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W najnowszym numerze Biuletynu informujemy m.in.
międzypokoleniowym spotkaniu radców w Rzeszowie,
naradzie sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz
Zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, czy
Międzynarodowej Konferencji o Specjalizacji Prawników
w Katowicach.
W biuletynie znalazły się też informacje o bieżących
pracach Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.
Kolejny numer Biuletynu ukaże się 10 maja br.

Radca prawny Szczepan Balicki prawnikiem Pro Bono w 2015 roku
Na uroczystej gali, która odbyła się w salach Teatru Wielkiego Opery i Baletu w Warszawie w dniu 18 kwietnia br. ogłoszone
zostały wyniki XIII edycji Konkursu Prawnik Pro Bono. W skład Kapituły konkursu wchodzi corocznie Prezes KRRP. Kapitule
przewodniczył ponownie Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński.
Tytuł Prawnika Pro Bono przypadł w 2015 r. emerytowanemu radcy prawnemu Szczepanowi Balickiemu. Mecenas
Szczepan Balicki przez 57 lat pracował w zawodzie prawniczym, do 2009 r. jako radca prawny. Były żołnierz Armii Krajowej,
absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego nadal jeszcze aktywnie udziela się w poradnictwie prawnym w ramach
Stowarzyszenia PAX i Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rybniku.

Foto: Rzeczpospolita

W imieniu nieobecnego laureata statuetkę Prawnika Pro Bono i dyplom odebrał Prezes KRRP. Zrobię wszystko, aby
dotrzeć do laureata i w sposób odpowiednio godny i uroczysty przekazać Mu nagrodę, gratulacje i podziękowania. powiedział na Gali Dariusz Sałajewski.
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13 kwietnia br. podpisane zostało pomiędzy KRRP a Wolters Kluwer porozumienie o udostępnieniu radcom prawnym w
małych kancelariach, skupiających do trzech prawników, specjalnej oferty serwisu informacji prawnej LEX. Zamówienia
będzie można składać w okresie od 20 kwietnia do 30 września br. za pośrednictwem strony www.radca.profinfo.pl, która
uruchomiona zostanie jutro w godzinach popołudniowych. Szczegółowe informacje o warunkach oferty będą podawane
przy wykorzystaniu wszystkich środków komunikacji stosowanych przez Krajową Izbę Radców Prawnych.
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Specjalna oferta Wolters Kluwer dla małych kancelarii radcowskich

Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA
Prezes KRRP r.pr. Dariusz Sałajewski na zaproszenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego wziął udział w
dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów tegoż sądu, które odbyło się w dniu 18 kwietnia br. w Warszawie. Prezes NSA
prof. Marek Zirk-Sadowski przedstawił zgromadzonym informację o działalności sądownictwa administracyjnego w 2015 r.
Informacja ta zgodnie z prawem podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne.
W 2015 r. w drodze prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych wyeliminowano ponad jedną piątą wadliwych a więc słusznie skarżonych - decyzji organów administracji publicznej. Ponad 70% skarg skierowanych do sadów
administracyjnych - a łącznie wpłynęło ich w 2015 r ponad 83 tysiące - wniosły osoby fizyczne. Dominowały wśród nich
skargi na decyzje organów podatkowych. Średni czas rozpatrywania spraw na szczeblu sądów wojewódzkich utrzymuje się
na poziomie stawiającym nas w czołówce europejskiej. W ponad 50% spraw orzeczenia wojewódzkich sądów
administracyjnych zapadają w okresie do czterech miesięcy.

Spotkanie międzypokoleniowe w Rzeszowie
Blisko stu radców prawnych wywodzących się ze wszystkich okręgowych izb uczestniczyło w konferencji – spotkaniu
międzypokoleniowym – która odbyła się w dniach 7-9 kwietnia br. w Rzeszowie. Pokolenia starsze reprezentowali
członkowie i rzecznicy Kapituły Funduszu Seniora KRRP oraz przewodniczący działających w izbach Klubów Seniora.

Foto: OIRP Rzeszów
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Z kolei na odbywające się w ramach konferencji pierwsze ogólnopolskie Forum Młodych Radców Prawnych przyjechali do
Rzeszowa radcowie prawni, którzy w zdecydowanej większości dopiero od nie więcej niż dwóch lat wykonują zawód.
Inicjatywa rzeszowskiego spotkania powstała jesienią ubiegłego roku po spotkaniach Prezydium KRRP z seniorami oraz
Dariusza Sałajewskiego, prezesa KRRP z grupą kilkudziesięciu radców prawnych wchodzących dopiero do zawodu.

