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N

adzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych odbywa
się w nadzwyczajnych czasach. Nie mogło na nim zabraknąć „Radcy”. Jak w trakcie innych ważnych wydarzeń. Jak zawsze. Dziś, w tym szczególnym momencie dla samorządu i państwa prawa, rozmawiamy z Prezesem Maciejem
Bobrowiczem.
Udało się obronić tajemnicę zawodową. Wyrażaliśmy
– głosem Prezydium KRRP, a co przypominamy na naszych
łamach – negatywną opinię wobec wielu rozwiązań dotyczących sądownictwa powszechnego, apelowaliśmy do Prezydenta o weto wobec ustaw, które burzyły porządek prawny, i do rządzących, którzy podejmują najważniejsze decyzje
w państwie, o stosowanie Konstytucji i zasad praworządności.
Nie mieliśmy też wątpliwości, iż ustawa o radcach prawnych
nie przewiduje możliwości raportowania o schematach podatkowych.
Zwróciliśmy się do radców prawnych, którzy złożyli akces do
Sądu Najwyższego, o ponowne rozważenie zasadności ubiegania się o stanowiska sędziów Sądu Najwyższego. Podtrzymanie decyzji o kandydowaniu powinno być jednoznaczne
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ze zrzeczeniem się wszelkich funkcji pełnionych w naszym samorządzie i z rezygnacją z zajmowanych stanowisk. Przypominamy te dramatyczne słowa, bowiem naszą siłą – którą wielokrotnie mieliśmy przyjemność i satysfakcję opisywać – jest
jedność naszego samorządu w kwestiach pryncypialnych, stanowiących sens wykonywania tego wyjątkowego zawodu. Nie
może jej zabraknąć.
W tym specjalnym wydaniu „Radcy”, który trzymacie teraz
Państwo w rękach, przypominamy tylko najważniejsze nasze
osiągnięcia. Nie sposób wymienić wszystkich. Mówimy o reformie aplikacji, budowie portalu orzeczeń Wyższego Sądu
Dyscyplinarnego, konferencjach i aktywności w obronie praw
człowieka. I wielu innych, bo nie sposób wszystkich wymienić.
Przeczytajcie! Pokazujemy także, jak szanowane są nasze pieniądze poprzez stworzenie nowych struktur organizacyjnych
KRRP i precyzyjne kryteria wydatkowania, co zaowocowało
zyskiem bilansowym.
Nie obrażamy się na konkurencję, ciesząc się, że o samorządzie głośno w mediach, co pokazujemy za pomocą grafiki.
Zapraszam do lektury. ◀
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DZIAŁAMY W TRUDNYM OTOCZENIU

ROZMOWA Z MACIEJEM BOBROWICZEM,
PREZESEM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
Panie Prezesie, Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych pierwszy raz obraduje w tak niesprzyjającej dla środowiska zawodów prawniczych sytuacji zewnętrznej.
Rzeczywiście zjazd odbywa się w niesprzyjającym profesjonalnym zawodom prawniczym otoczeniu politycznym. Należy zaznaczyć, że pierwszy raz od 1989 r. mamy do czynienia
z tak silną ingerencją polityków w wymiar sprawiedliwości.
Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd
Najwyższy, ponowne połączenie politycznej funkcji Ministra
Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Zmiany, które
podjęto z oczywistym naruszeniem ustawy zasadniczej, nie
oglądając się na reguły i normy prawa.
Dziś ostatnia nadzieja w obronie Sądu Najwyższego to
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który – co widać –
stoi na straży ochrony praworządności także w Polsce. Wydaje się, że na polskim gruncie nic nie można zrobić, ponieważ
politycy nie zamierzają zmienić swoich celów politycznych,
a prawo mają za nic.
Jeśli wcześniej trudno było mówić o dobrej debacie, to
obecnie nie ma jej w ogóle. Konsultacje aktów prawnych
nie istnieją…

