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Szanowni Państwo! 

 

W  pierwszym  tegorocznym Biuletynie  Informacyjnym 

dominują wiadomości o intensywnej w minionych dniach 

działalności Krajowej Rady Radców Prawnych w obszarze 

związanym ze stanowieniem prawa. Było to związane                     

z bardzo aktywnymi oraz wyjątkowo szybkimi pracami 

legislacyjnymi prowadzonymi w Sejmie RP i związanym                  

z tym  zaangażowaniem KRRP w opiniowanie 

projektowanych i w konsekwencji uchwalanych zmian w 

dotychczas obowiązujących ustawach. 

 

W ostatnich dniach ubiegłego roku  doszło też do zawarcia 

istotnych dla radców prawnych dwóch umów                                        

z ubezpieczycielami oraz umowy z PKN Orlen w sprawie 

preferencyjnych cen zakupów paliwa przez radców 

prawnych wykonujących zawód w formach 

przedsiębiorczych. 
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12 stycznia 2016 r. 
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s 2: Naczelna Rada Adwokacka nie ma legitymacji do skarżenia 
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s 2: Krytyczna opinia i propozycje poprawek do projektu ustawy o 
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s 4: Upusty na cenie paliwa dla radców na stacjach Orlen i Bliska 
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s 6: „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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Prezes KRRP zwracał się do Prezydenta RP, aby skorzystał z prewencyjnej kontroli ustawy 

dotyczące Trybunału Konstytucyjnego 

 

23 grudnia, we wczesnych godzinach popołudniowych r. pr. Dariusz Sałajewski – Prezes KRRP wystosował apel do 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w związku z uchwaloną ustawą o zmianie ustawy o Trybunale 

Konstytucyjnym. Zwrócił się, aby przed podpisaniem ustawy rozważył skorzystanie z kompetencji określonej w art. 122 ust 

2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., poprzez wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego                    

w sprawie zbadania zgodności niektórych jej przepisów z Konstytucją, w ramach kontroli prewencyjnej. 

Treść apelu: link 

 

Naczelna Rada Adwokacka nie ma legitymacji do skarżenia niekonstytucyjności przyznania 

radcom uprawnienia do pełnienia funkcji obrońcy 
 

Postanowieniem z dnia 24 września 2015 r. TK odmówił nadania dalszego biegu wnioskowi NRA kwestionującemu 

rozszerzenie uprawnień radców prawnych do występowania w charakterze obrońców w postępowaniu karnym. We wniosku 

NRA podniesiono między innymi, że wprowadzone nowelizacją z 27 września 2013 r. przepisy pogarszają atrakcyjność 

zawodu adwokata w porównaniu z zawodem radcy prawnego ze względu na to, że radca prawny może łączyć pozostawanie 

w stosunku pracy ze świadczeniem pomocy prawnej we wszystkich innych sprawach oprócz występowania w charakterze 

obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, pogarszają sytuację zawodową adwokatów specjalizujących 

się w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe wskutek zwiększenia liczby osób uprawnionych do pełnienia roli 

obrońcy, a ponadto pogarszają też sytuację zawodową adwokatów specjalizujących się w innych sprawach wskutek wzrostu 

liczby prawników uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej w tych sprawach w związku z możliwością ich 

prowadzenia przez prawników zatrudnionych na umowę o pracę i eliminują dotychczasową wyłączność adwokatów                     

do występowania w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. W ramach wstępnej kontroli 

skargi Trybunał Konstytucyjny stwierdził brak czynnej legitymacji NRA do wystąpienia w tej sprawie do TK, uzasadniając 

swoje rozstrzygnięcie brakiem bezpośredniego związku kwestionowanych przez adwokaturę przepisów z wykonywaniem 

zawodu adwokata. W zażaleniu z dnia 6 października 2015 r. NRA wniosła o „uchylenie zaskarżonego postanowienia                    

w całości i skierowanie sprawy do rozpoznania na rozprawie w pełnym zakresie objętym wnioskiem”. Kwestia ta była 

przedmiotem polemiki na łamach prasy ogólnopolskiej pomiędzy ekspertami OBSiL KRRP i pełnomocnikami NRA                          

