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Szanowne Koleżanki i szanowni Koledzy, 

 

Opracowanie to stanowi krótkie podsumowanie samorządowej działalności zagranicznej w 

kadencji 2016-2020 i obejmuje przedstawienie najważniejszych wydarzeń z tym związanych, tak w 

działalności Krajowej Izby Radców Prawnych, jak i tych Okręgowych Izb Radców Prawnych, które 

zechciały podzielić się swoimi wspomnieniami. 

Chcielibyśmy, aby ta pamiątka ostatnich czterech lat stanowiła inspirację do dalszego rozwoju 

działalności zagranicznej, jako działalności, która pozwala poszerzyć spojrzenie na świat, 

wymienić doświadczenia, poznać inne kultury prawne i zawierać nowe znajomości. W chwili, 

kiedy powstawał album- październiku i listopadzie 2020, szalejąca po wszystkich kontynentach 

epidemia koronawirusa ograniczyła nasze podróże. Nie pozbawiła nas jednak łączności ze 

światem, gdyż granice możemy nadal przekraczać- tymczasowo wirtualnie- w oczekiwaniu na 

powrót normalności, stawiając sobie poznawcze i intelektualne wyzwania poprzez kontakty 

zagraniczne on line. Jak powiedział Marcel Proust, prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na 

szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu. 

Dziękując za współpracę w upływającej kadencji, życzymy więc Państwu wielu nowych spojrzeń, 

a dodatkowo zdrowia, zapału i czasu na realizację kolejnych działań zagranicznych w bliższej i 

dalszej przyszłości. Inspirację do tego niech stanowi ten krótki album. 

 

 

 

 Michał Korwek       Joanna Wisła-Płonka 

Wiceprezes KRRP ds. zagranicznych   Przewodnicząca Komisji Zagranicznej KRRP 

      

 

listopad 2020 
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Spis treści: 

 

 

1. Działalność KRRP  s.3-5 

2. Działalność OIRP Białystok  s.6 

3. Działalność OIRP Gdańsk  s.7 

4. Działalność OIRP Katowice  s.8 

5. Działalność OIRP Kraków  s.9-11 

6. Działalność OIRP Lublin  s.12-13 

7. Działalność OIRP Łódź  s.14-16 

8. Działalność OIRP Olsztyn  s.17 

9. Działalność OIRP Opole  s.18 

10. Działalność OIRP Poznań  s.19 

11. Działalność OIRP Szczecin  s.20 

12. Działalność OIRP Toruń  s.21 

13. Działalność OIRP Wałbrzych  s.22 

14. Działalność OIRP Warszawa  s.23-25 

15. Działalność OIRP Wrocław  s.26-27 

16. Działalność OIRP Zielona Góra  s.28 

17. Działalność AEA-EAL s.29-31 

18. Działalność AIJA  s.32 

19. Działalność CCBE s.33-34 

20. Istotny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE s.35-36 
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Najważniejsze wydarzenia w kadencji 2016-2020 

z zakresu działalności zagranicznej KRRP 

 

W kadencji 2016-2020 działalność zagraniczna Krajowej Rady Radców Prawnych była prowadzona 

poprzez Komisję Zagraniczną KRRP, która, wraz z Komisją Praw Człowieka, promowała ideę 

działalności zagranicznej pośród radców prawnych, a równocześnie zawód radcy prawnego 

zagranicą, zapewniając reprezentację samorządu w międzynarodowych organizacjach 

prawniczych. 

W okresie epidemii koronawirusa dzięki działaniu Komisji Zagranicznej udało się szybko wymieniać 

informacje z prawnikami w innych krajach, co pozwoliło korzystać z wiedzy i doświadczeń 

organizacji prawników w innych krajach, kiedy było to potrzebne i ułatwiło opanowanie sytuacji 

kryzysowej. 

Odrębnie prezentowane są działania w międzynarodowych organizacjach prawniczych, w których 

KIRP jest członkiem, a które wiążą się ze stałym zaangażowaniem radców prawnych w działalność 

tych organizacji. 

Najbardziej widocznym z efektów działalności zagranicznej było jednak umożliwienie radcom 

prawnym udziału w międzynarodowych programach edukacyjnych, o których dofinansowanie 

starano się ze środków Unii Europejskiej. Programy te cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem 

Koleżanek i Kolegów, a ich efekt to poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych, przełamanie 

bariery językowej, nawiązanie kontaktów międzynarodowych. 

Jako realizowane w upływającej kadencji programy należy wymienić, że:  

a) Od jesieni 2018 r. realizowany jest program TRALIM2 w przedmiocie prawa 

europejskiego dotyczącego imigracji i azylu. Program współfinansowany jest ze 

środków Unii Europejskiej, uczestniczy w nim sześć krajów UE – oprócz Polski także 

Francja, Hiszpania, Grecja, Irlandia i Włochy. W ramach tego programu w Polsce 

zorganizowano trzy seminaria, w których wzięło udział w sumie ok. 90 radców 

prawnych. 