Na odbywających się oddzielnie w trakcie konferencji w obu grupach spotkaniach dyskusyjnych sformułowano wnioski co
do oczekiwań, jakie oba środowiska kierują pod adresem organów samorządu, tak na szczeblu okręgowym, jak i krajowym.
W trakcie wspólnej części podsumowującej konferencje wskazano też na obszary gdzie radcowie prawni, bez względu na
wiek i staż zawodowy mogą służyć sobie wzajemnie pomocą i konsultacjami oraz jak dla wspierania takich zachowań
wykorzystywane winny być istniejące struktury i baza samorządu.
Dariusz Sałajewski zapewnił uczestników konferencji, że jej plon nie zostanie zmarnowany. Zaprosił przedstawicieli obu
środowisk do prac nad projektem uchwały w sprawie wytycznych działalności samorządu w następnej kadencji, który
Krajowa Rada winna przedłożyć najbliższemu Krajowemu Zjazdowi Radców Prawnych. Część z wniosków i propozycji,
w szczególności zgłoszonych w ramach forum młodych radców, może być wdrażana na szczeblu krajowym samorządu
jeszcze w tej kadencji – powiedział Dariusz Sałajewski
Gościem szczególnym konferencji był prezydent Adwokatury Austriackiej Rupert Wolf.
Relacja z rzeszowskiej konferencji znajdzie się w najbliższym wydaniu „Radcy Prawnego”

Działalność międzynarodowa
Międzynarodowa Konferencja o Specjalizacji
15 kwietnia 2016 roku w Katowicach odbyła się Międzynarodowa Konferencja o Specjalizacji Prawników, zorganizowana
przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach oraz Centrum Badań nad Europejskim Prawem Prywatnym
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Eksperci z Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii
przedstawili systemy specjalizacji funkcjonujące w ich krajach, a także, w ramach paneli dyskusyjnych moderowanych przez
r. pr. Piotra Bobera oraz r. pr. Jędrzeja Klatkę, dyskutowali wspólnie z kolegami polskimi nad potrzebą i możliwością
wprowadzenia specjalizacji w Polsce.
W konferencji udział wzięło ponad 150 radców prawnych, w tym r. pr. Dariusz Sałajewski, Prezes KRRP, Wiceprezesi
KRRP oraz Dziekani kilku Izb Okręgowych. Konferencja była sukcesem merytorycznym i organizacyjnym; wydarzenia takie
jak konferencja w Katowicach przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku zarówno naszego zawodu, jak
i naszego kraju.

Posiedzenie Komitetu ds. Zagranicznych KRRP
W ramach popularyzacji działalności zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych i wspierania kontaktów zagranicznych
okręgowych izb radców prawnych, w dniu 14 kwietnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Zagranicznych KRRP
w kolejnej Izbie Okręgowej - w Katowicach.
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Jednym z priorytetów aktywności zagranicznej naszego samorządu jest włączanie w tę działalność jak największej liczby
radców prawnych oraz przekazywanie wiedzy i kontaktów z zagranicznymi samorządami i prawnikami celem ich dalszego
wykorzystania przez Izby i ich członków. W posiedzeniu aktywnie uczestniczył r. pr. Ryszard Ostrowski, Dziekan
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach oraz przedstawiciele Komisji Zagranicznej Izby pod przewodnictwem
r. pr. Piotra Bobera, którzy serdecznie przyjęli członków Komitetu z całego kraju.

Posiedzenie Prezydium KRRP
13 kwietnia odbyło się XXXI posiedzenie Prezydium KRRP IX kadencji. Na posiedzeniu, m.in. przyjęto porządek
posiedzenia plenarnego Krajowej Rady Radców Prawnych planowanego na czerwiec br. Przedmiotem obrad było również
rozpatrywanie odwołań w sprawie wyborów delegatów na zgromadzenie OIRP w Szczecinie.

