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„Kryształowe Serce Radcy Prawnego” 
 

Kilkunastu radców prawnych i aplikantów radcowskich 7 kwietnia otrzymało statuetki „Kryształowe Serce 

Radcy Prawnego” podczas uroczystej gali w Warszawie. 

Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawych wręczył nagrody w dorocznym konkursie 

organizowanym przez samorząd radcowski. Honorowym gościem był Adam Bodnar, Rzecznik Praw 

Obywatelskich. 
 

 
Laureaci                    fot. Jacek Barcz 
 

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2016” mógł 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, w szczególności poprzez: 

 świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej; 

 prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej; 

 udział w programach edukacyjnych, szkoleniowych lub dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji 

prawnej i działalności pro bono; 

 prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej. 
 

Lista nagrodzonych: 

 

 OIRP w Gdańsku: Tomasz Wolny-Dunst 

 OIRP w Katowicach: Krystyna Wal-Sobieszek 

 OIRP w Kielcach: Grzegorz Karpeta 

 OIRP w Krakowie: Jolanta Budzowska 

 OIRP w Lublinie: Ewa Pawłowska 

 OIRP w Łodzi: Maciej Łokaj 

 OIRP w Olsztynie: Tomasz Kawałko 

 OIRP w Opolu: Barbara Zwierzewicz 

 OIRP w Poznaniu: Elżbieta Wojnowska 
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 OIRP w Rzeszowie: Elżbieta Żelazko-

Nowosielska 

 OIRP w Szczecinie: Damian Pecold 

 OIRP w Toruniu: Lucyna Szalkowska 

 OIRP w Wałbrzychu: Bernardetta Baszak 

 OIRP we Wrocławiu: Dorota Seweryn-

Stawarz 

 OIRP w Warszawie: Przemysław Ligęzowski 

 OIRP w Zielonej Górze: Milena Krawczonek

 

Więcej zdjęć na profilu FB Krajowej Rady Radców Prawnych https://www.facebook.com/kirppl/ 

 

III posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych 
 
Przez dwa dni, 7 i 8 kwietnia br., trwało w Warszawie trzecie posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych dziesiątej 

kadencji, na którym podjęto 13 uchwał, w tym w sprawie planu pracy i budżetu na rok 2017. 

 

Krajowa Rada przyjęła także stanowisko w sprawie udziału samorządu radców prawnych w debacie publicznej o 

aktualnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości. Treść stanowiska: link  

 

Przyjęty przez KRRP plan pracy na 2017 r. obejmuje: 

 kierunki działania samorządu radców prawnych, w tym cząstkowe plany pracy Komisji stałych, centrów i 

ośrodków działających przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz członków Prezydium Krajowej Rady 

Radców Prawnych, którym powierzono określony obszar działalności w ramach samorządu; 

 kalendarium posiedzeń Krajowej Rady Radców Prawnych i Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych 

 kalendarium wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim organizowanych przez Krajową Radę Radców Prawnych i jej 

agendy lub przez okręgowe izby radców prawnych przy wsparciu organizacyjnym lub finansowym Krajowej 

Rady Radców Prawnych. 

Ponadto osobnymi uchwałami przyjęto plany pracy: Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji, Centrum Edukacji Prawnej 

oraz Centrum Mediacji Gospodarczej. Zmieniono także plan pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego. 

 

Krajowa Rada powołała na funkcję Prezesa Zarządu Fundacji „Subsidio venire” radcę prawnego Bartłomieja Tkacza z 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. 

 

Uchwały dostępne są w Bibliotece Prawa Samorządowego  

 

Stanowisko Prezydium KRRP 
 

Prezydium KRRP przyjęło na posiedzeniu w dniu 23 marca 2017 r. stanowisko w sprawie opublikowanego projektu 

rozporządzenia wykonawczego do ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego zasad 

zastępstwa, a także sposobu i wysokości opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię 

Generalną.  Treść stanowiska 

 
Egzamin radcowski 2017 
 

Tegoroczny egzamin radcowski odbył się w dniach 28 - 31 marca. 

