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Numer 1/IX/2014
25 kwietnia 2014 r.

Szanowni Państwo!
Prezentujemy Państwu pierwsze wydanie przesyłanego wyłącznie drogą elektroniczną Biuletynu Informacyjnego
Biura Krajowej Rady Radców Prawnych. Zamierzeniem jest ukazywanie się Biuletynu regularnie w odstępach
dwutygodniowych. Biuletyn zawierać będzie informacje o działaniach podejmowanych przez Prezydium Krajowej Rady
Radców Prawnych i jego poszczególnych członków, a także inne agendy szczebla krajowego samorządu. Mogą się
wśród nich znaleźć również w niektórych przypadkach informacje przekazywane już wcześniej, w codziennych serwisach
biura prasowego KRRP, jak i ogłoszenia umieszczane na stronie e-kirp.pl. Celem Biuletynu - przy założeniu regularnego
jego ukazywania się - jest uzupełnianie wcześniejszych doniesień jak
i skompletowanie wiadomości o wydarzeniach, które miały miejsce
w konkretnym przedziale czasu.
Spis treści:
1 Słowo wstępne
2 Spotkanie z Prezydentem RP
2 Posiedzenie Prezydium KRRP
3 Komisja Praw Człowieka
4 Aplikacja
5-7 Sprawy zagraniczne

Biuletyn kierowany jest do Pań i Panów Dziekanów rad okręgowych
izb radców prawnych oraz członków KRRP. Do uznania Państwa pozostaje
wykorzystanie przekazywanych w Biuletynie informacji w przyjętych przez
izby sposobach kontaktu i przesyłania wiadomości o pracach organów
samorządu, radcom prawnym i aplikantom radcowskim skupionym
w poszczególnych izbach.
Dariusz Sałajewski
Prezes KRRP
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7 Zapowiedzi i przypomnienia

Spotkanie Prezesa KRRP z Prezydentem RP
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Prezydent Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski przyjął 17 kwietnia 2014 r. w Pałacu Prezydenckim Prezesa Krajowej
Rady Radców Prawnych Dariusza Sałajewskiego i Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzeja Zwarę.
W spotkaniu uczestniczyli także Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Sekretarz Stanu Sławomir Rybicki i Sekretarz
Stanu Krzysztof Łaszkiewicz.

fot.Eliza Radzikowska-Białobrzewska/Kancelaria Prezydenta RP

Podczas spotkania poinformowano, że Prezydent RP
obejmie honorowym patronatem organizowane
w bieżącym roku przez oba samorządy akcje
nieodpłatnych porad prawnych. W przypadku
samorządu radców prawnych dotyczy to przewidzianej w
bieżącym roku na wrzesień, tradycyjnej już akcji

Niebieski Parasol. Tym samym Prezydent pozytywnie
odpowiedział na skierowane do niego przez Prezesów
obu samorządów zaproszenie do objęcia honorowego
patronatu nad akcją nieodpłatnych porad prawnych,
wysoko oceniając to szlachetne i realizowane już od
kilku lat przedsięwzięcie.

Opracowano na podstawie informacji r.pr. Dariusza Sałajewskiego

Posiedzenie Prezydium KRRP
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W dniu 24 kwietnia 2014 r. odbyło się VII posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji.
Prezydium KRRP zapoznało się z informacją o wykonaniu budżetu KRRP według stanu na dzień 31 marca 2014 r. oraz
z planami wydatków w zakresie działalności zagranicznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji. Na działalność zagraniczną
przewiduje się w bieżącym roku 620 000 zł, zaś Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji dysponuje kwotą 387 200 zł.
Na posiedzeniu dyskutowano także o przygotowaniach do spotkania konsultacyjnego z dziekanami rad okręgowych izba radców
prawnych i członkami KRRP, które odbędzie się w dniach 8-10 maja 2014 r. w Ustroniu oraz przyjęto wstępny porządek obrad
czerwcowego posiedzenia KRRP.
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Skład Komisji Praw Człowieka:
- Magdalena Witkowska, Przewodnicząca
(OIRP Gdańsk)
- Jolanta Budzowska (OIRP Kraków)
- Marcin Górski, (OIRP Łódź)
- Bartłomiej Latos, (OIRP Wrocław)
- Aldona Kaniewska, (OIRP Warszawa)
- Paweł Szcześniewski, (OIRP Szczecin)
- Krzysztof Urbaniak, (OIRP Poznań)
- Marcin Piotr Wojciechowski, (OIRP
Białystok)
- Anna Zaleska, (OIRP Katowice