w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Trybunał Konstytucyjny w dniu 23 grudnia 2015 r. postanowił nie 

uwzględnić zażalenia NRA. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że rozszerzenie podmiotów uprawnionych                         

do występowania w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe stanowi wyłączną 

kompetencję ustawodawcy. To ustawodawca, tworząc poszczególne samorządy zawodowe, jest uprawniony do określenia 

zakresu pieczy nad wykonywaniem poszczególnych zawodów, w tym również do przyznania nowych uprawnień określonej 

grupie zawodowej. Rozstrzygnięcie to ostatecznie kończy postępowanie przed TK zainicjowane przez NRA i spór jaki się 

tlił z tego właśnie powodu pomiędzy samorządami prawniczymi. 

Link do postanowienia  

 

Krytyczna opinia Krajowej Rady Radców Prawnych i propozycje poprawek do projektu ustawy o 

zmianie ustawy o policji dotyczące tajemnicy zawodowej 
 

30 grudnia 2015 r. do Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu RP skierowane zostało opracowane przez Ośrodek Badań, Studiów 

i Legislacji KRRP stanowisko negatywnie opiniujące poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 154) z uwagi iż zaproponowany projekt nie realizuje w pełni wyroku TK z 30 lipca 2014 r., sygn. akt 

K 23/11. W związku z dwutorowym biegiem prac nad przedmiotowymi ustawami i posiedzeniem Okrągłego Stołu Rady ds. 

 

http://kirp.pl/apel-prezesa-krajowej-rady-radcow-prawnych-do-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej/
http://kirp.pl/wp-content/uploads/2016/01/Postanowienie-TK-z-23.12.2015-1.pdf
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Cyfryzacji ws. ustawy o policji w dniu 5 stycznia 2016 r., dodatkowo w ramach OBSiL przygotowano stanowisko 

uzupełniające zawierające propozycje konkretnych poprawek dotyczących ochrony informacji objętych bezwzględnymi                           

i względnymi zakazami dowodowymi (tajemnica obrończa, radcowska i adwokacka). Przekazane ono zostało w dniu 11 

stycznia 2016 r. Panu Arkadiuszowi Czartoryskiemu – Przewodniczącemu sejmowej Komisji Administracji i Spraw 

Wewnętrznych do której, po pierwszym czytaniu w dniu 30.12 ubr. skierowany został projekt ustawy. Ponadto podobne 

wystąpienie zostało przesłane do: Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina, Minister 

Cyfryzacji – Anny Streżyńskiej oraz Koordynatora służb specjalnych – Mariusza Kamińskiego. 

Link 1  

Link 2  

 

Stanowisko w sprawie projektu  ustawy  zmieniającej ustawę o służbie cywilnej 
 

W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji przygotowano stanowisko z 28 grudnia 2015 r. dotyczące projektu ustawy o zmianie 

ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 119). W stanowisku wskazano na szereg istotnych 

wątpliwości merytorycznych, które prowadziły do negatywnej oceny projektu. Zastrzeżenia te nie zostały uwzględnione  

przez ustawodawcę. 

Link  

 

Info OBSiL 

 
 

Niższa składka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców 
 

Z końcem ubiegłego roku podpisany został pomiędzy konsorcjum ubezpieczycieli z liderem PZU SA a Krajową Radą 

Radców Prawnych aneks do Umowy Generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych. 

Na podpisanie aneksu KRRP wyraziła zgodę w uchwale podjętej na grudniowym posiedzeniu. 

Aneks wprowadza dwie korzystne dla ubezpieczonych zmiany do aktualnie obowiązującej umowy. Obniżeniu ulega 

mianowicie wysokość łącznej składki ubezpieczeniowej pobieranej od radców prawnych wykonujących zawód i opłacanej 

równocześnie ze składką członkowską. Będzie ona obecnie wynosić 19 zł w skali miesiąca (dotychczas 22zl/ m-c).Taka 

wysokość składki ubezpieczeniowej obowiązywać będzie w całym okresie obowiązywania umowy generalnej, który to 

zgodnie z wspomnianym na wstępie aneksem został przedłużony do końca 2019 r. 