Nadzieję pokładam w wyroku TSUE. Być może instytucje Unii
Europejskiej i społeczna presja będą w stanie wymóc na polskich politykach minimum rozsądku i wycofanie się z tych
niszczących wymiar sprawiedliwości decyzji.
Udało się jednak obronić najważniejszą kwestię tajemnicy
zawodowej.
Zbudowaliśmy silną, profesjonalną koalicję na rzecz zatrzymania zmian w zakresie tajemnicy zawodowej. Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczynało bowiem prace nad projektem, który
zakładał istotne jej ograniczenie. Dotyczyło to zarówno prawników, jak i dziennikarzy czy lekarzy. Stąd nacisk był ogromny
i skuteczny. Osiągnęliśmy sukces. I zatrzymaliśmy prace nad aktem prawnym, który mógłby podważyć sens istnienia naszych
zawodów. W dzisiejszych trudnych czasach to ogromny sukces.
Czego życzyłby pan delegatom?
Życzę delegatom udanych obrad i oczywiście świadomości
tego, że wszystko, co się wydarzy, będzie bacznie obserwowane także przez przeciwników naszego samorządu i zawodu. ◀

Redakcja
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PROJEKTY I DZIAŁANIA PREZYDIUM KRRP
X KADENCJI W LATACH 2016–2018
Leszek Korczak
Wiceprezes KRRP; nadzoruje działalność Ośrod
ka Badań, Studiów i Legislacji oraz Centrum
Edukacji Prawnej KRRP, koordynuje działalność
w zakresie powszechnej edukacji prawnej, nad
zoruje działalność wydawnictw naukowych KRRP, współpracuje
z pionem dyscyplinarnym szczebla krajowego
»» Budowa Portalu Orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.
»» Modernizacja formuły Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie pod kątem zastosowania nowych technologii.
»» Przygotowanie przez OBSiL Niebieskiej Księgi poświęconej planowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformie postępowania cywilnego.
Michał Korwek
Wiceprezes KRRP; nadzoruje działalność zagra
niczną i uczestnictwo radców prawnych w struk
turach międzynarodowych, integrację środowi
skową radców, informatyzację
»» Racjonalizacja i uporządkowanie wielu kwestii związanych
z uczestnictwem radców prawnych w konferencjach i posiedzeniach międzynarodowych organizacji prawniczych.
»» Współpraca w zakresie ochrony praworządności w Polsce.
»» Zaawansowane prace zmierzające do zintegrowania systemu ewidencyjnego z systemem informatycznym usprawniającym pracę sądów powszechnych w zakresie korzystania
z informacji o pełnomocnikach zawodowych udostępnionych przez samorządy zawodowe radców prawnych spełniającym wymogi art. 601 ustawy o radcach prawnych.
Ryszard Ostrowski
Wiceprezes KRRP; koordynuje działalność w za
kresie wykonywania zawodu radcy prawnego,
nadzoruje działalność Krajowego Zespołu Wi
zytatorów, koordynuje na szczeblu krajowym
realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, re
prezentuje KRRP na posiedzeniach Krajowej Rady Sądownictwa,
nadzoruje realizację umowy generalnej ubezpieczenia odpowie
dzialności cywilnej radców prawnych
»» Koordynacja działań związanych z realizacją umowy generalnej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radców
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prawnych. KRRP w czerwcu 2018 r. przyjęła projekt aneksu
do umowy, gwarantujący m.in. sprawniejszą likwidację szkód
powstałych z przyczyn leżących po stronie kancelarii.
»» Nadzór nad Komisją Etyki i Wykonywania Zawodu, współpraca z Krajowym Zespołem Wizytatorów, współpraca z KRS.
»» Merytoryczny nadzór ze strony samorządu nad parlamentarnymi pracami nad prezydenckim projektem ustawy zmieniającej ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji
prawnej przedłożonym w 2017 r. parlamentowi.
Zbigniew Tur
Wiceprezes KRRP; koordynuje działalność w zakre
sie spraw związanych z aplikacją, nadzoruje dzia
łalność Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców
Prawnych i Centrum Mediacji Gospodarczej
»» Reforma aplikacji radcowskiej, poprzedzona badaniami ankietowymi przeprowadzonymi na 1,1 tys. aplikantach.
»» Zwiększenie o 60% liczby godzin nauki umiejętności miękkich.
»» Program i sylabusy z zakresów objętych zajęciami przygotowali najlepsi w tej dziedzinie w Polsce eksperci znający
specyfikę pracy radcy prawnego.
Elwira Szurmińska-Kamińska
Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych
»» Przygotowanie i wdrożenie nowej struktury
biura Krajowej Rady Radców Prawnych.
»» Wprowadzenie nowego systemu zarządzania biurem KRRP.
»» Profesjonalizacja pracy biura: nowy zespół kierowany przez
zatrudnionego profesjonalnego menadżera.
Danuta Koszyk-Ciałowicz
Skarbnik KRRP
»» Racjonalizacja polityki finansowej KRRP.
»» Osiągnięcie wymiernego efektu finansowego w 2017 r. w wyniku nadzoru nad wydatkami
i ich monitorowania – pierwszy raz od 2009 r. zysk bilansowy
w wysokości blisko 1,9 mln zł.
»» Wprowadzenie m.in. bezwzględnego wymogu dokumentowania kosztów podróży służbowej, rejestru umów zawieranych przez KIRP na wniosek skarbnika.
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Włodzimierz Chróścik
Przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju
Zawodowego
»» Przygotowanie i wprowadzenie nowych,