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka
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W dniu 11 kwietnia 2014 r. odbyło się I w historii samorządu radców
prawnych posiedzenie Komisji Praw Człowieka.
Gośćmi posiedzenia byli Dariusz Sałajewski - Prezes KRRP, Maria
Ślązak - Wiceprezes KRRP, dr Adam Bodnar - Wiceprezes Zarządu
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Justyna Chrzanowska pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
Dyskutowano o roli Komisji, jej zadaniach oraz o działaniach, które
powinna podjąć Komisja w perspektywie bliższej i dalszej. Komisja
przyjęła harmonogram najbliższych działań. Kolejne posiedzenia Komisji
zostały zaplanowane na dni 5 września i 21 listopada 2014 r.
Omówiono organizację konferencji poświęconej ochronie praw człowieka
w rożnych aspektach praktycznych. Wskazano na konieczność
rozszerzenia zakresu szkoleń w trakcie aplikacji oraz ustawicznych o
tematykę ochrony praw człowieka oraz podejmowanie inicjatyw
zmierzających do inicjowania zmian legislacyjnych służących ochronie
praw człowieka.

Członkowie Komisji Praw Człowieka wraz z zaproszonymi gośćmi.

Foto: Marek Szymański
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Opracowano na podstawie informacji Komisji Praw Człowieka

Posiedzenie
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Komisji ds. Aplikacji

10 kwietnia 2014 r. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych
w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Aplikacji
IX kadencji. Komisja została powołana uchwałą nr 23 /IX/2014
KRRP z dnia 14 marca 2014 r.
Przedmiotem posiedzenia było ustalenie planu pracy oraz podział
zadań pomiędzy członków Komisji w celu monitorowania realizacji
Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej. Ustalono
harmonogram działań. Założono, że wizytacje w okręgowych izbach
radców prawnych zostaną przeprowadzone do końca czerwca
2014.
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Skład Komisji ds. Aplikacji KRRP:
-

Adela Fischer (OIRP Bydgoszcz),
Anna Ignaczak (OIRP Koszalin),
Sławomir Pilipiec (OIRP Lublin),
Agnieszka Kos-Pęczek (OIRP Opole),
Dorota Sylwestrzak (OIRP Toruń),
Katarzyna Mielnicka (OIRP Wrocław),
Elwira Szurmińska-Kamińska (OIRP Zielona
Góra)
Ewa Stompor-Nowicka, (OIRP Łódź):
pełniąca obowiązki przewodniczącej

-

Spotkanie konsultacyjne
W dniu 11 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbyło się dziewiąte
spotkanie konsultacyjne osób prowadzących zajęcia na aplikacji
radcowskiej. Spotkanie moderowała SSN Helena Ciepła, autorka
zeszytu Zajęcia z prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz
Wiceprezes KRRP Ewa Stompor-Nowicka.
W spotkaniu wzięli udział prowadzący zajęcia na aplikacji
radcowskiej z tego przedmiotu z 12 okręgowych izb radców
prawnych. Uczestnicy spotkania dyskutowali między innymi
o metodzie prowadzenia ćwiczeń i wykładów, dzielili się swoimi
doświadczeniami. Wśród uczestników spotkania były także
osoby, które w roli prowadzącego zajęcia znalazły się
z początkiem roku szkoleniowego, dla których spotkanie było
wyjątkowo cenne.
W tym półroczu planowane jest jeszcze spotkanie dla osób
prowadzących zajęcia z przedmiotów: "Prawo spółek
handlowych" oraz "Prawo upadłościowe i naprawcze".
We wszystkich spotkaniach dla prowadzących zajęcia wzięło
udział 213 osób, w tym 105 radców prawnych, 104 sędziów,
3 prokuratorów i 1 adwokat.

Wcześniejsze spotkania konsultacyjne:












Prawo cywilne
Józefów 22-23.11.2013,
Kraków 29-30.11.2013,
moderator:
prof. dr hab. Piotr Machnikowski
Postępowanie cywilne
Kraków 6-7.12.2013,
Józefów 13-14.12.2013,
moderator: SSN Henryk Pietrzkowski
Prawo pracy i ubezpieczeń
społecznych
Kraków 10-11.01.2014,
Józefów 17-18.01.2014,
moderatorzy: SSN Katarzyna Gonera,
SSO Ewa Stryczyńska
Prawo karne
Kraków 7-8.02.2014,
moderator: SSN Wiesław Kozielewicz
Postępowanie karne
Kraków 14-15.02.2014,
moderator: SSN Michał Laskowski
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Opracowano na podstawie informacji Wiceprezes KRRP Ewy StomporNowickiej