Na najbliższym posiedzeniu, tj. w marcu, Krajowa Rada Radców Prawnych podejmie uchwałę skutkującą odpowiednią 

zmianą w strukturze bądź wysokości zobowiązania składkowego radców prawnych, będących następstwem zmiany 

wysokości składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.  

Wszystkie pozostałe postanowienia umowy generalnej z ubezpieczycielem, w tym dotyczące zakresu ryzyk objętych 

ubezpieczeniem oraz sum ubezpieczenia pozostają niezmienne. 

 
 

Za usługę pomocy prawnej zapłaci ubezpieczyciel 

 

Krajowa Rada Radców Prawnych zawarła porozumienie o współpracy w zakresie obsługi ubezpieczeń ochrony prawnej                 

z PZU Pomoc Spółka Akcyjna. Ma ono na celu popularyzację ubezpieczeń ochrony prawnej, a także ułatwienie 

ubezpieczonym korzystania - w ramach tych ubezpieczeń - z usług radców prawnych, opłacanych przez ubezpieczyciela. 

Radcowie prawni prowadzący kancelarie mają możliwość nawiązania współpracy na zasadach określonych                                        

w porozumieniu. 

O szczegółach opowiada członek Prezydium KRRP r.pr. Wiesław Hudyma: link  

 

 

http://kirp.pl/3975-2/
http://kirp.pl/4033-2/
http://kirp.pl/stanowisko-osrodka-badan-studiow-i-legislacji-krajowej-rady-radcow-prawnych-dotyczace-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-sluzbie-cywilnej/
http://kirp.pl/wspolpraca-z-pzu-pomoc/
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Szczegółowe informacje na ten temat zostaną umieszone na stronie KRRP i przekazane okręgowym izbom radcom 

prawnym nie później niż do 18 stycznia br. 

 

Upusty na cenie paliwa dla radców na stacjach Orlen i Bliska 

 

Krajowa Rada Radców Prawnych zawarła porozumienie o współpracy z PKN Orlen, w oparciu o które każdy radca prawny 

oraz aplikant (przedsiębiorca) upoważniony będzie do zakupu z upustem w wysokości 12 groszy za każdy litr paliwa 

zakupiony w sieci stacji ORLEN i BLISKA, a także innych rabatów. 

 

Szczegółowych informacji udzielają właściwe okręgowe izby radców prawnych. 

 
 

Prace opiniodawcze w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji 

 

Opinia OBSiL w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 

 

W Ośrodku Badań Studiów i Legislacji KRRP przygotowano opinię z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie projektu ustawy o 

zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 grudnia 2015 r., w części dotyczącej Rady 

do Spraw Unikania Opodatkowania. Opinia wskazuje na celowość udziału w Radzie przedstawicieli prawniczych 

samorządów zawodów zaufania publicznego, w tym przedstawiciela wskazanego przez Krajową Radę Radców Prawnych. 

Link  

 

Stanowisko OBSiL dotyczące oceny - w kontekście norm etycznych - stanu faktycznego związanego ze stałą 

obsługą prawną dwóch spółek 

 

W Ośrodku Badań Studiów i Legislacji KRRP przygotowano stanowisko z 7 stycznia 2016 r. dotyczące oceny - w kontekście 

norm etycznych - stanu faktycznego związanego ze stałą obsługą prawną dwóch spółek – zbieżnych w zakresie wspólników 

oraz członków zarządu oraz w zakresie przedmiotu działalności i obszaru działania i związanego z tą sytuacją konfliktem 

interesów.  

Link  

 

Info OBSiL 

 
Sprawy międzynarodowe 
 

W ubiegłym tygodniu powstała grupa robocza ad hoc złożona z członków Komitetu ds. Zagranicznych i Komisji Praw 

Człowieka KRRP, która zbiera informacje dotyczące uregulowań prawnych i orzecznictwa o stosowaniu inwigilacji przez 

policję i służby specjalne w krajach europejskich. Na podstawie zebranych informacji grupa przygotowuje analizy                                

i zestawienia, które wspierają samorząd w przygotowaniu opinii i stanowisk w tej sprawie. Prace grupy koordynuje r. pr. 