profesjonalnych zasad zaciągania zobowiązań przez organy samorządu na szczeblu krajowym.
»» Dynamiczny rozwój Forum Młodych Radców Prawnych
oraz Forum Aplikantów Radcowskich.
»» Sukces nowych, profesjonalnych konferencji, m.in. „Chmura w kancelarii prawnej czy kancelaria prawna w chmurze”.
Andrzej Domański
Kierownik Centrum Szkolenia Ustawicznego
Radców Prawnych
»» W okresie od listopada 2016 r. do października 2018 r. Centrum przygotowało i przeprowadziło m.in. 22 ogólnopolskie szkolenia wielodniowe, 21 ogólnopolskich szkoleń jednodniowych, 21 szkoleń
e-learningowych, 5 zajęć warsztatowych.
»» Z oferty Centrum skorzystało w ciągu minionych dwóch
lat łącznie 3762 radców prawnych.
»» E-learning: wzrost liczby uczestników szkoleń e-learningowych do 23 841 osób (2017 r.: 20 396 osób).
Anna Ignaczak
Przewodnicząca Komisji Aplikacji
»» Na każdym roku aplikacji ograniczono zajęcia w formie wykładów konwersatoryjnych
na rzecz zajęć o charakterze warsztatowo-ćwiczeniowym.
»» Okręgowym izbom radców prawnych przyznano uprawnienie do zwiększenia liczby godzin zajęć w formie ćwiczeń, w stosunku do wymiaru określonego w poszczególnych programach.
»» Na każdym roku aplikacji wprowadzono zajęcia z kompetencji miękkich, w łącznej liczbie 48 godzin.
Bartosz Opaliński
Przewodniczący Komisji Integracji KRRP
»» Coroczna organizacja czterech flagowych
imprez KRRP: Ogólnopolskich Mistrzostw
Narciarskich i Snowboardowych, Spotkania
Integracyjnego Mazury Cud Natury, Ogólnopolskich Mistrzostw w Tenisie, a także Ogólnopolskiego Rajdu Bieszczadzkiego.
»» Nowe, transparentne zasady dla wszystkich izb, wedle
których można uzyskać dofinansowanie. Zasady miałyby
obowiązywać od przyszłego roku.
»» Przygotowanie Portalu Integracyjnego Radców Prawnych
(start w 2019 r.).
Bartłomiej Tkacz
Członek Prezydium KRRP odpowiedzialny za współ
pracę KIRP z biznesem, Prezes Zarządu Fundacji
Radców Prawnych „Subsidio Venire”
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»» Dalszy rozwój systemu bonusów dla radców prawnych.
Są to tańsze: paliwa, ubezpieczenia NNW i na życie, pakiety medyczne, usługi telefoniczne, usługi bankowe, programy informacji prawnej.
»» System wspierania radców prawnych, którzy znaleźli się
z różnych przyczyn w trudnym okresie życia, oraz ich bliskich.
Ryszard Wilmanowicz
Przewodniczący Komisji Etyki i Wykonywania
Zawodu
»» 40 stanowisk w odpowiedzi na wnioski zgłaszane do komisji. Udzielano też odpowiedzi
na pytania wnioskodawców, które nie przybierały formy
stanowiska.
»» Stanowiska komisji dotyczyły m.in. kwestii tajemnicy radcowskiej, konfliktu interesów, dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa sądowego, form wykonywania zawodu radcy prawnego,
wykonywania zawodu przez radcę prawnego na podstawie stosunku pracy, łączenia wykonywania zawodu radcy prawnego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej ze świadczeniem usług prawnych w zakresie
ochrony danych osobowych.
Magdalena Witkowska
Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka
»» Obrona praworządności, wymiaru sprawiedliwości poprzez krytyczne stanowiska w sprawie zmian w Sądzie Najwyższym i Krajowej
Radzie Sądownictwa, podkreślające ich wpływ na prawa
zwykłego obywatela.
»» Porozumienie (we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich) gwarantujące tłumaczenie na język polski orzeczeń
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
»» Organizacja konferencji poświęconej swobodzie wypo
wiedzi we współczesnym świecie z udziałem m.in. Michaela
O’Flaherty’ego – Dyrektora Agencji Praw Podstawowych
UE, i Adama Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich.
»» Organizacja szkoleń i międzynarodowych warsztatów przy
wykorzystaniu funduszy ze środków Unii Europejskiej dla
prawników reprezentujących osoby nieletnie oraz kobiety
dotknięte przemocą.
Bazyli Zacharczuk
Członek Prezydium KRRP sprawujący nadzór nad
wykorzystaniem Funduszu Seniora i współpracują
cy z okręgowymi izbami radców prawnych w za
kresie działalności klubów seniora w ich obszarze
»» Rozwój Klubów Seniora.
»» Wsparcie klubów poprzez zakup sprzętu IT.
»» Wsparcie działań Fundacji Radców Prawnych „Subsidio
Venire”. ◀
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UCHWAŁY I STANOWISKA PREZYDIUM
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWORZĄDNOŚCI I OCHRONY
NIEZALEŻNOŚCI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
1. Stanowisko Prezydium KRRP w sprawie opublikowanego 12 kwietnia 2017 r. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wyraża nega
tywną opinię wobec szeregu rozwiązań dotyczących orga
nizacji systemu sądownictwa powszechnego w Polsce, a za
wartych we wniesionym w dniu 12 kwietnia br. poselskim
projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych. (…)
Nasze szczególne zaniepokojenie budzą proponowane
w projekcie ustawy rozwiązania dotyczące zmiany modelu
powoływania prezesów sądów. Polegają one na pozbawie
niu wpływu na wybór prezesa sądu apelacyjnego oraz preze
sa sądu okręgowego właściwych zgromadzeń sędziów (odpo
wiednio apelacji i okręgu) oraz Krajowej Rady Sądownictwa.

