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Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Biuletynu
Informacyjnego Krajowej Rady Radców Prawnych.

s 2: Spotkanie przedstawicieli samorządów i organizacji
prawniczych z Prezydentem RP
s 3: Konferencja „Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a
rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP”
s 3: Posiedzenie Prezydium KRRP

Informujemy w nim o spotkaniu przedstawicieli
samorządów i organizacji prawniczych z Prezydentem
RP, w którym uczestniczył Prezes KRRP Maciej
Bobrowicz.

s 4: „Kryształowe Serce”
s 4: Konferencja Prezydentów Europejskich Adwokatur i
Stowarzyszeń Prawniczych w Wiedniu
s 4: Nowa platforma e-learningowa
s 5: Aplikacja LawBay
s 5: Posiedzenie Kapituły Funduszu Seniora
s 5: Konferencja „2 GLC”
s 5: Konferencja „Międzynarodowe unikanie opodatkowania
a bezpieczeństwo państwa”
s 6: Prace Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji
s 6: „Pisali o nas, my pisaliśmy...”
s 8: Wolters Kluwer dla radców

Ogólnopolskie strony samorządu radców prawnych:
Strona Krajowej Izby Radców Prawnych
Biblioteka Prawa Samorządowego
Rejestr radców prawnych
DlaRadcow.pl

Piszemy ponadto m.in. o posiedzeniu Prezydium KRRP,
konkursie „Kryształowe Serce Radcy Prawnego) oraz
o nowej platformie e-learningowej dla radców prawnych
i aplikantów radcowskich.

Spotkanie przedstawicieli samorządów i organizacji prawniczych z Prezydentem RP
20 lutego, w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie r.pr. Macieja Bobrowicza oraz dr. Pawła
Skuczyńskiego (przedstawicieli Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych)
z Prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie kryzysu wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Będę oceniał spotkanie po jego rezultatach – powiedział r.pr. Maciej Bobrowicz – a dziś ich jeszcze nie mam. Reakcja
na list to pozytywny sygnał ze strony Prezydenta. Nie padły żadne konkretne deklaracje ze strony Prezydenta, ale samo
spotkanie i jego długość to pozytywny sygnał. Podczas rozmowy omawialiśmy szeroko pojęte aspekty wymiaru
sprawiedliwości.
Spotkanie przebiegło w atmosferze otwartości. Mieliśmy okazję przedstawić nasze argumenty – dodał dr Paweł
Skuczyński. Nie oczekiwaliśmy przełomu po jednym spotkaniu, ale niewątpliwie może ono okazać się ważnym krokiem,
jeśli nastąpiłyby dalsze kontakty. Wskazuje na to przebieg dyskusji, a także zapewnienie ze strony Pana Prezydenta, że
poważnie rozważy nasze propozycje.

źródło: Kancelaria Prezydenta RP
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Spotkanie było wynikiem listu skierowanego do Prezydenta RP. Treść listu zaproponował Maciej Bobrowicz, Prezes
Krajowej Rady Radców Prawnych, największego samorządu prawniczego w Polsce, a podpisali do członkowie
Porozumienia Samorządów Zawodowych i Organizacji Prawniczych, które skupia blisko sto tysięcy radców prawnych,
sędziów, adwokatów, prokuratorów, notariuszy, komorników sądowych, doradców podatkowych, referendarzy,
asystentów sędziów oraz kuratorów sądowych, a także organizacje pozarządowych.