Magdalena Witkowska. 

 

12 stycznia Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) wystosowała list do Marszałka Sejmu RP oraz 

do Minister Cyfryzacji w sprawie projektu zmian w ustawie o policji i niektórych innych ustawach. CCBE zwraca uwagę na 

bezwzględną zasadę ochrony tajemnicy zawodowej w oparciu o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wskazuje, że w myśl tego orzecznictwa kontrola nad stosowaniem inwigilacji 

musi mieć charakter uprzedni, a nie następczy, a wymogiem podstawowym jest zasada równości w postępowaniu karnym, 

 

 

http://kirp.pl/opinia-obsil-z-dnia-7-stycznia-2016-r-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-ordynacja-podatkowa-oraz-niektorych-innych-ustaw-z-dnia-30-grudnia-2015-r-w-czesci-dotyczacej-rady-do-spra/
http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/513
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co oznacza między innymi  taką samą dostępność środków zaskarżenia dla oskarżyciela i obrońcy. Skan listu w języku 

angielskim jest dostępny tutaj: link  

 

W ubiegłym roku CCBE zainicjowała powstanie międzynarodowej sieci "Defense of Defenders" ("W obronie obrońców"), 

której celem jest pomoc prawnikom występującym w obronie praw człowieka, a którzy z tego powodu są prześladowani. W 

zeszłym roku w ramach tej sieci, CCBE oraz inne międzynarodowe organizacje prawnicze interweniowały w związku z 

nielegalnie zatrzymanymi i aresztowanymi prawnikami w Chinach. W lipcu ubiegłego roku władze tego kraju aresztowały 

36 obrońców praw człowieka, a ich los pozostaje nieznany.  

W związku z tą sprawą Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka KRRP r. pr. Magdalena Witkowska zachęca wszystkich 

radców prawnych do podpisania listu - petycji, która będzie skierowana do władz chińskich. Obecnie została ona sygnowana 

przez 106 organizacji międzynarodowych, w tym przez CCBE. 

Więcej informacji: link  

 

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 

 

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 

 

XIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie i Snowboardowe Radców Prawnych i Aplikantów  
 

W dniach 3-6 marca 2016 r. odbędą się kolejne Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie i Snowboardowe Radców Prawnych 

i Aplikantów w Krynicy-Zdroju. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: link 

 

Wydarzenia w okręgowych izbach radców prawnych 
 

 IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Środowisk Prawniczych 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku zaprasza na IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Środowisk Prawniczych, który 

odbędzie w dniu 5 marca 2016 r., w Pruszczu Gdańskim. 

Więcej informacji: link 

 

 Szkolenie OIRP w Olsztynie 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w  Olsztynie zaprasza na szkolenie wyjazdowe na Fuerteventurze w dniach 29 maja – 

5 czerwca 2016 r. 

Więcej informacji: link  

 

 

http://kirp.pl/rada-adwokatur-i-stowarzyszen-prawniczych-europy-ccbe-wystosowala-list-do-marszalka-sejmu-rp-oraz-do-minister-cyfryzacji-w-sprawie-projektu-zmian-w-ustawie-o-policji-i-niektorych-innych-ustawach/
http://kirp.pl/4052-2/
http://kirp.pl/aplikacja/pytania-na-kolokwium-ustne/
http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/512
http://kirp.pl/xiii-ogolnopolskie-mistrzostwa-narciarskie-i-snowboardowe-radcow-prawnych-i-aplikantow/
http://kirp.pl/4046-2/
http://oirp.olsztyn.pl/wiosenne-szkolenie-wyjazdowe-fuerteventura-wyspy-kanaryjskie/
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Nadchodzące wydarzenia: 
 

 15 stycznia 2016 r: uroczyste ślubowanie aplikantów radcowskich w Warszawie 

 15 stycznia 2016 r: spotkanie noworoczne Krajowej Rady Radców Prawnych 

 

  
„Pisali o nas, my pisaliśmy ...” 