Narada sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Zastępców Głównego Rzecznika
Dyscyplinarnego
W dniach 15-17 kwietnia w Sandomierzu odbyła się narada sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Zastępców
Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego. Podczas spotkania omówiona została ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania
karnego, jak i najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych. Szkolenie poprowadził Sędzia
Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Stanisław Urban, który pełni także funkcje Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego tegoż
sądu. Warto zaznaczyć, że spotkanie to było dobrą okazją nie tylko do zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi
procedury karnej, ale również do wymiany doświadczeń związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi w samorządzie
Radców Prawnych.
W tej ostatniej kwestii szczególnie pomocne okazały się materiały i uwagi opracowane przez Zastępcę Głównego Rzecznika
Dyscyplinarnego mecenas Annę Kończyk.
Wyrazy podziękowania kierujemy też pod adresem mecenasa Krzysztofa Bodio Zastępcy Głównego Rzecznika
Dyscyplinarnego, gospodarza i przewodnika po urokliwym mieście Sandomierz.
Info pionu dyscyplinarnego

VIII edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej
W dniach 14-17 kwietnia br. odbyła się VIII edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej,
w której wystartowało 15 drużyn. Organizatorami mistrzostw byli : Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach oraz
Krajowa Rada Radców Prawnych
Zwyciężyła drużyna OIRP Lublin, która w finale wygrała z faworyzowaną OIRP Bydgoszcz 3 : 0. W meczu o trzecie miejsce
OIRP Kraków pokonała drużynę z Warszawy.
Więcej informacji: link
oraz galeria zdjęć: link

W związku z pracami legislacyjnymi toczącymi się nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień
publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 366), który ma na celu wdrożenie do polskiego
porządku prawnego dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej
dyrektywę 2004/18/WE (dyrektywa klasyczna) i dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług
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Na szczegółową relację z mistrzostw zapraszamy do najbliższego wydania dwumiesięcznika „Radca Prawny”.

pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (dyrektywa sektorowa), w OBSiL opracowano opinię zawierającą
szczegółowe uwagi do przedmiotowego projektu.
Projekt wprowadza w art. 4 nowe włączenia obejmujące m. in. usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego
wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca
2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej w
postępowaniu arbitrażowym, pojednawczym, przed sądami, trybunałami lub innymi organami państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, państwa trzeciego, międzynarodowymi sądami, trybunałami, instancjami
arbitrażowymi lub pojednawczymi; doradztwa prawnego w zakresie przygotowania ww. postępowań lub gdy
zachodzi prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy doradztwo, stanie się przedmiotem ww. postępowań;
notarialnego poświadczania i uwierzytelniania dokumentów; świadczonych przez pełnomocników lub inne usługi
prawne, których wykonawcy są wyznaczani przez sąd lub trybunał danego państwa członkowskiego; oraz związane
z wykonywaniem władzy publicznej. Kwestia ta była przedmiotem opinii OBSiL z 22 maja 2015 r. oceniającej
poprzedni projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych (http://bibliotekakirp.pl/items/show/419).
W opinii do procedowanego projektu ekspert OBSiL przedstawił szczegółowe uwagi w zakresie zmian dotyczących
m.in. podmiotów trzecich, warunków udziału w postępowaniu, podwykonawców, opisu przedmiotu zamówienia,
publikacji ogłoszeń, zatrzymania wadium, negocjacji bez ogłoszenia i tzw. wolnej ręki, wyboru oferty
najkorzystniejszej, wskazując jednocześnie propozycje rozwiązań, mających na celu usunięcie zgłoszonych
zastrzeżeń.
Całość opinii : http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/538


Przygotowano również opinię do projektu założeń projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody
wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Projekt ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego
Dyrektywy PE i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących
dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii
Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego („dyrektywa odszkodowawcza”). Projektodawcy przyjęli
koncepcję transpozycji dyrektywy w odrębnej ustawie, regulującej kompleksowo przedmiotowe zagadnienie,
rezygnując z wprowadzania odrębnych jednostek redakcyjnych w obowiązujących ustawach, co zostało pozytywnie
ocenione w opinii OBSiL. Wskazano na zasadność uwzględnienia w przyszłej regulacji następujących elementów:
1) określenia zakresu przedmiotowego ustawy; 2) definicji; 3) instytucji materialnoprawnych, w zakresie w jakim
dyrektywa narzuca rozwiązania specyficzne, w stosunku do ogólnych przepisów prawa cywilnego; 4) procedury
dochodzenia roszczeń w zakresie szczególnym, w stosunku do cywilnoprawnych rozwiązań ogólnych przyjętych w
prawie polskim; 5) odpowiednich zmian w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o u.o.k.k.; 6) problematyki wejścia w
życie ustawy oraz regulacji intertemporalnych.
Całość opinii: http://bibliotekakirp.pl/items/show/537
Info OBSiL

