
 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przekazujemy Państwu trzeci w X kadencji numer 

Biuletynu Informacyjnego Krajowej Rady Radców 

Prawnych. 

 

Zapraszamy do lektury. 
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Numer 
24/2016 

http://kirp.pl/
http://bibliotekakirp.pl/
http://rejestrradcow.pl/
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Reakcja KRRP na podejrzenie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów 
 

Krajowa Rada Radców Prawnych w dniu 5 grudnia 2016 r. zawiadomiła Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez 

Polkomtel Sp. z o.o. oraz Availo Sp. z o.o. Przedmiotowe zawiadomienie ma związek z wprowadzoną przez te 

podmioty usługą pod nazwą „Usługa Prawnik”, w ramach której – według treści reklamy – korzystający z niej 

uzyskują dostęp m.in. do „szybkich i rzetelnych porad prawnych na telefon”. 
 

Zawiadomienie zwraca uwagę na szereg aspektów. Mianowicie oferta zamieszczona na stronie internetowej Polkomtel 

Sp. z o.o. może wprowadzać w błąd co do tego, do kogo w rzeczywistości jest kierowana. Nie jest również jasnym kto 

jest usługodawcą i na czym w istocie polega usługa. Nadto, informacja o świadczeniu pomocy prawnej w ramach 

oferowanej usługi przez radców prawnych i adwokatów jest nieprawdziwa, albowiem zarówno radców prawnych jak i 

adwokatów obowiązują ściśle określone w przepisach powszechnie obowiązujących formy wykonywania zawodu, 

wyłączające formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Konstrukcja oferty powoduje tym samym, że nie 

można jednoznacznie określić podmiotu bądź osoby odpowiedzialnych za oferowaną usługę. 

Kierujący powyższe zawiadomienie zwrócili się do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania w sprawie stosowania 

praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz zbadanie zgodności postępowania Polkomtel Sp. z o.o. 

oraz Availo Sp. z o.o. ze wskazanymi w zawiadomieniu przepisami. 

 

Treść:  zawiadomienie UOKiK  
 

 
 

III edycja Europejskiego Dnia Prawnika 
 

Tegoroczny Europejski Dzień Prawnika organizowany jest pod hasłem dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości. 

Chcemy pokazać rolę prawnika jako gwaranta tego prawa. 

Komisja Praw Człowieka KRRP serdecznie dziękuje okręgowym izbom, które już po raz trzeci organizują obchody tego 

święta w formie projektu edukacyjnego – lekcji w szkołach ponadpodstawowych. Dodatkowo niektóre izby organizują w 

tym czasie konferencje, spotkania i sympozja. Z uwagi na to, że w 2016 roku 10 grudnia przypada w sobotę, całość 

obchodów organizowana będzie w piątek, 9 grudnia. 

 

Europejski Dzień Prawnika został ustanowiony przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) 

w celu uwrażliwienia opinii publicznej na rolę prawników jako jednego z filarów wymiaru sprawiedliwości. 

 
 

Najnowszy numer „Radcy Prawnego” 
 
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania „Radcy Prawnego” (nr 168 / listopad-grudzień 2016).  
 

W bieżącym wydaniu między innymi: 

 Maciej Bobrowicz prezesem KRRP 

 Prezydium KRRP 

 Niezależność przywilejem samorządu – relacja z XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych 

 Unikanie konfliktu interesów – rozmowa z Zenonem Klatką 
 

Pełne wydanie dostępne TUTAJ 
 

 

 

 

http://kirp.pl/reakcja-krrp-podejrzenie-stosowania-praktyk-naruszajacych-zbiorowe-interesy-konsumentow/
http://kirp.pl/publikacja/radca-prawny-nr-168-listopad-grudzien-2016/
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Działalność międzynarodowa 
 

 Radcowie prawni w Trybunale Sprawiedliwości UE 
 

Po raz drugi w tym roku grupa radców prawnych uczestniczyła w szkoleniu z reprezentowania klientów przed 

Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pierwszego dnia miały miejsce wykłady oraz ćwiczenia w 

Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze, a drugiego dnia polscy prawnicy brali udział w rozprawie przed 

Trybunałem Sprawiedliwości UE. 