Konferencja „Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z
Konstytucją RP”
Nadzwyczajna sytuacja wymaga nadzwyczajnych działań. Środowiska prawnicze chcą, by po sparaliżowaniu Trybunału
kontrolę konstytucyjną przejęły sądy powszechne i administracyjne, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. –
Będziemy mieli 10 tys. trybunałów w Polsce – powiedział podczas odbywającej się 3 marca w Katowicach konferencji
prezes Krajowej Rady Radców Prawnych mec. Maciej Bobrowicz.
Konferencja „Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP”,
która odbyła się 3 marca w Katowicach, a współorganizowana przez Krajową Radę Radców Prawnych, zgromadziła
blisko 1000 prawników z całego kraju. W Konferencji wzięli udział także Zbigniew Tur oraz Ryszard Ostrowski,
wiceprezesi Krajowej Rady Radców Prawnych.
Podczas dyskusji w trakcie paneli, Małgorzata Gersdorf, I Prezes Sądu Najwyższego, mówiła: Bez władzy sądowniczej
nie ma ochrony podstawowych praw i wolności obywatelskich, na prawnikach spoczywa obowiązek ratowania
demokratycznego państwa prawnego. Przypomniała, że to konstytucja jest źródłem podstawowych wolności
obywatelskich, a „żadne demokratyczne państwo prawne nie może funkcjonować bez kontroli konstytucyjnej”.
Wśród organizatorów konferencji były także: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie
Sędziów Polskich „Iustitia”, Krajowa Rada Sądownictwa, Naczelna Rada Adwokacka, Rzecznik Praw Obywatelskich,
Polska Akademia Umiejętności – stacja naukowa w Katowicach, zaś patronat nad wydarzeniem objęli: I Prezes Sądu
Najwyższego oraz Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Posiedzenie Prezydium KRRP
16 i 17 lutego br. odbyło się III posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji. Omówiono
stan przygotowań obchodów jubileuszu 35-lecia samorządu zawodowego radców prawnych. Zgodnie z ustaleniami ze
styczniowego posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezydium ustaliło wzór medalu pamiątkowego 35-lecia
samorządu zawodowego radców prawnych.
Ponadto uchwalono regulamin konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2016”, o którym piszemy poniżej.
Prezydium KRRP przyjęło stanowiska:
 w sprawie prac nad projektami rozporządzeń wykonawczych do ustawy o Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, (tekst: link )
 w sprawie proponowanych zmian w ustroju sądownictwa (tekst: link )
Ponadto, uchwalono, m.in. nowy Regulamin działania w sprawach „Funduszu Seniora”, podjęto uchwałę w sprawie
przyznania odznak „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” oraz uchwalono cztery teksty jednolite.
Uchwały z posiedzenia dostępne są w: Bibliotece Prawa Samorządowego
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W drugim dniu obrad dyskutowano o planach pracy i budżetów komisji stałych KRRP, działających przy KRRP centrów
i ośrodków oraz niefunkcyjnych członków Prezydium KRRP.

Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2016
Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza kolejną edycję konkursu „Kryształowe serce radcy prawnego”. Termin
zgłoszeń upływa 15 marca 2017 roku.
Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2016” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który
w 2016 r. wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji
realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych
klęskami.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2016” oraz formularzem
zgłoszeniowym: Kryształowe Serce 2016

Konferencja Prezydentów Europejskich Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych w Wiedniu
45 Konferencja Prezydentów Europejskich Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych, która odbyła się 24 lutego
w Wiedniu, zgromadziła prezydentów wszystkich samorządów prawniczych Europy, a także prezydentów organizacji
prawniczych z całego świata. Polskich radców prawnych reprezentował Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
Maciej Bobrowicz.
Tradycyjnie podczas Konferencji Prezydentów poruszane są najważniejsze bieżące tematy dla wymiaru
sprawiedliwości. W tym roku były to „Równe prawa dla wszystkich, a różnice w wymiarze sprawiedliwości
w poszczególnych krajach”.
Konferencyjne prezentacje zwracały uwagę na istnienie różnych konsekwencji tych samych zdarzeń w porządkach
prawnych poszczególnych krajów, podczas gdy w ramach Unii Europejskiej należy zmierzać do zapewnienia takich
samych skutków prawnych i praw dla wszystkich (np. ten sam czyn w jednym kraju będzie przestępstwem, a w innym
naruszeniem przepisów administracyjnych).
Maciej Bobrowicz w imieniu samorządu radców prawnych podpisał w Wiedniu „Memorandum o Wzajemnym
Uznawaniu Transgranicznych Szkoleń Prawników”. Memorandum zostało podpisane przez przedstawicieli ponad
dwudziestu samorządów europejskich i ten proces na pewno będzie kontynuowany.
Więcej informacji: 45 Konferencja Prezydentów Europejskich Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych

