Zalety, wykładnia, wątpliwości, wady”. 

Szczegółowe informacje: https://web.facebook.com/events/165411510507083/  

 

Konferencja Naukowa „Zasady procesu karnego w obliczu gwałtownych zmian procedury karnej” 

Na konferencję, która odbędzie się  w dniu 12 maja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach,  zaprasza Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego „IUSTITIA” Uniwersytetu Śląskiego. 

Szczegółowe informacje: http://kirp.pl/ogolnopolska-konferencja-naukowa-zasady-procesu-karnego-obliczu-gwaltownych-

zmian-procedury-karnej/  

 
 

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

samorządu. 
  

 Co pracodawca zapłacił za aplikację, prawniczka musi zwrócić, prawnik.pl, 9 maja 2016 r. 

„Sąd: profesjonalista, którym niewątpliwie jest radca prawny, powinien znać skutki podejmowanych przez siebie 

czynności. Jeśli negocjuje rozłożenie zobowiązania na raty, to znaczy, że nie kwestionuje jego wysokości. 

Sprawa dotyczyła W.K. - prawniczki zatrudnionej w stołecznym urzędzie od 2008 r. do 2013 r. na stanowisku 

głównego specjalisty. Jej wynagrodzenie wynosiło 4 285 zł miesięcznie plus dodatek funkcyjny w wysokości 500 zł 

oraz dodatek za wysługę lat. Ponadto, na podstawie umowy z 2010 r. pracodawca wysłał prawniczkę na aplikację 

radcowską. Zobowiązał się pokryć 50 proc. opłaty za I rok oraz pokrywać koszty aplikacji w kolejnych latach nauki 

w wysokości określanej w sporządzanym każdego roku aneksie do umowy. Poza tym pracodawca zobowiązał się 

udzielić pracownicy urlopu szkoleniowego w wymiarze 10 dni w każdym roku odbywania aplikacji (...)”. 

 

Więcej: 

www.prawnik.pl/prawo/orzeczenia/artykuly/941829,co-pracodawca-zaplacil-za-aplikacje-prawniczka-musi-

zwrocic.html  

 

 

 

 

http://kirp.pl/tydzien-konstytucyjny/
https://web.facebook.com/events/165411510507083/
http://kirp.pl/ogolnopolska-konferencja-naukowa-zasady-procesu-karnego-obliczu-gwaltownych-zmian-procedury-karnej/
http://kirp.pl/ogolnopolska-konferencja-naukowa-zasady-procesu-karnego-obliczu-gwaltownych-zmian-procedury-karnej/
http://www.prawnik.pl/prawo/orzeczenia/artykuly/941829,co-pracodawca-zaplacil-za-aplikacje-prawniczka-musi-zwrocic.html
http://www.prawnik.pl/prawo/orzeczenia/artykuly/941829,co-pracodawca-zaplacil-za-aplikacje-prawniczka-musi-zwrocic.html
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 Egzamin zawodowy: radcy lepsi od adwokatów, rp.pl, 2 maja 2016 r. 

"Ministerstwo Sprawiedliwości podało właśnie ostateczne wyniki egzaminów zawodowych. U adwokatów zdało 

ponad 70 proc. kandydatów do zawodu, u radców – ponad 77 proc. Rok temu wynik był lepszy: u adwokatów 

zdało 81,7 proc., a u radców 82,4 proc. Dlaczego tegoroczny wynik jest gorszy? – Po raz pierwszy 

przeprowadzono egzamin w nowej formie, składał się z pięciu części i trwał cztery dni, czyli dzień dłużej niż 

poprzednie – usłyszeliśmy w korporacjach. Kandydaci po raz pierwszy zdawali egzamin z etyki i z zasad 

wykonywania zawodu (...)". 

 

Więcej: 

www.rp.pl/Aplikacjeegzaminy/305029980-Egzaminy-prawnicze-2016---ostateczne-wyniki.html  

 

 Po co radcom prawnym samorząd, rp.pl, 27 kwietnia 2016 r. 

"MARCIN SALA-SZCZYPIŃSKI, autor jest wicedziekanem Rady OIRP w Krakowie: Po to, żeby promować, 

integrować i edukować. Głos w dyskusji o zadaniach samorządu radców prawnych. Podejmując rękawicę rzuconą 

przed redaktora Tomasza Pietrygę w tekście „Po co młodym samorząd prawniczy” („Rzecz o Prawie” z 20 

kwietnia 2016 r.) i korzystając z jego zaproszenia na łamy gazety, jako wicedziekan Rady OIRP w Krakowie, a 

jednocześnie kandydat do władz samorządu w kolejnej kadencji chcę odpowiedzieć na postawione przez 

redaktora pytanie: po co młodym samorząd prawniczy? Najpierw istotne sprostowanie. Uważam, że pytanie 

powinno brzmieć: „po co radcom prawnym samorząd?”. Sugerowany w tekście red. Pietrygi podział na młodych i 

starszych dobrze sprzedaje się medialnie, ale tak naprawdę konfliktowanie członków samorządu nie służy jego 

jedności (...)". 

 

Więcej: 

http://www.rp.pl/Radcowie/304309972-Wicedziekan-Rady-OIRP-w-Krakowie-Po-co-radcom-prawnym-

samorzad.html  

 
Inne media: 
 

 Czy prawnik po aplikacji może zostać bezrobotnym? – RZECZoPRAWIE 
Gościem programu Mateusza Rzemka #RZECZoPRAWIE był Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz 
Sałajewski. 
 
Więcej: Czy prawnik po aplikacji może zostać bezrobotnym?  
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