Posiedzenie Komisji Deontologii CCBE

Kodeks Etyki CCBE został przyjęty przez
IX Krajowy Zjazd Radców Prawnych
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W dniu 3 kwietnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Deontologii
CBBE, w którym udział wzięła Wiceprezydent CCBE Maria Ślązak oraz
reprezentant KRRP r.pr. Jędrzej Klatka. Na posiedzeniu omówiono
aktualny stan implementacji Kodeksu Etyki CCBE w poszczególnych
krajach. W dalszym ciągu jedenaście adwokatur nie przyjęło kodeksu jako
obowiązującego. W przypadku adwokatury niemieckiej i słowackiej Kodeks
Etyki CCBE jest niezgodny z kodeksami krajowymi. Temat będzie
kontynuowany na posiedzeniu w czerwcu. Przedstawiciel KRRP
zaproponował zbudowanie bazy danych postanowień Kodeksu, które nie
mogą być zaakceptowane przez poszczególne adwokatury.

Opracowano na podstawie informacji r.pr. Jędrzeja Klatki

Komitet CSR
W dniu 3 kwietnia 2014 r. obradował także Komitet CSR –
odpowiedzialności społecznej biznesu, w którym delegację polską
reprezentowała r.pr. Joanna Wisła-Płonka. W związku z przyjęciem
w lutym 2014 r. wytycznych CCBE „Odpowiedzialność społeczna biznesu
a zawody prawnicze”, omawiano kwestię upowszechnienia ich znajomości
w krajowych samorządach prawniczych oraz wśród prawników. Wytyczne
zostaną przetłumaczone na język polski celem zajęcia stanowiska przez
organy samorządu w tej sprawie oraz podjęcia działań popularyzujących
wytyczne.
Opracowano na podstawie informacji r.pr. Joanny Wisły-Płonki

Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej
13 kwietnia 2014 r. przedstawiciele CCBE spotkali się z przedstawicielami
KE. Samorząd radcowski reprezentował r.p. Dariusz Gibasiewicz.
Tematem spotkania było udoskonalenie procesu zbierania danych
dotyczących kształcenia prawników europejskich w zakresie prawa unijnego.
Ma to pomóc w sprawdzeniu, jak przebiega wdrażanie treści Komunikatu KE
z 2011 roku pt. Budowanie zaufania do europejskiego wymiaru
sprawiedliwości, nowy wymiar europejskiego szkolenia dla pracowników
wymiary sprawiedliwości.”, przy czym pracownicy wymiaru sprawiedliwości
rozumiane jest bardzo szeroko i obejmuje, m.in. sędziów, prokuratorów,
prawników prowadzących prywatną praktykę, notariuszy, czy mediatorów.
Celem KE jest, aby do 2020 r. w szkoleniach wzięła udział połowa
przedstawicieli środowisk prawniczych w UE, przy wykorzystaniu środków
dostępnych na szczeblu środków dostępnych na szczeblu lokalnym,
krajowym i europejskim, zgodnie z celami programu sztokholmskiego.
Opracowano na podstawie informacji r.pr. Dariusza Gibasiewicza
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W dniu 4 kwietnia 2014 r. posiedzenie odbył Komitet
Sterujący CCBE. Polska delegacja była reprezentowana
przez szefową delegacji polskiej adw. Dominikę
Stępińską-Duch, r.pr. Jędrzeja Klatkę i oficera
informacyjnego Rafała Ciesielskiego.
Komitet Sterujący zaaprobował cztery stanowiska CCBE
w sprawie projektów:
 dyrektywy dot. wzmocnienia domniemania
niewinności i prawa do czynnego udziału
w postępowaniu karnym,
 dyrektywy w sprawie szczególnej ochrony
małoletnich podejrzanych lub oskarżonych
o popełnienie przestępstwa,
 dyrektywy w sprawie prawa obywateli
podejrzanych lub oskarżonych o popełnienie
przestępstwa podlegających europejskiemu
nakazowi aresztowania do tymczasowej pomocy
prawnej,
 rekomendacji w sprawie osób podejrzanych lub
oskarżonych o popełnienie przestępstwa prawa
do pomocy prawnej w postępowaniu karnym.
Zaakceptowano raport CCBE nt. nadzorowania przez
władze publiczne danych prawników przechowywanych
w chmurze, według którego poufne dane prawników,
podlegające tajemnicy zawodowej, lecz przechowywane
w formie elektronicznej, powinny być chronione w takim
samym stopniu jak dokumenty papierowe. W związku
z różnicami w przepisach, potrzebne będą odpowiednie
zmiany prawa.
Legitymacje CCBE
Omówiono propozycje dotyczące legitymacji prawnika
wydawanej przez CCBE. Obecnie z europejskich
legitymacji korzysta 11 adwokatur. Uznano,
że legitymacje CCBE winny być szerzej promowane.
Decyzja w sprawie wysokości opłaty licencyjnej
ma zostać podjęta na posiedzeniu Komitetu Sterującego
w maju.