Do egzaminu dopuszczonych zostało 2.899 osób (dla porównania w roku 2016 - 3.145 osób) 2.003 osoby to absolwenci 

aplikacji radcowskiej z roku 2016, a 504 osoby - to absolwenci aplikacji z lat poprzednich. 392 osoby  zostały 

dopuszczone z art. 25 ustawy o radcach prawnych, z tzw. ścieżki pozaaplikacyjnej.  

Podczas egzaminu pracowały 42 komisje egzaminacyjne, o 7 komisji mniej niż w roku 2016. Ostatecznie do egzaminu 

w pierwszym dniu przystąpiło - 2840 osób, w drugim dniu – 2838 osób, w trzecim  i czwartym dniu – 2837. 

 

 

 

https://www.facebook.com/kirppl/
http://kirp.pl/stanowisko-krrp-sprawie-udzialu-samorzadu-radcow-prawnych-debacie-publicznej-o-aktualnej-sytuacji-wymiaru-sprawiedliwosci/
http://bibliotekakirp.pl/items/browse?collection=14
http://kirp.pl/stanowisko-prezydium-krrp/
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Finał Turnieju Negocjacyjnego 

 

W sobotę, 1 kwietnia br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbył się finał V edycji Turnieju 

Negocjacyjnego Aplikantów Radcowskich. 

Spośród 37 zespołów z całego kraju do finału zakwalifikowały się trzy zespoły z Krakowa: „Rokujący”, „Hulajpartia!” oraz 

„Protokolsi”. 

 

 
            Foto: Joanna Witrowy 

 

Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu został zespół „Protokolski” w składzie: Bartosz Rymkiewicz, Dominika Rosa 

oraz Marika Scheibe, natomiast puchar Prezesa KRRP dla Najlepszego Negocjatora turnieju otrzymała Anna Czornik 

z zespołu „Rokujący”. 

 
Posiedzenie Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu 
 

15 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu. Komisja ustaliła plan i harmonogramu prac 

Komisji na 2017 rok, który został zatwierdzony przez Prezydium KRRP na posiedzeniu w dniu 23 marca br. 

Tekst uchwały: link  

Ponadto Komisja dyskutowała nad propozycjami zmian w Regulaminie funkcjonowania sądów dyscyplinarnych 

samorządu radców prawnych oraz w uchwale w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, 

rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika 

Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych. 
 

 

 

Posiedzenie Komisji Aplikacji 
 

22 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Aplikacji. Komisja ustaliła plan pracy oraz harmonogram działań w 2017 r., 

które zostały zatwierdzone przez Prezydium KRRP w dniu 23 marca br. Tekst uchwały: link  

 

 

http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/677
http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/676
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Sprawy międzynarodowe 
 

Listy Prezydenta CCBE do Marszałka Sejmu oraz Marszałka Senatu dot. nowelizacji ustawy o KRS 
 

Prezydent Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) Ruthven Gemmell wystosował listy do 

Marszałka Sejmu oraz do Marszałka Senatu dotyczące nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. 

Skany oryginałów oraz wersja polska:  link  

 

Maria Ślązak Prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL 
 

Radca prawny Maria Ślazak została wybrana na prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL (The 

European Association of Lawyers/l’Association Européenne des Avocats) i zastąpi na tym stanowisku mec. Monique 

Stengel – adwokata Izby Paryskiej. Kadencja rozpocznie się z dniem 1 lipca br. 

 

AEA-EAL organizuje kongresy poświęcone wybranym dziedzinom prawa europejskiego, w których mogą uczestniczyć 

polscy radcowie prawni i adwokaci, co zostaje potwierdzone odpowiednim certyfikatem i przyznaniem punktów 

szkoleniowych, uznawanych przez polskie okręgowe izby radców prawnych. 

 

Międzynarodowa Konferencja w Barcelonie (15-17 czerwca 2017 r.) 
 

Jednym z organizowanych przez AEA-EAL wydarzeń jest Konferencja „Nowa Europejska Reforma postępowania 

Upadłościowego. Aspekt transgraniczny oraz zasada drugiej szansy” (język angielski, język hiszpański – 

tłumaczenie symultaniczne) 

Prelegentami (w siedzibie Barcelońskiej Izby Adwokackiej) będą czołowi europejscy przedstawiciele praktyki i nauki z 

Hiszpanii, Niemiec, Francji, Włoch i Polski. Konferencja adresowana jest do profesjonalnych pełnomocników 

procesowych, syndyków, nadzorców sądowych, zarządców, sędziów, pracowników naukowych oraz wszystkich, którzy 

w swojej praktyce stykają się z kwestiami upadłościowymi. 