Nowa platforma e-learningowa
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Kolejne szkolenia udostępniane będą sukcesywnie. Wkrótce pojawi się wersja audio pierwszego szkolenia. Dzięki temu
wiedzę będzie można aktualizować bez potrzeby przebywania przed komputerem: czyli w podróży, prowadząc
samochód etc. Będzie to również ułatwienie dla niewidomych i niedowidzących członków samorządu.
Szczegóły na temat sposobu logowania się do nowej platformy dostępne są na stronie http://kirp.pl/doskonaleniezawodowe/e-learning/
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1 marca 2017 roku została udostępniona nowa platforma e-learningowa, nad którą prace trwały od sierpnia 2016 r.
Platforma przeznaczona jest dla radców prawnych i aplikantów radcowskich.
W tej chwili dostępne jest szkolenie – „Definicja dyskryminacji w świetle prawa krajowego - geneza zjawiska, źródła
ochrony i praktyka orzecznicza” autorstwa radcy prawnego Karoliny Kędziory, Prezeski Polskiego Towarzystwa Prawa
Antydyskryminacyjnego.

Aplikacja LawBay dla radców prawnych
LawBay, dedykowana radcom prawnym i pozostałym prawnikom bezpłatna, mobilna aplikacja na smartfony, dzięki której
na bieżąco można śledzić prawnicze szkolenia, konferencje i wydarzenia integracyjne odbywające się zarówno
w Polsce, jak i za granicą jest już dostępna! Można ją pobrać zarówno na system iOS, jak i Android.
Aplikacja Law Bay jestem projektem Komisji Zagranicznej IX kadencji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Powstała ona dzięki dofinansowaniu Krajowej Rady Radców Prawnych na „najlepszy projekt zagraniczny”. Propozycja
Izby warszawskiej zajęła I miejsce w tym konkursie i właśnie doczekała się końca realizacji.
Więcej informacji na stronie OIRP Warszawa

Posiedzenie Kapituły Funduszu Seniora
W dniu 22 lutego 2017 r. odbyła się narada Kapituły Funduszu Seniora, na której rozpoznano m. in.:
− 21 wniosków o przyznanie pomocy socjalnej i przyznano 21 radcom prawnym seniorom pomocy socjalnej na łączną
kwotę– 37000 zł
− 40 radców prawnych - seniorów zakwalifikowano na Turnus Seniora w Wojskowym Szpitalu UzdrowiskowoRehabilitacyjnym w Busku Zdroju od 23 kwietnia 2017 r. do 06 maja 2017 r. na łączną kwotę - 91200 zł.
− 4 uchwały w sprawie wsparcia działalności Rady Klubu Seniora na 6 ogólnopolskich spotkań integracyjnowczasowych radców prawych seniorów na łączną kwotę- 18500 zł.

Konferencja „2 Global Law Conference”
21 lutego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się 2 Global Law Conference
poświęcona przyszłości zawodu prawnika oraz roli technologii w wykonywaniu zawodu. Prelegentami w trakcie tego
wydarzenia byli:
− prof. Samuel A. Bleichera (Georgetown University Law Center, Waszyngton),
− adw. Wojciech Bergier,
− r.pr. Jędrzej Klatka,
− dr hab. Ewa Gmurzyńska.
Krajowa Rada Radców Prawnych była partnerem konferencji.
Reprezentujący samorząd radców prawnych Jędrzej Klatka w swojej prezentacji skupił się na możliwości zastąpienia
prawników przez komputery wyposażone w sztuczną inteligencję.
Więcej infotrmacji: /konferencja-2-global-law-conference

Konferencja w SGH na temat unikania opodatkowania a bezpieczeństwa państwa
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16 marca konferencja „Międzynarodowe unikanie opodatkowania a bezpieczeństwo państwa” przyciągnie do SGH
specjalistów zajmujących się tą tematyką. Wydarzenie zorganizowane przez Centrum Analiz i Studiów Podatkowych
SGH honorowym patronatem objął Prezydent RP Andrzej Duda.
Konferencję patronatem objęła Krajowa Rada Radców Prawnych