– przegląd prasy poświęconej zawodowi radcy prawnego i sprawom samorządu. 

  

 Zamieszanie z profesjonalnymi pełnomocnictwami, Dziennik Gazeta Prawna, 12 stycznia 2016 r. 

„Od 1 stycznia organy podatkowe mogą doręczać pisma doradcom podatkowym, radcom prawnym i adwokatom 

wyłącznie drogą elektroniczną. Aby jednak tak się stało, muszą być spełnione określone warunki. Są z tym niemałe 

problemy. Ministerstwo Finansów wysłało już dyrektorom izb skarbowych wytyczne dotyczące stosowania nowych 

przepisów o doręczaniu pism profesjonalnym pełnomocnikom (...)". 

 

Więcej: 

https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/620366,zamieszanie-z-profesjonalnymi-pelnomocnictwami.html  

 

 Koszt aplikacji prawniczej nie podlega oskładkowaniu, Dziennik Gazeta Prawna, 12 stycznia 2016 r. 

„I nie ma znaczenia, czy adwokat wnosi opłatę za szkolenie zatrudnionego przez siebie aplikanta bezpośrednio na 

konto okręgowej rady adwokackiej, czy też wypłaca pracownikowi ekwiwalent. Sprawa dotyczy adwokata J.K., który 

w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii zatrudnia aplikantów. W umowach-zleceniach, które z nimi zawiera, 

zobowiązuje się, że będzie ponosił koszty ich szkolenia odbywanego w ramach aplikacji. Muszą jedynie 

udokumentować, że taki wydatek ponieśli. Jednocześnie w umowach są zapisy, że ulegają one rozwiązaniu w 

przypadku utraty przez zleceniobiorcę statusu aplikanta (...)”. 

 

Więcej: 

https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/620335,koszt-aplikacji-prawniczej-nie-podlega-oskladkowaniu.html  

 

 Pomoc prawna ruszyła, a pieniędzy brak, Rzeczpospolita, 11 stycznia 2016 r.  

„Powiaty nieprędko dostaną dotację z budżetu państwa na punkty bezpłatnych porad. 

Od początku roku Polacy mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego. Sęk w tym, że nie wszędzie. Z 

powodu m.in. braku pieniędzy nie zostały uruchomione niektóre punkty, w których porady powinny być udzielane. 

Jak to możliwe? Za organizację punktów bezpłatnego poradnictwa odpowiedzialne są powiaty. Państwo ma je w 

tym wspierać finansowo. W tym roku powinny otrzymać w sumie przeszło 94 mln zł dotacji: 97 proc. z tej kwoty 

przeznaczyć na wynagrodzenie prawników, a 3 proc. na koszty organizacyjne związane z prowadzeniem punktów. 

Okazuje się jednak, że z uruchomieniem dotacji są problemy (...)”. 

 

Więcej: 

www.rp.pl/Bezplatna-pomoc-prawna/301119855-Pomoc-prawna-ruszyla-a-pieniedzy-brak.html  

 

 Młodzi prawnicy ukrywają depresję i nałogi, prawnik.pl, 11 stycznia 2016 r. 

„Blisko jedna czwarta przyznaje, że w ostatnich dwóch tygodniach upiła się co najmniej dwa razy. Prawie 15 proc. 

wykazuje oznaki uzależnienia od alkoholu. To tylko niektóre wnioski płynące z raportu opracowanego pod 

kierownictwem profesora Jerome'a Organa, profesora prawa z Uniwersytetu Św. Tomasza w Minnesocie. W 

okresie od lutego do maja 2014 r. wraz z kolegami przepytał on ponad 3,3 tys. studentów prawa z 15 szkół na temat 

 

https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/620366,zamieszanie-z-profesjonalnymi-pelnomocnictwami.html
https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/620335,koszt-aplikacji-prawniczej-nie-podlega-oskladkowaniu.html
http://www.rp.pl/Bezplatna-pomoc-prawna/301119855-Pomoc-prawna-ruszyla-a-pieniedzy-brak.html
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częstotliwości oraz zwyczajów związanych ze spożywaniem alkoholu, zażywania narkotyków oraz zdrowia 

psychicznego (…)”. 