Poinformowano, że CCBE nawiązało współpracę
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z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Ubezpieczeń
Ochrony Prawnej. Zaznaczono, że CCBE rekomenduje
zasadę swobody wyboru prawnika, który będzie
świadczył pomoc prawną na rzecz ubezpieczonego.

10 grudnia (dzień praw człowieka)
będzie obchodzony w Unii Europejskiej
Dzień Prawnika. Tegorocznym tematem
przewodnim ma być nadzór obywatela
przez władze publiczne w kontekście
praw człowieka. Komitet zaleca, aby
w tym dniu adwokatury europejskie, przez
co należy rozumieć w przypadku Polski
również samorząd radców prawnych,
przeprowadziły „drzwi otwarte”.

Spotkanie z przedstawicielami KE
Komitet zapoznał się z aktualnymi analizami
dotyczącymi funkcjonowania w praktyce dyrektyw
prawniczych. W dniu 3 kwietnia grupa robocza CCBE
spotkała z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Prace
koncentrują się wokół następujących zagadnień:
- rejestracji prawników zagranicznych (art. 3 dyrektywy
77/249),
- podwójnej deontologii w dyrektywie o wykonywaniu
stałej praktyki (art. 6),
- podwójnej deontologii w dyrektywie mającej na celu
ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników ze
swobody świadczenia usług (art. 4),
- wykonywania zawodu w charakterze pracownika
najemnego (art. 8 dyrektywy 98/5),
- integracji prawnika w państwie goszczącym
i równouprawnienia z prawnikami w przyjmującym
państwie członkowskim (art. 10 dyrektywy 98/5),
- spółek prawniczych z udziałem osób nieuprawnionych
do wykonywania zawodu (art. 11 pkt 5 dyrektywy 98/5),
- zakresu dyrektyw prawniczych (czy mają one dotyczyć
także kancelarii).
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Komitet
Sterujący CCBE
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Grupa robocza CCBE będzie kontynuować prace
zwłaszcza
w zakresie ubezpieczeń ochrony prawnej
EMPLOYEE NEWSLETTER
i
współpracy między adwokaturami w sprawach
dyscyplinarnych.

Toczą się także prace nad wzajemnym honorowaniem
uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych.
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Opracowano na podstawie informacji r.pr. Jędrzeja Klatki

ZAPOWIEDZI
Posiedzenie plenarne CCBE
W dniach 16-17 maja br. w Weronie, we Włoszech odbędzie się sesja plenarna CCBE. Dzień wcześniej przewidziane
są posiedzenia komitetów oraz grup roboczych.
Samorząd radcowski reprezentować będą: r. pr. Agata Adamczyk, r.pr. Piotr Chrzczonowicz, r.pr. Jędrzej Klatka, r. pr.
Magdalena Witkowska oraz Rafał Ciesielski. W wydarzeniach udział weźmie także Wiceprezes KRRP oraz
Wiceprezydent CCBE r. pr. Maria Ślązak.

PRZYPOMNIENIA
Konsultacje projektu KERP
Zgodnie z uchwałą nr 8/2013 X Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, z dnia 9 listopada 2013 r. w sprawie prac nad
nowym Kodeksem Etyki Radcy Prawnego, w dniu 30 kwietnia 2014 r. upływa termin składania poprawek do jednostek
redakcyjnych projektu KERP.
Do dnia 30 czerwca 2014 r. delegatom na Krajowy Zjazd Radców Prawnych zostanie przekazany projekt KERP,
zawierający zgłoszone poprawki oraz rekomendacje Zespołu do poszczególnych poprawek.

Koszty aplikacji

Redakcja biuletynu: Aleksandra Urbankiewicz
urbankiewicz@kirp.pl
KRRP 2014
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W dniu dzisiejszym mija termin przesyłania do biura KRRP przez izby rozliczenia kosztów aplikacji radcowskiej za rok
2013. Do tej pory materiały przesłało zaledwie dziewięć izb.
Wiceprezes KRRP Ewa Stompor-Nowicka przypomina, że KRRP jest zobowiązana przekazać Ministerstwu
Sprawiedliwości zbiorczy materiał wraz ze stanowiskiem w tym przedmiocie do połowy maja br.

