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W piątym tegorocznym numerze Biuletynu informujemy
o spotkaniu Prezesa KRRP Dariusza Sałajewskiego
z Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Panią
Anną Surówką-Pasek. Informujmy także, że Dziennik
Rzeczpospolita objął patronatem medialnym tegoroczną
galę „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.
Z okazji Dnia Kobiet składamy najlepsze życzenia
pomyślności, w życiu prywatnym i zawodowym, naszym
koleżankom radcom prawnym
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Ogólnopolskie strony samorządu radców prawnych:

Spotkanie Dariusza Sałajewskiego, prezesa KRRP z prezydenckim ministrem
Prezes KRRP spotkał się w dniu 2 marca br. z Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Panią Anną Surówką Pasek. Rozmowa dotyczyła wstępnych uzgodnień co do sposobu i terminu przekazania Prezydentowi informacji
o funkcjonowaniu samorządu radców prawnych. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych informację taką Krajowa Rada
przekazuje corocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej.
W trakcie spotkania Dariusz Sałajewski poinformował również Panią Minister o działaniach podejmowanych przez
samorząd w sferze edukacji prawnej, w tym o rozpoczynającej się w bieżącym miesiącu pierwszej edycji Akademii Konkursu Wiedzy o Prawie organizowanej przez Centrum Edukacji Prawnej KRRP. Pierwszy etap tego konkursu na
szczeblu szkół podstawowych i gimnazjów planuje się przeprowadzić 30 marca br.
Link: www.kirp.pl/spotkanie-prezesa-krrp-z-prezydenckim-ministrem/

„Kryształowe Serce Radcy Prawnego” z patronatem medialnym „Rzeczpospolitej”
Dziennik „Rzeczpospolita” będzie patronem medialnym VIII Gali „Kryształowego Serca Radcy Prawnego”, która odbędzie
się w piątek 11 marca br. w salach Hotelu Novotel w Warszawie. Redakcja "Rz" obejmie również patronat medialny nad
Akademią – Konkursem Wiedzy o Prawie organizowanym w tym roku po raz pierwszy przez Centrum Edukacji Prawnej
KRRP oraz XV jubileuszowymi Mistrzostwami Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich.
Link: www.kirp.pl/dziennik-rzeczpospolitapatronem-medialnymkrysztalowego-serca-radcy-prawnego/

Z posiedzenia Prezydium KRRP
Prezydium KRRP na posiedzeniu w dniu 25 lutego br. przyjęło projekty przedłożeń kierowanych na marcowe posiedzenie
plenarne Rady. Wśród nich są również projekt budżetu KRRP na 2016 r. oraz plany pracy poszczególnych wyodrębnionych
agend krajowych samorządu tj. Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji, Centrum Szkolenia Ustawicznego, Centrum Edukacji
Prawnej i Centrum Mediacji Gospodarczej. Projekty te będą rozpoznawane przez Krajową Radę na posiedzeniu w dniach
11-12 marca.
Prezydium rozpatrzyło też skierowane do Krajowej Rady odwołania radców prawnych od podjętej przez Radę Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Szczecinie w dniu 11 lutego br. uchwały o ponownym przeprowadzeniu wyborczych zebrań
rejonowych.
Uchwała Prezydium KRRP w tej sprawie publikowana jest w Bibliotece Prawa Samorządowego:
http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/521
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Link: www.kirp.pl/posiedzenie-prezydium-krrp-4/