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

Więcej: www.rp.pl/Rankingi/304189895-Ranking-kancelarii-prawniczych
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Ranking kancelarii prawniczych 2016: rynek usług prawnych, rp.pl, 17
„Łączne obroty kancelarii, które podały przychody za 2015 rok, wyniosły blisko 1 mld zł. Rok 2015 był kolejnym
dobrym rokiem na rynku usług prawniczych. Kancelarie przyznają jednak, że klienci są coraz bardziej wymagający:
prawnicy mają nie tylko świetnie znać przepisy, ale też całe otoczenie biznesowe (...)”.
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Kolejne wyniki egzaminu na adwokata i radcę prawnego 2016, rp.pl, 17 kwietnia 2016 r.
„Egzamin radcowski na porównywalnym poziomie w całym kraju. W Koszalinie zdało 81, 3 proc osób. W
Białymstoku – 71, 2 proc. W Wałbrzychu przez egzamin przebrnęło 74 proc., podobnie jak w Kielcach. Gorsze
wyniki odnotowują kandydaci na adwokatów. Szczególnie ci w stolicy. I tak w komisji nr 6 na 65 osób zdało 36. 28
osób oblało egzamin z prawa cywilnego, 4 z prawa karnego. W komisji nr 12 na 68 przystępujących do egzaminu
zdało 39, a 29 oblało. Najwięcej ocen niedostatecznych odnotowano z prawa cywilnego – 27, z prawa karnego –
1, z prawa gospodarczego – 3, z zasad wykonywania zawodu i etyki – 1. W innej z warszawskich komisji na 65
zdających zdało 41 osób, 24 oblało. Najwięcej dwój odnotowano z prawa cywilnego – 21, z prawa karnego – 4, z
prawa gospodarczego – 6, z administracyjnego 2, i wykonywania zawodu oraz etyki – 2. W komisji egzaminacyjnej
nr 7 w Warszawie na 67 osób, które przystąpiły do egzaminu, zdało 56. 11 osób oblało, w tym z prawa karnego–
6, z prawa cywilnego – 4, z prawa gospodarczego 5. W stolicy w komisji nr 4 do egzaminu przystąpiło 65 osób, 48
zdało. Najwięcej dwój było z prawa cywilnego – 15. Z prawa karnego 2, z prawa gospodarczego – 5, z prawa
administracyjnego i etyki po jednej. Ostateczne wyniki wszystkich komisji powinniśmy poznać do końca kwietnia
(…)”.
Więcej:
www.rp.pl/Aplikacjeegzaminy/304179955-Kolejne-wyniki-egzaminu-na-adwokata-i-radce-prawnego2016.html?template=restricted



NSA: Adwokatura nie może utajniać ocen z egzaminu adwokackiego i umów, rp.pl, 13 kwietnia 2016 r.
„Ocena cząstkowa z egzaminu adwokackiego ma charakter informacji publicznej. Okręgowa Izba Adwokacka ma
obowiązek ją udostępnić. We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny wydał trzy wyroki ważne dla adwokatów i ich
samorządu zawodowego. Przesądził bowiem, że informacją publiczną jest: uzasadnienie ocen cząstkowych z
egzaminu adwokackiego, a także wysokość diet członków prezydium i treść umów cywilnoprawnych zawieranych
w celu odpłatnego szkolenia aplikantów. Oznacza to, że okręgowe izby adwokackie, czy chcą czy nie, muszą te
informacje udostępniać (…)”.
Więcej:www.rp.pl/Aplikacjeegzaminy/304139980-NSA-Adwokatura-nie-moze-utajniac-ocen-z-egzaminuadwokackiego-i-umow.htmlRP.PL



Na początek zabijmy wszystkich prawników, Dziennik Gazeta Prawna, 13 kwietnia 2016 r.
„Tak mówi rzeźnik w „Królu Henryku VI” Williama Szekspira. Pogląd, że prawnicy uosabiają wszelkie zło, nie traci
na aktualności. Poseł (prawnik) złożył interpelację do ministra sprawiedliwości „w sprawie znacznych podwyżek
stawek minimalnych opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych”. Przedstawił trzy argumenty. Po
pierwsze wysokość wynagrodzenia uzależniona od wysokości przedmiotu sporu, a nie od złożoności sporu „jest
krzywdząca względem obywateli”, a podwyżka spowoduje „ograniczenie dostępu do sądów (...)”.