 

Więcej: 

http://www.prawnik.pl/wiadomosci/aplikanci-i-studenci/artykuly/917063,mlodzi-prawnicy-ukrywaja-depresje-i-

nalogi.html  

 

 TK nie zbada zgodności z konstytucją zmian przepisów o radcach prawnych, prawnik.pl, 8 stycznia 2016 r. 

„Trybunał Konstytucyjny nie zbada czy przepisy ustawy o radcach prawnych, nadające im prawo do występowanie 

w charakterze obrońcy w sprawach karnych, są zgodne z ustawą zasadniczą. 

Wniosek taki złożyła Naczelna Rada Adwokacka w kwietniu 2015 r. Postanowieniem z 24 września 2015 roku TK 

odmówił nadania wnioskowi dalszego biegu, na co NRA złożyła zażalenie. 23 grudnia 2015 roku. trybunał 

postanowił nie uwzględniać odwołania. W uzasadnieniu TK wskazał, że rozszerzenie katalogu podmiotów 

uprawnionych do występowania w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, 

stanowi wyłączną kompetencję ustawodawcy. - Zgodnie z przyjętym orzecznictwem trybunału ustawodawca, 

tworząc poszczególne samorządy zawodowe, jest także uprawniony do określania zakresu pieczy nad 

wykonywaniem poszczególnych zawodów, w tym również do przyznania nowych uprawnień określonej grupie 

zawodowej - czytamy w uzasadnieniu (...)”. 

 

Więcej: 

http://www.prawnik.pl/wiadomosci/adwokaci/artykuly/916697,tk-nie-zbada-zgodnosci-z-konstytucja-zmian-

przepisow-o-radcach-prawnych.html  

 

 Radcy krytycznie o nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, Rzeczpospolita, 30 grudnia 2015 r. 

„Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości może skutkować nadmiernym 

upolitycznieniem tej służby – ostrzega w swojej opinii Krajowa Rada Radców Prawnych. 

Dzisiaj sejmowa komisja administracji zarekomendowała Sejmowi przyjęcie poprawek PiS do projektu noweli 

ustawy o służbie cywilnej, które zakładają m.in, by wyższe stanowiska w służbie cywilnej były obsadzane w drodze 

powołania, a nie otwartego konkursu. Przypomnijmy, iż posłowie PiS uzasadniają potrzebę nowelizację 

wydłużającymi się i nieefektywnymi procedurami naboru na stanowiska w służbie cywilnej, będące konsekwencją 

stosowania konkurencyjnego i otwartego naboru (...)”. 

 

Więcej: 

http://www.rp.pl/Radcowie/312309927-Radcy-krytycznie-o-nowelizacji-ustawy-o-sluzbie-cywilnej.html  

 

 Zapomniany raport, czyli jest za pięć dwunasta, Dziennik Gazeta Prawna, 29 grudnia 2015 r. 

„Wtedy, w 2007 r., byliśmy razem. A dziś? A może wydaje nam się, że w jakiś cudowny sposób samorządy, nie 

tylko prawnicze, zostaną pominięte w procesie totalnego wygaszania? 

Jest 2007 r. W Polsce dzieją się rzeczy, które wstrząsają prawniczym światem, a ponieważ środowiskowa 

solidarność nie zna granic, prawnicy z całego świata przyjeżdżają do Warszawy wesprzeć swoich polskich kolegów. 

Starszy adwokat z Ameryki Południowej przemawia z trudem. Kiedy powoli waży słowa, na sali jest absolutna cisza: 

„Nie musiałem tu przyjeżdżać, moja kadencja już się kończy. Ale przebyłem tysiące kilometrów, bo moim 

obowiązkiem jest zawsze znaleźć się tam, gdzie łamane jest prawo, i być z tymi, którzy walczą o sprawiedliwość. 

Więc jestem tu z wami w Warszawie...”. Wzruszenie udziela się wszystkim na sali bez wyjątku. Niektórzy z 

prawniczych twardzieli, co z niejednego sądowego pieca chleb jedli, czują dziwny skurcz w gardle. Te słowa 

zapamiętają do końca życia (...)” - pisze r. pr. Maciej Bobrowicz, były Prezes KRRP. 