Więcej informacji: link  

 

Ponadto w dniach 7-9 września 2017 r. w Olsztynie odbędzie się kolejny kongres tej organizacji, organizowany we 

współpracy z OIRP w Olsztynie, którego tematem będzie: „Ochrona danych osobowych”. 

 
 

Konferencja GPC Warsaw 

 

31 marca br. odbyła się konferencja GPC Warsaw „Kształtowanie przyszłości rozwiązywania sporów i lepszego 

dostępu do wymiaru sprawiedliwości”. 

 

Konferencja została zorganizowana z inicjatywy i przy wsparciu IMI (International Mediation Institute), który jest 

organizacją non-profit promującą wysokie standardy w Alternatywnych Metodach Rozwiązywania Sporów (ADR) na 

świecie. 

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych było jednym z partnerów. 

Prezes KRRP Maciej Bobrowicz uczestniczył w panelu: W jaki sposób rynek zaspakaja obecnie potrzeby i oczekiwania 

związane z dostępem do wymiaru sprawiedliwości i systemem rozwiązywania i rozstrzygania sporów. 

 

Więcej info: link  

 

 

http://kirp.pl/listy-prezydenta-ccbe-marszalka-sejmu-oraz-marszalka-senatu-dot-nowelizacji-ustawy-o-krs/
http://kirp.pl/europejskie-stowarzyszenie-prawnikow-aea-eal-zaprasza-miedzynarodowa-konferencje-barcelonie-15-17-czerwca-2017-r/
http://kirp.pl/konferencja-gpc-warsaw/
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Wydarzenia w okręgowych izbach radców prawnych 

 

 KRAKÓW: Koferencja „Radca Prawny w Cyberprzestrzeni” 
 

7 kwietnia 2017r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Radca 

Prawny w Cyberprzestrzeni”. Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych 

Macieja Bobrowicza oraz przez Ministerstwo Cyfryzacji.  Konferencja była odpowiedzią na coraz wyraźniej 

zaznaczające się potrzeby środowiska prawniczego co do znajomości zagadnień związanych z poruszaniem się 

w cyberświecie. Dostrzegając tę potrzebę organizatorzy i eksperci w osobach:  

 dr Maciej Kawecki – Ministerstwo Cyfryzacji, 

 radca prawny dr Zbigniew Okoń z kancelarii Maruta Wachta sp. j., 

 radca prawny Roman Bieda z kancelarii Maruta Wachta sp. j., 

 p. Robert Pająk – specjalista z zakresu bezpieczeństwa informacji. 

zaproponowali uczestnikom spotkania prelekcje z zakresu bieżących i przydatnych dla praktyki radców prawnych 

zagadnień. Agenda konferencji przewidywała następujące tematy wystąpień:  

 Wdrożenie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (dr Maciej Kawecki) 

 Kancelaria w chmurze. Rozwiązania chmurowe dla prawników, modele usług chmurowych oraz zarządzanie 

ryzykiem informatycznym i prawnym (radca prawny dr Zbigniew Okoń) 

 Jak zoptymalizować pracę i zaskoczyć klienta, czyli nietypowe oprogramowanie w pracy radcy prawnego 

(radca prawny Roman Bieda) 

 Security awareness – podstawowe zasady i narzędzia codziennego bezpieczeństwa „w sieci” (Robert Pająk 

– specjalista z zakresu bezpieczeństwa informacji). 

 

 LUBLIN: Konkurs wiedzy o wykonywaniu zawodu radcy prawnego 
 

Studenckie Koło Naukowe Profesji Prawniczych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej pod patronatem honorowym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie zorganizowało Konkurs 

wiedzy o wykonywaniu zawodu radcy prawnego, którego finał odbył się 5 kwietnia 2017 roku w Ośrodku 

Szkoleniowo-Dydaktycznym OIRP w Lublinie. 
 