Ranking wymiarów sprawiedliwości w krajach UE: Polska wypada średnio, rp.pl, 12 kwietnia 2016 r.
„Ani liczba prawników, ani duże pieniądze wydawane na sądy nie gwarantują wysokiej kultury prawnej – twierdzi
Bruksela. W Polsce na 100 tys. mieszkańców przypada 108 prawników – wynika z raportu opublikowanego właśnie
przez Komisję Europejską. Absolutną rekordzistką jest Grecja, gdzie jest ich 388, na drugim końcu skali Finlandia
z zaledwie 39. Widać więc wyraźnie, że liczba prawników nie gwarantuje wysokiej kultury prawnej: najwięcej
prawników jest w krajach południowych, najmniej na północy Europy. Tak to zresztą postrzega również opinia
publiczna. Przekonanie, że sądy i sędziowie są niezależni od rządu, polityków i różnych grup interesów, jest
najwyższe w krajach skandynawskich. Na przykład w Danii aż 88 proc. respondentów uważa, że sądy i sędziowie
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Więcej:https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/625543,na-poczatek-zabijmy-wszystkich-prawnikow.html

są niezależni. Gorszą opinię mają mieszkańcy krajów Europy Południowej oraz Wschodniej. Na Słowacji o
niezależności mówi tylko 21 proc. badanych. W Polsce 45 proc. (...)”.
Więcej:www.rp.pl/Prawnicy/304119857-Ranking-wymiarow-sprawiedliwosci-w-krajach-UE-Polska-wypadasrednio.html?template=restricted


Rośnie rynek ubezpieczeń pomocy prawnej, rp.pl, 12 kwietnia 2016 r.
„Najczęściej polisy kupują lekarze, zawodowi kierowcy i funkcjonariusze. Wystarczy kilka złotych, by korzystać z
porad. Forum Grup Zawodowych, czyli stowarzyszenie zawierające polisy dla związkowców, ubezpieczało już
funkcjonariuszy, by podczas choroby nie tracili na pensji. Teraz mas przedawać polisy ochrony prawnej –
ubezpieczenie grupowe za 2,99 zł miesięcznie. Może do niego przystąpić każdy, nie tylko funkcjonariusz czy
związkowiec. Więcej chętnych – Naszą ofertę kierujemy do wszystkich konsumentów z wyłączeniem spraw
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc prawna obejmuje udzielanie porad telefonicznie i
drogą elektroniczną, jak również sporządzanie pism procesowych, ale w jej zakres nie wchodzi reprezentowanie
ubezpieczonego w sądzie – mówi Arkadiusz Przybyszewski ze Stowarzyszenia Forum Grup Zawodowych (...)".
Więcej:www.rp.pl/Ubezpieczenia-prawnicze/304119865-Rosnie-rynek-ubezpieczen-pomocyprawnej.html



Radca prawny musi wyrazić zgodę na zatrudnienie na innym etacie, rp.pl, 10 kwietnia 2016 r.
„Radcy prawnego nie można przenieść na inne stanowisko urzędnicze, choćby formalnie legitymował się
odpowiednimi kwalifikacjami wymaganymi do wykonywania takiego zatrudnienia. Nowa struktura urzędu (zmiana
regulaminu organizacyjnego) nie przewidywała już istnienia zespołu radców prawnych. Pracownikowi
zatrudnionemu na takim stanowisku wręczono więc pismo informujące o przeniesieniu go na stanowisko starszego
specjalisty w innym wydziale. Czy pracodawca miał prawo przenieść radcę prawnego na takie stanowisko bez jego
zgody? (...)”.
Więcej:http://www.rp.pl/Radcowie/304109981-Radca-prawny-musi-wyrazic-zgode-na-zatrudnienie-na-innymetacie.html



Polaku, uświadom sobie, rp.pl, 6 kwietnia 2016 r.
„DARIUSZ SAŁAJEWSKI: Powiedzenie o Polaku mądrym po szkodzie wciąż odzwierciedla rzeczywistość. A to
pogłębia rozwarstwienie społeczne – uważa prawnik. Tylko 13 na 100 Polaków dostrzegło choćby jeden problem
życiowy, którego rozwiązanie mogło mieć związek z prawem. Tylko co czwarty uważa, że napotkał więcej niż jeden
taki problem. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 2015 r. na zlecenie samorządu radców prawnych. Dzieli
nas przepaść nie tylko od Francuzów, ale i Łotyszy, z których już co drugi co najmniej trzykrotnie w życiu zrozumiał,
iż do rozwiązania problemu, który napotkał, potrzebna jest świadomość przysługujących mu praw (...)".
Więcej: http://archiwum.rp.pl/artykul/1304958-Polaku-uswiadom-sobie.html
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