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Szanowni Państwo! 

 

W  trzecim  tegorocznym numerze Biuletynu informujemy               

o wydarzeniach zagranicznych, które miały miejsce w 

pierwszym tygodniu lutego: konferencji Prezesów 

Europejskich Samorządów Prawniczych w Wiedniu, Sesji 

Plenarnej, posiedzeniu Komitetu Stałego oraz komisji i grup 

roboczych CCBE. 

 

Ponadto piszemy m.in. o posiedzeniu Prezydium KRRP                    

i pracach Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer 3/IX/2016 
9 lutego 2016 r. 

 

Spis treści: 
 

s 2: Konferencja Prezesów Europejskich Samorządów Prawniczych 

w Wiedniu 

s 2: Posiedzenie Sesji Plenarnej, Komitetu Stałego oraz komisji i grup 

roboczych CCBE 

s 3: Posiedzenie Prezydium KRRP 

s 3: Prace Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji 

s 4: Materiały audiowizualne 

s 4: 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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Konferencja Prezesów Europejskich Samorządów Prawniczych w Wiedniu 

 

5 lutego r. pr. Dariusz Sałajewski, Prezes KRRP wziął udział w 44 Konferencji Prezesów Europejskich Samorządów 

Prawniczych w Wiedniu. Tematem  tegorocznej konferencji były granice prawa w obliczu masowej migracji.  

Wśród prelegentów byli między innymi Koen Lenaerts, Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Conlan Smyth, 

przewodniczący grupy roboczej CCBE ds. migracji, Thilo Sarrazin, pisarz i były członek zarządu Niemieckiego Banku 

Federalnego (Bundesbanku).  

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. 

 

 

Sesja Plenarna, posiedzenie Komitetu Stałego oraz komisji i grup roboczych CCBE 
 

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

nadzwyczajnej Sesji Plenarnej oraz w obradach komisji i grup roboczych tej organizacji. Prezes KRRP uczestniczył w 

uroczystym pożegnaniu odchodzącej Prezydent CCBE r. pr. Marii Ślązak, które miało miejsce 3 lutego wieczorem w trakcie 

uroczystej kolacji wydanej przez CCBE na zakończenie kadencji ustępującej Prezydent. W trakcie tego wzruszającego 

pożegnania nowo wybrany Prezydent  CCBE, francuski prawnik Michel Benichou, podkreślił szczególne zaangażowanie 

Marii Ślązak w prace organizacji, w tym zainicjowanie w trakcie jej kadencji szeregu przedsięwzięć, takich jak stałe prace 

komisji o przyszłości usług prawniczych, zawieranie porozumień twinningowych o współpracy między samorządami 

członkowskimi CCBE czy tłumaczenie Newslettera CCBE na języki narodowe. Podziękował też za niezwykłą Sesję 

Plenarną w Gdańsku z udziałem Prezydenta Lecha Wałęsy, która w opinii wielu delegacji została uznana za najlepszą 

Sesję Plenarną od wielu lat. W odpowiedzi Prezydent Ślązak podziękowała nowemu prezydentowi, wszystkim członkom 

CCBE, a szczególnie polskiej delegacji za wsparcie w trakcie trwania jej mandatu. Na zakończenie Michel Benichou i 

reprezentanci szeregu samorządów prawniczych wręczyli mec. Marii Ślązak kwiaty i drobne upominki dziękując za jej pracę 

na stanowisku Prezydenta CCBE. 
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Prezes KRRP wziął również udział w posiedzeniu nadzwyczajnej Sesji Plenarnej CCBE, w trakcie którego potwierdzono 

wybór nowej Prezydencji CCBE w składzie: Michel Benichou z Francji – Prezydent, Ruthven Gemmel z Wielkiej Brytanii – 

Pierwszy Wiceprezydent, Antonin Mokry z Czech – Drugi Wiceprezydent i Jose de Freitas z Portugalii – Trzeci 

Wiceprezydent. 