W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji KRRP opracowano opinię do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 1181) odnoszącego się do materii dotyczącej statusu oraz pozycji
dyrektorów sądów w ich strukturze administracyjnej, co pozostaje w związku z podległością służbową dyrektorów i
trybem obsadzania tych stanowisk, a w szerszej perspektywie sprawowaniem nadzoru nad działalnością
administracyjną sądu przez ministra sprawiedliwości.
Przygotowana została także opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych
innych ustaw, który zakłada głęboką reformę funkcjonowania KRS, przewidując oprócz nowej procedury wyłaniania oraz
wyboru wchodzących w jej skład sędziów (projektowane art. 10-12 ustawy o KRS) również wewnętrzny podział Rady na
dwa zgromadzenia, poprzez które KRS ma wykonywać swoje kompetencje (projektowany art. 21a ustawy o KRS) oraz
skrócenie kadencji obecnych członków Rady, wybranych spośród sędziów (projektowany art. 5 nowelizacji).
Opracowano również opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Projektowaną regulację oceniono jako
oczekiwaną oraz mającą charakter porządkujący w systemie kształcenia kadr sądownictwa powszechnego oraz ścieżek
kariery zawodowej prowadzącej do objęcia urzędu sędziego. Wskazano także, że po jej wejściu w życie zasadnym
byłoby zapewnienie stabilizacji obowiązywania tego rodzaju rozwiązań legislacyjnych, co pozwoliłoby planować karierę
zawodową adeptom wydziałów prawa w określonej perspektywie czasowej.
Ponadto Ośrodek przedstawił stanowisko dotyczące założeń planowanej reformy sądownictwa opublikowanych na
stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 20 stycznia 2017 r. Podkreślono, że wstępne założenia reformy
wymiaru sprawiedliwości przedstawione przez Ministra Sprawiedliwości odnoszą się do możliwych zmian wielu
różnorodnych aspektów organizacji i funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a niektóre z nich
budzą uzasadnione zastrzeżenia samorządu radców prawnych. Wyjaśniono, że ze względu na wysoki poziom
ogólności proponowanych rozwiązań samorząd nie może przedstawić ich obiektywnej oceny w tym momencie
i wyrażono nadzieję, że stworzona zostanie możliwość współudziału w wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań w tym
zakresie na dalszym etapie prac legislacyjnych.
Ponadto przygotowano stanowisko w przedmiocie dopuszczalności łączenia pracy radcy prawnego w kancelarii
komorniczej na stanowisku innym niż radcy prawnego z jednoczesnym prowadzeniem kancelarii radcy prawnego.
Teksty opinii dostępne na stronie Ośrodka: obsil.pl
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Sędzia a Konstytucja. Konferencja o kryzysie sądownictwa
Kilkuset prawników, konstytucjonalistów z całej Polski, debatuje w Katowicach o wątpliwościach prawnych.
Trwa konferencja "Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa
z Konstytucją RP”.
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„Pisali o nas, my pisaliśmy ...” – przegląd prasy poświęconej zawodowi radcy prawnego
i sprawom samorządu.