Radca Prawny. Dwumiesięcznik

2. Apel Prezydium KRRP z 20 lipca 2017 r. do Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych apeluje do Prezy
denta Rzeczypospolitej Polskiej o zastosowanie instytucji weta
ustawodawczego wobec uchwalonych w ostatnich dniach ustaw
kształtujących system sądownictwa w Polsce, tj. ustawy o Sądzie
Najwyższym, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

3. Stanowisko Prezydium KRRP z 6 listopada 2017 r. w sprawie niektórych rozwiązań zawartych w przedłożonym
projekcie ustawy o jawności życia publicznego
Przedstawiony w dniu 24 października br. projekt ustawy o jaw
ności życia publicznego kreuje obowiązek składania oświadczeń
majątkowych ponad stu kategorii osób. Wśród nich wymienia się
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radców prawnych zatrudnionych w urzędach (por. art. 49 pkt 54
projektu ustawy). W uzasadnieniu projektu ustawy nie przedsta
wiono uzasadnionych powodów przemawiających za objęciem
obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych przez przed
stawicieli zawodów zaufania publicznego.

stanowisko naszego samorządu – ubieganie się o funkcję sędzie
go Sądu Najwyższego w aktualnej sytuacji pozostaje w oczy
wistej kolizji ze sprawowaniem funkcji w samorządzie radców
prawnych. Misja tych osób w zakresie działalności samorządo
wej radców prawnych powinna ulec zakończeniu.