Szkolenie zostało zorganizowane przez Komitet da. Współpracy z Zagranicą we współpracy z Fundacją 

Prawników Europejskich, dofinansowane ze środków Komisji Europejskiej i Centrum Szkolenia Ustawicznego 

Radców Prawnych. W 2017 roku będą mieć miejsce jeszcze dwa wyjazdy do Trewiru i Luksemburga. Informacje 

ukażą się wkrótce na kirp.pl 

 

 Szkolenie w europejskiego prawa migracji 
 

W tym tygodniu członkowie naszego samorządu uczestniczą w drugim praktycznym seminarium poświęconym 

europejskim regulacjom w zakresie prawa migracji i azylu. Szkolenia te są organizowane w tak zwanych krajach 

frontowych UE, czyli tych, które borykają się z największym napływem imigrantów i uchodźców. W przyszłym 

roku odbędą się jeszcze dwa takie seminaria z udziałem radców prawnych. 

 

 126 Sesja Plenarna CCBE 
 

W ubiegłym tygodniu delegacja polska uczestniczyła w 126 Sesji Plenarnej Rady Adwokatur i Stowarzyszeń 

Prawniczych Europy CCBE, w trakcie której wystąpił Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Koen 

Lenaerts oraz Specjalny Przedstawiciel UE ds. Praw Człowieka Stavros Lambrinidis. 

W trakcie Sesji została wręczona doroczna Nagroda CCBE w dziedzinie praw człowieka, którą przyznano 

czterem prawnikom z Turcji: Tahirowi Elçi (pośmiertnie), Ayse Bingol Demir, Ramazanowi Demir oraz Ayse 

Acinikli. W akcji solidarności z Ramazanem Demirem i Ayse Acinikli uczestniczył samorząd radców prawnych 

wysyłając im karty pocztowe z wyrazami wsparcia. 

Info działu zagranicznego 
 

 

 
 Opinia OBSiL dot. roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji 

 

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przedłożył opinię do projektu ustawy o 

roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Projekt ma związek z 

koniecznością implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 

r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia 

prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objętych przepisami prawa krajowego. 

Implementacja powinna zostać dokonana najpóźniej do dnia 27 grudnia br. Odnosząc się do zaproponowanego 

w projekcie modelu odpowiedzialności uzależnionej od winy, w opinii zaaprobowano rozwiązanie polegające na 

przyjęciu modelu odpowiedzialności opartej na zasadzie bezprawności, co w znacznie lepszym stopniu 

odpowiadałoby celowi tejże odpowiedzialności. Zwrócono również uwagę na obszary, w których szczegółowe 

 

http://kirp.pl/
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rozwiązania dyrektywy winny zostać przeniesione na grunt projektowanej ustawy. Wzmiankowana opinia 

została w dniu 2 grudnia br. przekazana na ręce Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana 

Łukasza Piebiaka 

Link do opinii: http://bibliotekakirp.pl/items/show/628  

 

 W Ośrodku opracowana została również obszerna opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o 

Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Uprzednio Ośrodek opiniował już projekt 

założeń do przedmiotowej regulacji. Podkreślenia wymaga, iż w przedłożonym obecnie projekcie 

zmodyfikowano niektóre z projektowanych przepisów, do których Ośrodek zgłosił wcześniej uwagi krytyczne. 

Link do opinii:  http://bibliotekakirp.pl/items/show/629  

 

 Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przedstawił opinię do projektu 

ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zawartego w 

druku senackim nr 336. 
 

W projekcie proponuje się, aby pełnomocnik składający zgłoszenie rejestracyjne odpowiadał solidarnie wraz z 

zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł, za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu 

czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika czynnego VAT. W 

opinii podniesiono, że tego rodzaju unormowanie będzie niezwykle restrykcyjne dla radców prawnych, którzy 

działając w charakterze pełnomocników złożą zgłoszenie rejestracyjne w sytuacji, w której nie mają i nie mogą 

mieć wiedzy na temat sposobu funkcjonowania podatnika w okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania 

podatnika jako podatnika VAT czynnego. Wskazano również, że pełnomocnik co do zasady nie ponosi i nie 

powinien ponosić odpowiedzialności za działania mocodawcy. W szczególności pełnomocnik nie powinien – jak 

proponuje się w przedłożonym projekcie – ponosić odpowiedzialności za działania lub zaniechania swojego 

mocodawcy, na które najczęściej nie ma żadnego wpływu. Według analizy OBSiL, wprowadzenie tego przepisu 

zniechęci profesjonalnych pełnomocników do działania w imieniu swoich mocodawców, a sama regulacja nie 

wpłynie w najmniejszym stopniu na powstawanie (lub nie) zaległości podatkowych w podatku VAT. Zwrócono 

nadto uwagę, że przepis wyłączający odpowiedzialność pełnomocnika zawiera kryteria trudne do ustalenia w 

sposób formalny. 