Przedstawiciele KRRP na rozprawie TK o stwierdzenie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
W dniu 8 marca 2016 r. eksperci Krajowej Rady Radców Prawnych Sławomir Patyra oraz Przemysław Mijal wzięli udział w
postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. K 47/15, toczącym się w sprawie połączonych wniosków
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Sądownictwa oraz dwóch grup
posłów Sejmu RP bieżącej kadencji, o stwierdzenie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
W trakcie rozprawy podtrzymali oni złożoną przez Wiceprezesa KRRP r.pr. Arkadiusza Berezę w dniu 15 lutego b.r.,
opracowaną przez ekspertów Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP opinię amicus curiae. W opinii zarzucono
niezgodność ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. 2015, poz. 2217) z art.
2 i art. 7 w zw. z art. art. 119 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że została uchwalona przez Sejm bez
dochowania trybu wymaganego do jej uchwalenia, ponadto podniesiono również osiem zarzutów materialnych
wskazujących na kwestie naruszeń przepisów Ustawy Zasadniczej. W opinii KRRP wskazano także art. 8 pkt 4 ustawy z
dnia 25 czerwca 2015r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. 2015, poz. 1064 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, art. 28a, art.
31a, art. 36 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Ustawy (w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą) jako niezgodne z art. 7 w zw. z art.
194 ust. 1, z art. 10 ust. 1, z art. 45 ust. 1, z art. 173, art. 195 ust. 1 oraz z art. 180 ust. 1 i 2 Konstytucji. Dalej podniesiono
niezgodność przepisu art. 10 ust. 1 Ustawy z art. 10 ust. 1, art. 173 oraz z art. 2 Konstytucji, art. 44 ust. 1 pkt 1 i art. 44 ust.
3 Ustawy jako niezgodne z art. 2, z art. 45 ust. 1 oraz z art. 188 Konstytucji, art. 80 ust. 2 Ustawy jako niezgodny z art. 2,
art. 45 ust. 1 oraz art. 173 w zw. z art. 10 Konstytucji, art. 87 ust. 2 i 2a Ustawy jako niezgodny z art. 2 oraz art. 45 ust. 1
Konstytucji, art. 99 ust. 1 Ustawy jako niezgodny z art. 2 oraz art. 190 ust. 5 Konstytucji, art. 2 Nowelizacji jako niezgodny
z art. 2 oraz 45 ust. 1 Konstytucji oraz art. 5 Nowelizacji jako niezgodny z art. 2 Konstytucji. Ponadto podniesiono
zasadnicze zastrzeżenia względem zaskarżonej ustawy, dotyczące trybu ustawodawczego, odnosząc się do dwóch kwestii:
1) naruszenia reguł przyzwoitej legislacji w toku rozpatrywania projektu ustawy nowelizującej na etapie prac sejmowych
oraz 2) naruszenia konstytucyjnej zasady rozpatrywania projektu ustawy w trzech czytaniach.
Pełny tekst opinii znajduje się pod adresem:
http://kirp.pl/komunikat-prasowy-w-sprawie-opinii-amicus-curiae-dla-trybunalu-konstytucyjnego/
W momencie zamykania tego numeru Biuletynu rozprawa nadal trwała a wydanie wyroku jest przewidziane na 9 marca br.
Relacja z posiedzenia Trybunału w najbliższym numerze dwumiesięcznika „Radca Prawny”.
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Opinia w dniu 15 lutego b.r. złożona została Pani Minister Beacie Kępie, przez Wiceprezesa KRRP r.pr. Arkadiusza
Berezę. Wskazano w niej, 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 propozycje zmian w tym zakresie jak również zaznaczono, że okoliczność, iż obecnie przygotowywane
jest nowe rozporządzenie, pozwala na usunięcie wskazanych uchybień. Ponadto zaznaczono także, że proponowane
zmiany stanowią proste uwzględnienie w projektowanym Rozporządzeniu regulacji wynikającej z ustawy o radcach
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W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji przygotowano opinię dotyczącą projektu Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych
urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej.

prawnych i w tym sensie nie stanowią nowości normatywnej, zaś ich umieszczenie w rozporządzeniu ma znaczenie
przede wszystkim informacyjne oraz ma zapobiegać pomijaniu regulacji wynikającej z ustawy o radcach prawnych.
Pełny tekst opinii znajduje się pod adresem:
http://kirp.pl/wp-content/uploads/2016/03/Opinia-KRRP-22.02.2016-1.pdf