Jeden z organizatorów konferencji prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Maciej Bobrowicz mówi, że spotkanie ma
ułatwić poszukiwanie rozwiązań prawnych.
http://www.radio.katowice.pl/zobacz,27417,Sedzia-a-Konstytucja-Konferencja-o-kryzysie-sadownictwa-audio.html#.WL0M7xiBjVo
PEŁEN ZAPIS WYWIADU Organizacje prawnicze zaniepokojone zmianami w KRS. Prezydent "nie podzielił tych
obaw"
Każdy sędzia każdego sądu w Polsce będzie wybierany przez polityków. To groźne zjawisko - mówił w "Faktach po
Faktach" prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz, odnosząc się do planowanej przez PiS reformy
KRS. Była to jedna z kwestii poruszanych przez organizacje prawnicze na poniedziałkowym spotkaniu z prezydentem
Andrzejem Dudą.
http://fakty.tvn24.pl/fakty-po-faktach,57/maciej-bobrowicz-i-zbigniew-cwiakalski-w-faktach-po-faktach,717150.html
TOK FM – zapis wywiadu z Maciejem Bobrowiczem. Program Post factum
http://audycje.tokfm.pl/gosc/Maciej-Bobrowicz/3944
Spotkanie z prezydentem: nie ma przełomu w sporze
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz i sekretarz Porozumienia Samorządów Zawodowych i
Stowarzyszeń Prawniczych Paweł Skuczyński w drodze na spotkanie z prezydentem.
Andrzej Duda obiecał delegacji środowisk prawniczych analizę zastrzeżeń do reformy sądownictwa.
http://archiwum.rp.pl/artykul/1334363-Spotkanie-z-prezydentem:-nie-ma-przelomu-w-sporze.html
Bobrowicz: Dobra rozmowa, ale bez prezydenckich deklaracji [WYWIAD]
REFORMA SĄDOWNICTWA Maciej Bobrowicz: Trudno było oczekiwać w trakcie tego spotkania jakiejkolwiek decyzji
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1021277,bobrowicz-o-reformie-sadownictwa-andrzej-duda.html
Tomasz Pietryga: Prawnicy szansą prezydenta
Po zaplanowanym na poniedziałek spotkaniu Andrzeja Dudy z przedstawicielami środowisk prawniczych w sprawie
reformy sądownictwa trudno spodziewać się przełomu i zakończenia polityczno-prawnej wojny. Ma ono jednak swoje
znaczenie.
http://www.rp.pl/Opinie/302209980-Tomasz-Pietryga-Prawnicy-szansa-prezydenta.html
Firmom doradzi rządowy prawnik - Prokuratoria Generalna
600 instytucji, w tym spółki państwowo-prywatne, ma już od lipca korzystać z usług radców Prokuratorii.
http://www.rp.pl/Firma/302169981-Firmom-doradzi-rzadowy-prawnik---Prokuratoria-Generalna.html
Prawny monopol rządu
BIZNES I POLITYKA | Prokuratoria Generalna odbierze kancelariom obsługę spółek z udziałem państwa
http://www.rp.pl/Radcowie/302159853-Prawny-monopol-rzadu.html
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Radcowie: niekonstytucyjne zmiany w KRS
Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych przedstawił stanowisko do budzącego
wiele kontrowersji projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
http://www.rp.pl/Radcowie/302149927-Radcowie-niekonstytucyjne-zmiany-w-KRS.html

Reforma sądownictwa: Radcowie prawni w obronie KRS
Proponowana reforma funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa jest niezgodna z konstytucją. Twierdzi tak samorząd
radców prawnych.
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1019921,reforma-sadownictwa-radcowie-prawni-w-obronie-krs.html
Prawnik na telefon - radcowie: UOKiK dzieli konsumentów
Krajowa Rada Radców Prawnych odpowiedziała na pismo UOKiK, odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie
usługi Prawnik oferowanej przez sieć komórkową Plus.
http://www.rp.pl/Radcowie/302139956-Prawnik-na-telefon---radcowie-UOKiK-dzieli-konsumentow.html
Radcowie krytycznie o zmianach w KRS
Komisja Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych wyraziła poważne zaniepokojenie w związku z
projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
http://prawo.rp.pl/artykul/757739,1308164-Radcowie-krytycznie-o-projekcie-ustawy-o-KRS.html
Młodzi adwokaci mogą sędziom pozazdrościć - komentarz Tomasza Pietrygi
Nie uważam, aby sędziowie zarabiali wyjątkowo dużo, jednak wypowiedź pierwszej prezes Sądu Najwyższego traktuję
jako wyjątkowo niefortunną.
http://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/302279869-Mlodzi-adwokaci-moga-sedziom-pozazdroscic---komentarz-TomaszaPietrygi.html
PIT: radca prawny wrzuci w koszty czynsz z najmu mieszkania w innym mieście
Radca prawny może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów miesięczny czynsz najmu mieszkania w mieście,
w którym świadczy usługi dla swojego jedynego klienta. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.
http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/pit-radca-prawny-wrzuci-w-koszty-czynsz-z-najmu-mieszkania-w-innymmiescie?utm_source=SARE&utm_medium=email&utm_campaign=NRPiA28022017
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