Powyższa opinia została przekazana Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP 

w dniu 25 listopada br. W posiedzeniu ww. komisji które miało miejsce w dniu 28 listopada br. wziął udział 

ekspert OBSiL, który w trakcie swojego wystąpienia zwrócił uwagę na fakt, że projektowana regulacja pozostaje 

w sprzeczności z istotą stosunku pełnomocnictwa. W żadnym wypadku pełnomocnik nie może bowiem ponosić 

odpowiedzialności za działania mocodawcy, w tym odpowiedzialności solidarnej. Przedstawiciel OBSiL 

podkreślił również, że ustawa o radcach prawnych i Kodeks Etyki Radcy Prawnego uniemożliwiają odmowę 

świadczenia pomocy prawnej bez wskazania szczególnie ważnych przyczyn, a narzucanie przewidzianej w 

projekcie odpowiedzialności nie odpowiada naturze stosunku pełnomocnictwa. 

Link do opinii: http://bibliotekakirp.pl/items/show/627  

 

 Posiedzenie Zespołu Doskonalenia Procedur Gospodarczych przy Ministrze Rozwoju 

W dniu 1 grudnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Doskonalenia Procedur Gospodarczych przy 

Ministrze Rozwoju. W trakcie posiedzenia omawiano projekty ustaw wchodzące w składa pakietu tzw. 

Konstytucji dla biznesu. W posiedzeniu Zespołu wziął udział przedstawiciel KRRP. W najbliższych dniach 

Ośrodek Badań Studiów i Legislacji przedstawi opinie dotyczące tych projektów, które prześle na ręce Ministra 

Rozwoju. Wnioski w nich zawarte staną się m.in. przedmiotem dyskusji na kolejnym posiedzeniu Zespołu. 

 

Informacja opracowana w OBSiL 

http://bibliotekakirp.pl/items/show/628
http://bibliotekakirp.pl/items/show/629
http://bibliotekakirp.pl/items/show/627
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Z okręgowych izb radców prawnych 

 

Patronat Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie "Znam Prawo" 

 

W dniu 25 listopada br. Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” zawarła z Zespołem 

Szkół nr 5 ul. Elsnera 5 w Lublinie umowę o współpracy na mocy której objęła patronat nad profilem klas nauk 

społecznych. 

 

 
Foto: OIRP Lublin 

 

Współpraca polegać będzie min. na podnoszeniu świadomości prawnej uczniów, kształtowaniu prawidłowych postaw i 

zachowań. Podnoszenie świadomości prawnej, promocja zawodu radcy prawnego, ułatwianie dostępu do 

profesjonalnych usług prawniczych to priorytety działania Fundacji „Znam Prawo”. Uczniowie XXIV LO stający przed 

wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, później zawodowej - korzystając z wiedzy praktycznej radców prawnych, dowiedzą 

się o regułach wykonywania zawodu radcy prawnego oraz wymagań i predyspozycji charakterologicznych niezbędnych 

do jego wykonywania jako zawodu zaufania publicznego. 

 

Objęte patronatem klasy na poziomach od I do III Liceum nosić będą nazwę „Klasa nauk społecznych - klasa patronacka 

Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych „Znam Prawo” w Lublinie”. 

 

  

 

 

 

 

http://dlaradcow.pl/
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„Pisali o nas, my pisaliśmy ...” – przegląd prasy poświęconej zawodowi radcy prawnego                     

i sprawom samorządu. 
  

• Radcowie kwestionują̨ porady w ramach telefonicznego abonamentu, prawnik.pl, 5 grudnia 2016 r.  

„Krajowa Rada Radców Prawnych uważa, że oferowana przez sieć Plus "Usługa Prawnik" narusza zbiorowe interesy 

konsumentów, dlatego przesłała do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie o podejrzeniu 

stosowania nielegalnych praktyk przez spółki Polkomtel i Availo (….)”. 

 

Więcej: 

www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/998974,radcowie-kwestionuja-porady-w-ramach-telefonicznego-

abonamentu.html  

 

• Skarga KRRP na porady prawne spółki Polkomtel i Availo za 11,90 zł, rp.pl, 5 grudnia 2016 r.  

„Usługa sieci komórkowej Plus narusza zbiorowe interesy konsumentów – twierdzi samorząd radców prawnych. Jak 

dowiedziała się̨ „Rzeczpospolita", w poniedziałek, 5 grudnia, do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafi 

zawiadomienie Krajowej Rady Radców Prawnych o podejrzeniu stosowania nielegalnych praktyk przez spółki 

Polkomtel i Availo. Chodzi o oferowana ̨ przez sieć telefonii komórkowej Plus Usługę̨ Prawnik. Jak czytamy na stronie 

operatora, polega ona na szybkich i rzetelnych poradach prawnych na telefon. W jej ramach „doświadczeni Radcy 

Prawni i Adwokaci doradza ̨ w sprawach prywatnych i Twojej firmy (…)”.  