Następnie ustępująca Prezydent Maria Ślązak ogłosiła przyznanie dorocznej nagrody CCBE w dziedzinie praw człowieka 

azerskiemu prawnikowi Intigamowi Aliyevowi, który od sierpnia 2014 roku przebywa w więzieniu; nowy Prezydent Michel 

Benichou i przewodniczący komisji praw człowieka CCBE Patrick Henry zakomunikowali przyznanie nagrody drugiemu 

laureatowi - chińskiej firmie prawniczej Fengrui, której działalność została sparaliżowana przez chińskie władze po 

aresztowaniu kilkudziesięciu prawników pracujących na jej rzecz. W imieniu uwięzionego Intigama Aliyeva nagrodę 

odebrało dwoje jego dzieci, a ponadto zebrani wysłuchali wideo-przesłania chińskiego uchodźcy i prawnika Teng Biao 

przebywającego na wygnaniu w USA. 

 
 

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych 

 

28 stycznia 2016 r. odbyło się XXVIII posiedzenie Prezydium KRRP. Prezydium postanowiło wystąpić w imieniu Krajowej 

Rady Radców Prawnych z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o wyrażenie zgody na przedłożenie opinii amicus 

curiae w sprawie z wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 2015 r., Rzecznika Praw 

Obywatelskich z dnia 8 stycznia 2016 r. i Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 stycznia 2016 r., połączonych do wspólnego 

rozpoznania pod sygn. akt K 47/15. 

 

Ponadto uchwalono m.in. instrukcję w sprawie biurowości Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz instrukcję w sprawie 

biurowości oraz zasad obsługi biurowej Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców. Uchwały dostępne są w 

Bibliotece prawa samorządowego 

 

 

 

 W dniu 26 stycznia 2016 r.  przedstawiciel Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych 

wziął udział w wysłuchaniu obywatelskim dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych 

innych ustaw. Zabierając głos przedstawił on i uzasadnił opracowane przez OBSiL i przekazane parlamentarzystom 

w toku prac legislacyjnych propozycje poprawek zmierzających do zapewnienia należytej ochrony tajemnicy 

zawodowej radcy prawnego w informacjach pozyskanych w toku czynności operacyjnych. W wysłuchaniu 

uczestniczyli również m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz przedstawiciele samorządów zawodów prawniczych 

i organizacji pozarządowych.  

 

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

przedstawiciel Ośrodka Badań Studiów i Legislacji KRRP wziął udział we wspólnym posiedzeniu trzech komisji 

senackich, tj. Komisji Obrony Narodowej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności               

i Petycji, procedujących nad przedmiotowym projektem. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na konieczność 

wprowadzenia do projektu ustawy zmian, gwarantujących osobom zobowiązanym do zachowania tajemnicy 

zawodowej (m.in. tajemnicy radcy prawnego, adwokackiej) możliwości złożenia zażalenia na postanowienie                        

 

 

http://www.bibliotekakirp.pl/items/browse?collection=20
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w przedmiocie zgody na wykorzystanie w postępowaniu karnym materiałów objętych tą tajemnicą. Przedstawiciel 

Ośrodka wskazał na konieczność zapewnienia w toku czynności operacyjnych co najmniej takich samych 

standardów jak te, które obowiązują w ramach postępowania karnego. 

  

 W Ośrodku Badań Studiów i Legislacji KRRP przygotowano opinię dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy – 

Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 207). W opinii zakwestionowano 

ideę gruntownych zmian procesu karnego, przede wszystkim zmiany modelu procedowania na rozprawie głównej, 

zwracając uwagę, że w trosce o dobre prawo należałoby odłożyć tego typu zmiany do czasu, aż okrzepną                           

w praktyce zmiany wprowadzone w drodze uprzednich nowelizacji i stanie się możliwe zdiagnozowanie 

rzeczywistych problemów wyłaniających się na gruncie praktycznego funkcjonowania wprowadzonych za ich 

pośrednictwem przepisów. Z krytyczną oceną spotkało się również podstawowe założenie projektu, przewidujące 

powrót do inkwizycyjnego modelu rozprawy głównej oraz propozycja uchylenia przepisu przewidującego 

uprawnienie oskarżonego do korzystania z pomocy obrońcy z urzędu, jeżeli tylko zwróci się z wnioskiem o jego 

wyznaczenie. Z pozytywną oceną spotkały się propozycje zmian w obszarze prawa karnego materialnego, 

związane ściśle z konsensualnym zakończeniem procesu karnego. Dnia 5 lutego 2016 r. stanowisko OBSiL KRRP 

zostało przekazane Szefowi Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Czapli oraz Marcinowi 

Warchołowi Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

Tekst opinii: link 

 

 W związku ze zbliżającym się terminem egzaminu radcowskiego oraz wpływającymi, ze strony zainteresowanych 

aplikantów radcowskich, pytaniami dotyczącymi dostępu do podręcznika „Zawód radcy prawnego. Historia 

zawodu i zasady jego wykonywania” wyd. 5 uzup., w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców 

Prawnych podjęto decyzję o udostępnieniu wersji elektronicznej ww. publikacji na stronie Krajowej Izby Radców 

Prawnych. 