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na napisaniu pracy na temat „Przekroczenie granic wolności 

słowa w wykonywaniu zawodu radcy prawnego”, natomiast na drugim, finałowym piątka finalistów przygotowała 

prezentację i odpowiadała na pytania postawione przez jury konkursowe. Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu - Pana 

Arkadiusza Sobiecha jest płatna miesięczna praktyka w jednej z lubelskich Kancelarii Radców Prawnych. 

Więcej info: link  

 

 WROCŁAW:  Spotkanie kobiet  
 

25 marca 2017 r. w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet dla Pań 

- radców prawnych oraz przedstawicielek innych zawodów zaufania publicznego, na które od 5 lat zaprasza Dziekan 

Rady Leszek Korczak. 

W tym roku tematem przewodnim była "Kobieta w podróży". Oprócz rozmów o pasjach podróżniczych, artystycznych i 

realizacji marzeń, poruszana była tematyka tolerancji, pomocy w zdobyciu edukacji przez dzieci w Afryce, a także oprócz 

pomocy materialnej, potrzeba wsparcia psychologicznego dla chorych nieuleczanie dzieci i ich rodzin, podopiecznych 

Fundacji Między Niebem a Ziemią. Gośćmi spotkania były: Omenaa Mensah - dziennikarka telewizyjna, bizneswoman 

i założycielka fundacji „Omenaa Foundation”, Lidia Kalita - jedna z najbardziej cenionych polskich projektantek mody 

oraz Sylwia Zarzycka - radca prawny z Wrocławia, fundatorka i Prezes Fundacji Między Niebem a Ziemią. 

Więcej info: link  

Informacje przekazane przez okręgowe izby 

http://oirp.lublin.pl/o-izbie/wydarzenia-kulturalne-i-sportowe/konkurs-wiedzy-o-wykonywaniu-zawodu-radcy-prawnego
https://oirp.wroclaw.pl/aktualnosci/464
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WROCŁAW: Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Legal Innovation 
 

W dniach 21 – 22 kwietnia 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (sala 1D, 

bud. D) odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Legal Innovation poświęcona aktualnym problemom 

związanym z informatyzacją postępowania sądowego. Konferencja adresowana jest do profesjonalnych pełnomocników 

procesowych, sędziów, pracowników naukowych oraz wszystkich, którzy w swojej praktyce stykają się z usługami 

elektronicznymi świadczonymi przez wymiar sprawiedliwości. 

 

Organizatorami Konferencji są: Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu we współpracy z Centrum Badań 

Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE), działającym na Wydziale Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu, Federacją Adwokatur 

Europejskich (Fédération des Barreaux d'Europe) oraz Okręgową Radą Adwokacką we Wrocławiu. 

 

Wykłady będą prowadzone w języku polskim oraz w języku angielskim (zostanie zapewnione tłumaczenie 

symultaniczne). Celem zaplanowanej Konferencji jest omówienie najnowszych osiągnięć w zakresie wykorzystania 

nowych technologii w prawie oraz ich wpływu na wykonywanie zawodów prawniczych, w tym także wybranych aspektów 

informatyzacji sądownictwa na międzynarodowej płaszczyźnie.  

 

Za udział w Konferencji przyznawane będą dla adwokatów i radców prawnych punkty szkoleniowe w ramach realizacji 

obowiązku doskonalenia zawodowego 

 

Serdecznie zapraszamy na stronę internetową głównego organizatora Legal Innovation: www.oirp.wroclaw.pl  

 
 

 
 

 W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji KRRP przygotowane zostało stanowisko i informacja z 7 marca 2017 r. 

o obowiązkach radców prawnych wynikających z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2016 r.  

 

 17 marca 2017 r. Kierownik OBSiL wziął udział w posiedzeniu działającego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją systemu uznawania 

kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania 

działalności regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 W marcu odbyło się również spotkanie z udziałem Kierownika OBSiL z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie 

Rozwoju Mariuszem Haładyjem dotyczące wszystkich istotnych prac rządu nad projektami regulacji prawnych 

odnoszącymi się bezpośrednio lub pośrednio do wykonywania zawodu radcy prawnego. 

Info OBSiL 

 

 

 

 

 

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

i sprawom samorządu. 
  