4. Stanowisko Prezydium KRRP z 2 lipca 2018 r. w sprawie przestrzegania zasady praworządności
Ostatnio wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu sądów
powszechnych, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Naj
wyższego zwiększają wpływ czynników politycznych na wy
miar sprawiedliwości.
Część nowo uchwalonych przepisów dotyczących funk
cjonowania Sądu Najwyższego jest wprost niezgodna z nor
mami Konstytucji RP.
Państwo praworządne to państwo, w którym władzę ma
prawo, zaś najwyższym prawem jest Konstytucja.
Apelujemy do rządzących i tych wszystkich, którzy podej
mują najważniejsze decyzje w Państwie, o stosowanie Konsty
tucji i zasad praworządności.

6. Stanowisko Prezydium KRRP w przedmiocie rozwiązań nakładających na radców prawnych obowiązek
raportowania schematów podatkowych
Przekazywanie przez radcę prawnego informacji o schema
cie podatkowym – nawet bez ujawniania tożsamości korzy
stającego ze schematu – może prowadzić do naruszenia ta
jemnicy zawodowej ze względu na zakres przekazywanych
danych, który może pozwalać na identyfikację korzystają
cego ze schematu. Ponadto projekt przewiduje możliwość
zwolnienia promotora (w tym radcy prawnego) z obowiązku
zachowania tajemnicy zawodowej, nie wskazując jednocze
śnie trybu i podmiotu, który mógłby to zrobić. Odnosząc się
do wcześniejszych propozycji Ministerstwa Finansów, wska
zujących na klienta radcy prawnego jako podmiot właściwy
do zwolnienia go z obowiązku zachowania tajemnicy za
wodowej, stanowczo podkreślić należy, że ustawa o radcach
prawnych takiej możliwości nie przewiduje.

5. Stanowisko Prezydium KRRP z 9 sierpnia 2018 r.
Apelujemy do radców prawnych, którzy złożyli akces do Sądu
Najwyższego, o ponowne rozważenie zasadności ubiegania
się o stanowiska sędziów Sądu Najwyższego.
Wierząc, że dobro wspólne stanowi najważniejszy cel
działań dla wszystkich podmiotów życia politycznego i spo
łecznego, Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, jako
reprezentant zawodu zaufania publicznego, oczekuje zaprze
stania działań mogących doprowadzić do nieodwracalnych
spustoszeń w życiu publicznym.
Szczególny apel kierujemy do osób pełniących funkcje w sa
morządzie radców prawnych. Mając na uwadze dotychczasowe
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7. Stanowisko Prezydium KRRP z 1 października 2018 r.
Prezydium KRRP stoi na stanowisku, iż zwolnienie z zacho
wania tajemnicy zawodowej profesjonalnego pełnomocnika
może odbywać się w sytuacjach szczególnych i wyłącznie na
mocy postanowienia niezależnego i niezawisłego sądu po
wszechnego, z zachowaniem standardów gwarantujących
należytą ochronę praw człowieka i obywatela. ◀
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OIRP w Katowicach

Ryszard Ostrowski, Wiceprezes KRRP

OIRP w Białymstoku

Bazyli Zacharczuk

OIRP w Opolu

Bartłomiej Tkacz

OIRP w Koszalinie

Anna Ignaczak

OIRP w Poznaniu

OIRP w Krakowie

OIRP w Warszawie
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OIRP we Wrocławiu

Leszek Korczak, Wiceprezes KRRP

Elwira Szurmińska-Kamińska, Sekretarz KRRP
OIRP w Zielonej Górze

Michał Korwek, Wiceprezes KRRP

OIRP w Olsztynie

Na zdjęciu brakuje członków Prezydium:
Magdaleny Witkowskiej (OIRP w Gdańsku) oraz Bartosza Opalińskiego (OIRP w Rzeszowie); fot. Piotr Gilarski

OIRP w Zielonej Górze

OIRP w Łodzi

Andrzej Domański

OIRP w Warszawie

Włodzimierz Chróścik

Maciej Bobrowicz, Prezes KRRP

Danuta Koszyk-Ciałowicz, Skarbnik KRRP

Zbigniew Tur, Wiceprezes KRRP

OIRP w Toruniu

Ryszard Wilmanowicz

Adam Król

PREZYDIUM KRRP X KADENCJI

NKZRP

Na jednej z kolumn Sądu Najwyższego widnieje napis:
„Libertas inaestimabilis res est”

WOLNOŚĆ
JEST RZECZĄ BEZCENNĄ