Zmiany stanu prawnego a wybory samorządowe
W związku z trwającymi we wszystkich okręgowych izbach radców prawnych zebraniami rejonowymi, bądź czynnościami
przygotowawczymi do tych zebrań, jak również ze względu na konieczność przeprowadzenia zgromadzenia delegatów
danych izb oraz w związku ze zbliżającym się Krajowym Zjazdem Radców Prawnych, Wiceprezes Krajowej Rady Radców
Prawnych r.pr. Arkadiusz Bereza, w trosce o przeprowadzenie wyborów z poszanowaniem przepisów zarówno o randze
ustawowej jak i prawa wewnętrznego samorządu, zwrócił się do Dziekanów poszczególnych Rad Okręgowych Izb
Radców Prawnych oraz przewodniczących Komisji Wyborczych przy OIRP, z pismem sygnalizującym ostatnią zmianę
stanu prawnego, mającego wpływ na czynne i bierne prawo wyborcze do samorządu radcowskiego. Wiceprezes KRRP
zwrócił się do adresatów z prośbą o właściwą rekonstrukcję przepisów treści samorządowej ordynacji wyborczej podczas
wyborów odbywających się w trakcie zebrań rejonowych i zgromadzeń delegatów, zaznaczając, iż stosowna zmiana
ordynacji wyborczej, dostosowująca ją do obecnego brzmienia ustawy o radcach prawnych, zostanie przygotowana i
przedłożona Krajowej Izbie Radców Prawnych przed podejmowaniem przez nią uchwały o porządku obrad Krajowego
Zjazdu Radców Prawnych w listopadzie 2016 roku.
Info OBSiL

Zaproszenie - IV edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich
Trwa rejestracja uczestników IV edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. Rejestracja zespołów potrwa
do dnia 27 marca br. Każdy uczestnik musi przejść kurs e-learningowy „Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik
dla radców prawnych”, dostępny na stronach KRRP i dodać na stronie Turnieju zaświadczenie o przebyciu kursu.
17 kwietnia 2016 r. o godz. 13.00 rozpocznie się quiz negocjacyjny online.
Finał Turnieju odbędzie się w dniu 14 maja 2016 r.
Szczegółowe informacje dotyczące Turnieju oraz Regulamin będą dostępne na stronie Turnieju www.turniej.kirp.pl

Nadchodzące wydarzenia:
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11-12 marca 2016 r.: posiedzenie KRRP
11 marca 2016 r.: VIII Gala „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”
10 marca 2016 r: posiedzenie Komitetu Stałego ds. Aplikacji
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„Pisali o nas, my pisaliśmy ...”
– przegląd prasy poświęconej zawodowi radcy prawnego i sprawom samorządu.


Radca prawny z Kielc mistrzem ortografii, prawnik.pl, 7 marca 2016 r.
„Za nami II Dyktando Krakowskie. Tegoroczna edycja należała do radcy prawnego Aleksandra Meresińskiego. W
tym roku do Audytorium Maximum UJ przyszło ponad 400 miłośników języka polskiego. Najmłodszą uczestniczką
była dziesięciolatka, najstarsza osoba miała 68 lat. Tekst autorstwa dr hab. Mirosławy Mycawki nosił tytuł "Nie
całkiem próżne żale słynnej damy" i opowiadał o perypetiach słynnej piękności uwiecznionej przez Leonarda da
Vici (…)”.
Więcej:
http://www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/926310,radca-prawny-z-kielc-mistrzem-ortografii.html