Publikacja dostępna jest pod adresem: link  

 

Info OBSiL 

 
 

 

Materiały audiowizualne 
 

Zapraszamy do obejrzenia: 

 reportażu z uroczystego ślubowania aplikantów radcowskich 15 stycznia br.: link  

 wykładu prof. Jerzego Stępnia – byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w ramach uroczystego ślubowania 

aplikantów radcowskich: link  

 fragmentów ze spotkania noworocznego Krajowej Rady Radców Prawnych: link  

 
 

Nadchodzące wydarzenia: 
 

 10 lutego 2016 r: w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych odbędzie się kolejne posiedzenie Porozumienia 

samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych 

 18 lutego 2016 r: Forum młodych radców 

  

 

 

 

 

http://kirp.pl/opinia-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-postepowania-karnego-oraz-niektorych-innych-ustaw-z-dnia-8-stycznia-2016-r-druk-sejmowy-207/
http://kirp.pl/publikacja/zawod-radcy-prawnego-historia-zawodu-i-zasady-jego-wykonywania-wydanie-5/
http://kirp.pl/reportaz-z/
http://kirp.pl/4390-2/
http://kirp.pl/reportaz-spotkanie-noworoczne-krrp/
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„Pisali o nas, my pisaliśmy ...” 

– przegląd prasy poświęconej zawodowi radcy prawnego i sprawom samorządu. 

  

 Oskarżeni stracą prawo do darmowego adwokata, rp.pl, 3 luty 2016 r. 

„Ministerstwo Sprawiedliwości szacuje, że po wieści o likwidacji obrońców na żądanie ruszy lawina wniosków o przyznanie 

takich pełnomocników Każdy oskarżony, bez względu na stan majątkowy, może dziś żądać obrońcy opłacanego przez 

państwo. Te zobowiązało się wykładać na pełnomocników w latach. 2015–2024 maksymalnie 200 mln zł rocznie. Już dziś 

wiadomo, że to za mało.  Wkrótce pieniądze nie będą jednak wcale potrzebne. Ministerstwo Sprawiedliwości wycofuje się 

właśnie z reformy  procedury karnej (projekt przyjął już rząd). Wraz z kontradyktoryjnym procesem znika też obrona na 

żądanie. Zmiany  mają wejść w życie 1 kwietnia. Do tego czasu jednak oskarżeni mają prawo żądać i żądają obrońcy, i to 

na każdym etapie  

postępowania. Ministerstwo musi się więc liczyć z tym, że gdy odwrócenie reformy stanie się faktem, za przyznanych 

obrońców i tak trzeba będzie zapłacić (…)”.  

 

Więcej: 

http://www.rp.pl/Prawo-karne/302039903-Oskarzeni-straca-prawo-do-darmowego-adwokata.html?template=restricted  

 

 Jak ułatwić dostęp do kasacji, rp.pl, 3 luty 2016 r. 

„Nic nie stoi na przeszkodzie, by umożliwić sporządzanie kasacji prezesowi samorządu adwokackiego i radcowskiego – 

piszą prawnicy. Polska procedura karna znów staje się przedmiotem prac legislacyjnych, których zakres Ministerstwo 

Sprawiedliwości przedstawiło w projekcie nowelizacji kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. 

Proponowane zmiany – zmierzające przede wszystkim do odwrócenia reformy obowiązującej od 1 lipca 2015 r., zwłaszcza 

do wyeliminowania regulacji istotnie wzmacniających kontradyktoryjność procesu karnego – obejmują nie tylko procedurę 

karną, ale i przepisy kodeksu karnego. Wśród rozwiązań, które – najoględniej mówiąc – przywracają stan poprzedni, 

pojawia się pewna nowość: propozycja poszerzenia możliwości złożenia kasacji od wyroku sądu odwoławczego 

uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania (…)”. 