 

http://www.prawnik.pl/wiadomosci/aplikanci-i-studenci/artykuly/917063,mlodzi-prawnicy-ukrywaja-depresje-i-nalogi.html
http://www.prawnik.pl/wiadomosci/aplikanci-i-studenci/artykuly/917063,mlodzi-prawnicy-ukrywaja-depresje-i-nalogi.html
http://www.prawnik.pl/wiadomosci/adwokaci/artykuly/916697,tk-nie-zbada-zgodnosci-z-konstytucja-zmian-przepisow-o-radcach-prawnych.html
http://www.prawnik.pl/wiadomosci/adwokaci/artykuly/916697,tk-nie-zbada-zgodnosci-z-konstytucja-zmian-przepisow-o-radcach-prawnych.html
http://www.rp.pl/Radcowie/312309927-Radcy-krytycznie-o-nowelizacji-ustawy-o-sluzbie-cywilnej.html


 

St
ro

n
a8

 

Więcej: 

https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/619643,zapomniany-raport-czyli-jest-za-piec-dwunasta.html  

 

 W powiatach są gotowe punkty pomocy, Rzeczpospolita, 28 grudnia 2015 r. 

„Od poniedziałku w każdym powiecie ma ruszyć co najmniej jeden punkt bezpłatnej pomocy prawnej. Większość 

starostw zapewnia, że wszystko jest zapięte na ostatni guzik. I od 4 stycznia (pierwszy dzień roboczy po wejściu w 

życie nowych przepisów) punkty zostaną otwarte, a na ich stronach internetowych można znaleźć adresy i godziny 

otwarcia. Nie obyło się jednak bez problemów. Nie wiadomo też, czy wszędzie punkty ruszą w przyszłym tygodniu. 

Za kilka dni na terenie powiatu kieleckiego rozpocznie działalność osiem punktów. Tymczasem do tej pory 

starostwo nie otrzymało obiecanej z budżetu państwa dotacji na pokrycie kosztów organizacyjnych związanych z 

uruchomieniem punktów (...)”. 

 

Więcej: 

http://www.rp.pl/Bezplatna-pomoc-prawna/312289895-Od-4-stycznia-ruszaja-punkty-bezplatnej-pomocy-

prawnej.html  

 

 Prawnicze stawki niezgody, Dziennik Gazeta Prawna, 28 grudnia 2015 r. 

„Nowe rozporządzenia w sprawie taks adwokackich i radcowskich jeszcze nie weszły w życie, a już budzą 

wątpliwości konstytucyjne. Problem dotyczy rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów 

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 2015 r. poz. 1801) i analogicznego 

rozporządzenia dotyczącego taks radcowskich. W obu aktach, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., 

zawarto przepis, zgodnie z którym sądy, ustalając wynagrodzenie prawnika z urzędu, przyznawać mają co do 

zasady co najmniej 1/2 opłaty maksymalnej. Takiego założenia nie ma natomiast w – również nowo wprowadzanych 

– rozporządzeniach dotyczących taks za prowadzenie spraw z wyboru (...)”. 

 

Więcej: 

https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/619620,prawnicze-stawki-niezgody.html  

 

 Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych pisze apel do prezydenta Dudy ws. TK, wyborcza.pl, 23 grudnia 

2015 r. 

„Tylko Pan Prezydent, poprzez złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w trybie prewencyjnej kontroli 

ustawy - władny jest zapobiec wejściu do porządku prawnego Rzeczypospolitej ustawy budzącej tak fundamentalne 

wątpliwości co do jej zgodności z Konstytucją (...)” - pisze w liście do prezydenta Andrzeja Dudy prezes Krajowej 

Rady Radców Prawnych r.pr. Dariusz Sałajewski. 

 

Więcej: 

http://wyborcza.pl/1,75478,19393582,prezes-krajowej-rady-radcow-prawnych-pisze-apel-do-

prezydenta.html?disableRedirects=true 
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