Taksa adwokacka chroni niesłusznie pozwanych, rp.pl, 4 marca 2016 r.
„Od początku roku, po długich negocjacjach, wzrosły minimalne stawki kosztów sądowych. Posłowie PiS w
interpelacji postulują ich zmniejszenie. Adwokaci i radcy protestują. Interpelacje posłów to wynik niezrozumienia
instytucji taksy adwokackiej – mówi Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej. – Służy ona ochronie
tych, którzy słusznie dochodzą swoich praw – tłumaczy. Mecenas Arkadiusz Bereza, wiceprezes Krajowej Rady
Radców Prawnych, to potwierdza. – Wynagrodzenie pełnomocnika zależy od umowy z klientem. Stawki określone
w rozporządzeniu oznaczają zaś koszty zastępstwa procesowego przyznawane przez sąd stronie wygrywającej
proces. Co prawda sądy mogły zasądzać wyższe kwoty, ale niemal zawsze ograniczały się do stawek minimalnych
– przekonuje (...)”.
Więcej:
http://www.rp.pl/Adwokaci/303049998-Taksa-adwokacka-chroni-nieslusznie-pozwanych.html
Posłowie PiS: obniżyć stawki adwokacko-radcowskie, rp.pl, 2 marca 2016 r.
„Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w ostatnim czasie interpelacje, w których sugerują obniżenie opłat za
czynności adwokacko-radcowskie. Do Ministra Sprawiedliwości w tej sprawie zwrócili się z dwoma odrębnymi
interpelacjami posłowie Łukasz Zbonikowski i Marek Polak. Chodzi o rozporządzenia wydane jeszcze przez
poprzedniego szefa resortu sprawiedliwości, Borysa Budkę. Obowiązują one od początku stycznia tego roku,
regulując wysokość kosztów związanych z zastępstwem procesowym w sprawach z wyboru. Wiele z nich wzrosło
nawet dwukrotnie (...)”.
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Więcej:
http://www.rp.pl/Adwokaci/303029946-Poslowie-PiS-obnizyc-stawki-adwokacko-radcowskie.html
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Przesyłki z sądu znów z Poczty Polskiej, Rzeczpospolita, 2 marca 2016 r.
„Od 1 marca przesyłki sądowe przyniosą listonosze. Dla wielu osób to dobra wiadomość, pod warunkiem że Poczta
Polska nie zaniży poziomu dotychczasowych usług konkurencji. Poczta Polska od dawna doręczała przesyłki
sądowe, ale na ostanie dwa lata straciła ten najpierw prawny, a potem faktyczny monopol na rzecz prywatnego
operatora Polskiej Grupy Pocztowej i jej podwykonawcy, spółki InPost, a w pewnym zakresie Ruchu. Teraz przez
trzy najbliższe lata Poczta Polska znów będzie obsługiwała korespondencję z sądów, a to sprawa bardzo ważna
nie tylko dla podsądnych, ale też dla samych sądów – ich sprawności. – Podstawowa zaleta Poczty Polskiej, a więc
to, że przez lata się do niej przyzwyczailiśmy, wiemy, gdzie jest jej placówka, znamy listonoszy, może mieć wciąż
znaczenie, pod warunkiem że dotrzyma ona postępu technicznego, jakiego dokonała jej konkurencja – mówi
„Rzeczpospolitej” Marcin Łochowski, sędzia z Sądu Okręgowego WarszawaPraga (...)”.
Więcej:
http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/303029976-Przesylki-z-sadu-znow-z-Poczty-Polskiej.html



Włodzimierz Chróścik: Jeszcze więcej demokracji u radców, rp.pl, 2 marca 2016 r.
„Czy państwo także śledzą przebieg amerykańskich prawyborów? Czy zastanawiają się nad ewolucją nastrojów
społecznych, które chyba po raz pierwszy na tym etapie kampanii dają realną szansę na walkę o prezydenturę
kandydatom reprezentującym skrajne – nawet jak na realia amerykańskie – poglądy, w tym populistyczne? Tym
dzisiaj żyją komentatorzy amerykańskiej sceny politycznej i międzynarodowi obserwatorzy, spekulujący na temat
globalnych skutków wyboru, którego dokonają Amerykanie. Patrząc na jeden z najlepiej reżyserowanych spektakli
politycznych na świecie, niezmiennie się zastanawiam, co czują osoby znajdujące się w jego centrum. Formalnie
kluczowe w procesie decyzyjnym, a tak naprawdę stanowiące jedynie historyczny ornament (...)” - pisze
Włodzimierze Chróścik, wiceprezes KRRP.
Więcej:
http://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/303059994-Wlodzimierz-Chroscik-Jeszcze-wiecej-demokracji-u-radcow.html
Prawnicy (z głową) w chmurze, prawnik.pl, 1 marca 2016 r.
„Jeszcze niedawno konkurowanie na rynku dostawców nawigacji samochodowych polegało na oferowaniu
urządzeń z mapami drogowymi. Kto dysponował dokładniejszą mapą, zyskiwał klientów. Potem ważną rolę zaczęły
odgrywać algorytmy wyznaczające drogę: jedne prowadziły kierowców prawie bezbłędnie, inne kierowały na
bezdroża i proponowały kąpiel w jeziorze. Kiedy pojawiły się smartfony, zmieniło się wszystko. Klienci nie widzieli
sensu kupowania drogich urządzeń, skoro mogli nabyć o wiele tańszą mapę, zainstalować ją w telefonie, a telefon
przytwierdzić do szyby w szoferce. Doprowadziło to do tego, że część dostawców nawigacji zniknęła z rynku, wielu
zostało przejętych przez wielkich graczy, a ci wielcy zaczęli ponosić straty (...)”.
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Więcej:
http://www.prawnik.pl/opinie/artykuly/925332,prawnicy-z-glowa-w-chmurze.html
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