 

Więcej: https://www.rp.pl  

 

 Kancelarie prawne w odwrocie, prawnik.pl, 2 luty 2016 r. 

„Do 2020 r. znacznie wzrośnie liczba prawników, którzy przejdą z kancelarii do biur prawnych przedsiębiorstw - wynika z 

raportu samorządu prawniczego w Anglii i Walii. Dokument zatytułowany "The Future of Legal Services" ("Przyszłość usług 

prawniczych") na podstawie licznych opracowań naukowych, danych statystycznych, sprawozdań finansowych i wywiadów 

z praktykami opisuje, jaka będzie sytuacja branży prawniczej w 2020 r. Obraz, jaki wyłania się z analizy Law Society, nie 

pozostawia wątpliwości, że w najbliższych latach pogłębi się luka między kancelariami, które osiągają najlepsze wyniki, a 

tymi, które ledwie sobie radzą na rynku. To zaś doprowadzi do konsolidacji firm w jeszcze szybszym tempie, niż dzieje się 

to obecnie (…)”. 

 

Więcej: 

http://www.prawnik.pl/wiadomosci/ludzie-prawa/artykuly/920658,kancelarie-prawne-w-odwrocie.html  

 

 Mediatorzy i kondotierzy, Dziennik Gazet Prawna, 2 luty 2016 r. 

„Od lat nie mają szczęścia. Nigdy nie byli oczkiem w głowie wymiaru sprawiedliwości. Niezrozumiani i lekceważeni. 

Mediatorzy. Postanowiono kiedyś, że może być nim każdy. Każdy, czyli i ten, który w niedzielny poranek dozna olśnienia i 

http://www.rp.pl/Prawo-karne/302039903-Oskarzeni-straca-prawo-do-darmowego-adwokata.html?template=restricted
https://www.rp.pl/
http://www.prawnik.pl/wiadomosci/ludzie-prawa/artykuly/920658,kancelarie-prawne-w-odwrocie.html
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zapała nieodpartą chęcią „pomediowania”. „Wy, mediatorzy, nie macie szans przeciwko masie kondotierów – zawodowych 

pełnomocników, którym klienci kazali walczyć w sądzie” – powiedział mi kiedyś pewien znajomy sędzia. Kiedy wprowadzano 

mediację cywilną, zadecydowano, że wynagrodzenia mediatorów mają być symbolicznie niskie – bo przecież mediacja ma 

być tania. „Tania” – oznacza, że trudna praca w niekomfortowych i wyczerpujących psychicznie warunkach nie jest dziś 

godnie wynagradzana. Wiele osób wykonujących ten zawód odeszło, wiele rozważa taką decyzję. Kto bowiem chciałby 

zajmować się cudzym konfliktem przez cały dzień, wysłuchując inwektyw, oskarżeń i gróźb za równowartość ceny 

odpowietrzania grzejnika czy przejazdu taksówką (…)”. 

 

Więcej: 

https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/621581,mediatorzy-i-kondotierzy.html  

 

 Taksówkarze już wiedzą, kim jest radca prawny, rp.pl, 2 luty 2016 r.  

„75 proc. adwokatów chciałoby mieć możliwość pracy na etacie – mówi dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w 

Warszawie. Kieruje pan największą w kraju izbą samorządu prawników, liczącą 12 tys. członków. Do niedawna żartowano, 

że na potrzeby jej walnego zgromadzenia trzeba by wynająć Stadion Narodowy. Podobno w tym roku to już nie będzie żart? 

Włodzimierz Chróścik: Jest nas nawet więcej, bo z aplikantami ok. 14 tys. Rzeczywiście, w lutym zamierzamy 

przeprowadzić na tym stadionie zebrania rejonowe, czyli wybory delegatów na zgromadzenie Izby. To po prostu jedno z 

nielicznych miejsc w stolicy, w którym da się zorganizować przedsięwzięcie na taką skalę. Ale nie będziemy obradować na 

trybunach areny głównej (śmiech). Stadion z powodzeniem pełni bowiem funkcje nie tylko sportowe, ale i kongresowe (…)”. 

 

Więcej: 

http://www.rp.pl/Radcowie/301319957-Wlodzimierz-Chroscik-o-rynku-radcow-prawnych-i-bezplatnych-poradach-

prawnych.html?template=restricted  
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