 Bobrowicz: na rynku prawniczym jest dziś bardzo ciężko 

Maciej Bobrowicz: Stawki za czynności z wyboru w wielu przypadkach nie rekompensują wysiłku prawników. Niektóre, 

ustalone dość dawno, a niezmienione, mają dziś realnie mniejszą wartość 

http://www.rp.pl/Uslugi-ceny-zarobki/304089997-Bobrowicz-na-rynku-prawniczym-jest-dzis-bardzo-ciezko.html#ap-1 

 

 Kryształowe serce radcy prawnego 2017 

Piętnastu radców prawnych i aplikantów radcowskich otrzymało w piątek statuetki „Kryształowe serce radcy prawnego” 

podczas uroczystej gali w Warszawie. 

http://www.rp.pl/Radcowie/304089975-Krysztalowe-serce-radcy-prawnego-2017.html  

 

 Państwowy sąd polubowny, czyli polityczne wypaczenia 

FELIETON MACIEJA BOBOWICZA 

Nowym zadaniem prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, wynikającym z treści znowelizowanej ustawy o 

prokuratorii, jest utworzenie Sądu Polubownego przy PG.  

https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/644917,panstwowy-sad-polubowny-czyli-polityczne-wypaczenia.html  

 

 #RZECZoPRAWIE - Maciej Bobrowicz: Polisa na prawnika po zdarzeniu 

We wtorek rozpoczęły się egzaminy zawodowe na adwokatów i radców. Na ten temat Tomasz Pietryga rozmawiał w 

programie #RZECZoPRAWIE z Maciejem Bobrowiczem, prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych. 

http://www.rp.pl/Radcowie/303289929-RZECZoPRAWIE---Maciej-Bobrowicz-Polisa-na-prawnika-po-

zdarzeniu.html?#ap-1  

 

 Niedźwiedzia przysługa dla podmiotów korzystających ze wsparcia prokuratorii 

Nowe zasady mogą podnieść koszty obsługi prawnej, a tym samym wpłynąć na konkurencyjność spółek SP czy też 

przedsiębiorstw państwowych - wyjaśnia Leszek Korczak, wiceprezes Krajowej Izby Radców Prawnych 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1031022,prokuratoria-generalna-przedsiebiorcy.html  

 

 Radca prawny w procesie karnym 

Trudna sytuacja na rynku sprawia, że coraz więcej osób podejmuje się obrony z urzędu. 

http://www.rp.pl/Radcowie/304109972-Radca-prawny-w-procesie-karnym.html  

 

 Maria Ślązak wybrana prezydentem EAL 

Radca prawny z Polski Maria Ślązak będzie od 1 lipca prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-

EAL. 

http://www.rp.pl/Radcowie/303159946-Maria-Slazak-wybrana-prezydentem-EAL.html  

 

 Radca prawny może doradzać poza działalnością gospodarczą 

Wykonywanie na podstawie umowy-zlecenia dokładnie tych samych czynności co w ramach działalności gospodarczej 

nie oznacza, że umowę tę trzeba rozliczyć jako przychód firmy. 

http://www.rp.pl/Radcowie/303219980-Radca-prawny-moze-doradzac-poza-dzialalnoscia-gospodarcza.html  

 

 

 

http://www.rp.pl/Uslugi-ceny-zarobki/304089997-Bobrowicz-na-rynku-prawniczym-jest-dzis-bardzo-ciezko.html#ap-1
http://www.rp.pl/Radcowie/304089975-Krysztalowe-serce-radcy-prawnego-2017.html
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 Ta sama praca, ale wyceniana inaczej. Nawet dwa razy lepiej 

PRAWNICY Tak Stały Komitet Rady Ministrów wyobraża sobie sposób określania stawek za zastępstwo wykonywane 

przez radców Prokuratorii Generalnej RP 

https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/644729,ta-sama-praca-ale-wyceniana-inaczej-nawet-dwa-razy-lepiej.html  

 

 Radca prawny - opinie prawne bez wyższych kosztów uzyskania przychodu 

Radca prawny prowadzący własną kancelarię nie może rozliczać umów poza działalnością gospodarczą. 

http://www.rp.pl/Radcowie/303229925-Radca-prawny---opinie-prawne-bez-wyzszych-kosztow-uzyskania-

przychodu.html#ap-1  
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