 

Więcej: www.rp.pl/Konsumenci/312059979-Skarga-KRRP-na-porady-prawne-spolki-Polkomtel-i-Availo-za-1190-

zl.html#ap-1  

 

• Radcowie prawni: samorząd ponowoczesny, Rzeczpospolita, 1 grudnia 2016 r. 

„W niewielkim odstępie czasu ukazały się̨ dwa ważne stanowiska: Dariusza Sałajewskiego, byłego prezesa KRRP, 

będące autorskimi refleksjami po ostatnim Krajowym Zjeździe Radców Prawnych (Meandry arytmetycznej demokracji, 

„Rzeczpospolita" z 20 listopada 2016 r.) oraz oświadczenie Rady OIRP w Warszawie, w którym sformułowano protest 

przeciwko wybranym tezom sformułowanym przez byłego prezesa KRRP odnoszącym się ̨ do obecnego modelu 

demokracji samorządowej (…)”. 

 

Więcej: 

www.rp.pl/Radcowie/312019961-Radcowie-prawni-samorzad-ponowoczesny.html  

 

• Radca będzie odpowiadać́ za zaległości podatkowe klienta, prawnik.pl, 1 grudnia 2016 r. 

„Projektowane zmiany w ustawie o VAT zniechęcą pełnomocników do działania w imieniu swoich mocodawców - 

czytamy w opinii Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP. W projekcie proponuje się̨ bowiem, aby pełnomocnik 

składający zgłoszenie rejestracyjne odpowiadał solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem, do kwoty 500 tys. zł, 

za jego zaległości podatkowe, które powstały z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia rejestracji 

(…)”.  

 

Więcej: 

www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/997935,radca-bedzie-odpowiadac-za-zaleglosci-podatkowe-

klienta.html   

 

http://www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/998974,radcowie-kwestionuja-porady-w-ramach-telefonicznego-abonamentu.html
http://www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/998974,radcowie-kwestionuja-porady-w-ramach-telefonicznego-abonamentu.html
http://www.rp.pl/Konsumenci/312059979-Skarga-KRRP-na-porady-prawne-spolki-Polkomtel-i-Availo-za-1190-zl.html#ap-1
http://www.rp.pl/Konsumenci/312059979-Skarga-KRRP-na-porady-prawne-spolki-Polkomtel-i-Availo-za-1190-zl.html#ap-1
http://www.rp.pl/Radcowie/312019961-Radcowie-prawni-samorzad-ponowoczesny.html
http://www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/997935,radca-bedzie-odpowiadac-za-zaleglosci-podatkowe-klienta.html
http://www.prawnik.pl/wiadomosci/radcowie/artykuly/997935,radca-bedzie-odpowiadac-za-zaleglosci-podatkowe-klienta.html
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• Prezydent: Do połączenia adwokatów i radców nie dojdzie bez zgody obu samorządów, prawnik.pl, 25 

listopada 2016 r. 

„(…) Głowa państwa w swym wystąpieniu nawiązała do KZA, które odbyło się̨ w 2010 roku, a na które przybył wraz z 

s ́p. prezydentem Lechem Kaczyński. Wtedy to padła ważna dla palestry deklaracja, że do połączenia samorządów 

adwokackiego i radcowskiego nie dojdzie bez zgody obu środowisk. - Ja to stanowisko podtrzymuje, dziś́ jako 

prezydent - powiedział Duda (…)”.  

 

Więcej: 

www.prawnik.pl/wiadomosci/adwokaci/artykuly/996149,prezydent-do-polaczenia-adwokatow-i-radcow-nie-dojdzie-

bez-zgody-obu-samorzadow.html   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacyjny 

Wydawca: Krajowa Rada Radców Prawnych 

Redakcja: Aleksandra Urbankiewicz, Albert Stawiszyński 

Mail: biuletyn@e-kirp.pl  

http://www.prawnik.pl/wiadomosci/adwokaci/artykuly/996149,prezydent-do-polaczenia-adwokatow-i-radcow-nie-dojdzie-bez-zgody-obu-samorzadow.html
http://www.prawnik.pl/wiadomosci/adwokaci/artykuly/996149,prezydent-do-polaczenia-adwokatow-i-radcow-nie-dojdzie-bez-zgody-obu-samorzadow.html
http://www.radca.profinfo.pl/zamowienia?utm_source=biuletyn-kirp&utm_medium=baner&utm_campaign=2016-KIRP&utm_term=PRW0416015_IBA003&utm_content=750x300
mailto:biuletyn@e-kirp.pl