- seminarium TRALIM 05.03.2020 r.: https://kirp.pl/seminarium-tralim-05-03-2020-r-w-

warszawie/  

- seminarium TRAUMA 27.09.2020 r.: https://kirp.pl/relacja-z-seminarium-trauma/   

- seminarium TRALIM 24.05.2020 r.: https://kirp.pl/relacja-z-seminarium-tralim-na-

temat-prawa-europejskiego-dotyczacego-imigracji-i-azylu/   

 

 

 

 

 

 

https://kirp.pl/seminarium-tralim-05-03-2020-r-w-warszawie/
https://kirp.pl/seminarium-tralim-05-03-2020-r-w-warszawie/
https://kirp.pl/relacja-z-seminarium-trauma/
https://kirp.pl/relacja-z-seminarium-tralim-na-temat-prawa-europejskiego-dotyczacego-imigracji-i-azylu/
https://kirp.pl/relacja-z-seminarium-tralim-na-temat-prawa-europejskiego-dotyczacego-imigracji-i-azylu/
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b) Realizowano cykl seminariów Akademii Prawa Europejskiego ERA nt. postępowań 

przed organami UE („EU litigation for lawyers”) w Trewirze i Luksemburgu. W sumie w 

ciągu prawie dwóch lat w programie uczestniczyło 14 radców prawnych.  Link do 

informacji o naborze do tego programu i samym programie: https://kirp.pl/nabor-do-

miedzynarodowego-programu-edukacyjnego-dwudniowe-seminaria-akademii-prawa-

europejskiego-era-nt-postepowan-przed-organami-ue-eu-litigation-for-lawyers-w-

trewirze-2/   

c) KIRP uczestniczy w programie międzynarodowej wymiany prawników „LAWYEREX”. 

Program rozpoczął się oficjalnie latem 2019 r. i będzie realizowany do 2021 r. To druga 

edycja wymiany, pierwsza realizowana była w latach 2017-2019. Dzięki tym programom 

ok. 20 radców prawnych z Polski odbyło już lub odbędzie staż za granicą, do Polski na 

staż przyjadą także prawnicy z innych krajów. Partnerami programu LAWYEREX są 

samorządy prawnicze z Hiszpanii, Rumunii, Grecji, Czech, Cypru, Słowacji i Włoch, a 

także Paryża (Francja) oraz Barcelony (Katalonia, Hiszpania). Link do informacji o 

naborze do programu: https://kirp.pl/miedzynarodowa-wymiana-prawnikow-lawyerex-

rekrutacja-do-drugiej-tury-programu/   

Relacje uczestników z wymian za granicą pozwalają stwierdzić, że jest to satysfakcjonująca dla 

radczyń i radców forma działalności zagranicznej: 

https://kirp.pl/relacja-z-iv-tury-programu-miedzynarodowej-wymiany-prawnikow/  

 https://kirp.pl/relacja-z-iii-tury-programu-miedzynarodowej-wymiany-prawnikow/  

 https://kirp.pl/relacja-z-ii-tury-miedzynarodowej-wymiany-prawnikow/  

 https://kirp.pl/relacja-programu-wymiany-prawnikow/  

 https://kirp.pl/relacja-programu-multilaw/   

d) W styczniu 2020 roku rozpoczął się program CRIMILAW w przedmiocie europejskiego 

prawa i postępowania karnego, który opierać się będzie na organizacji seminariów w 

krajach partnerskich programu, w tym w Polsce przez Krajową Izbę Radców Prawnych.  

e) W lutym 2020 r. podczas posiedzenia Prezydium KRRP wyrażono zgodę, aby KIRP 

wspólnie z innymi partnerskimi samorządami prawniczymi z zagranicy ubiegało się  

o dofinansowanie ze środków UE w następnych latach kolejnych międzynarodowych 

programów edukacyjnych kierowanych do radców prawnych. Dofinansowanie 

uzyskały: 

TRADATA2 nt. ochrony danych osobowych (koordynator: ELF), CiviLAW nt. 

problematyki związanej z prawem cywilnym (koordynator: ELF) oraz program ERA3 nt. 

postępowań przed organami UE (koordynator Akademia Prawa Europejskiego ERA). 

Realizacja tych programów rozpocznie się w 2021 r. 

f) W pierwszej połowie X kadencji zakończono także realizację dwóch innych programów 

dofinansowanych ze środków UE – TRACHILD (szkolenia dla radców prawnych 

reprezentujących dzieci w sądowych postępowaniach karnych) oraz TRAVAW (prawo 

europejskie odnoszące się do problematyki przemocy wobec kobiet). Podczas 

seminariów goszczono prelegentów z zagranicy.  

https://kirp.pl/nabor-do-miedzynarodowego-programu-edukacyjnego-dwudniowe-seminaria-akademii-prawa-europejskiego-era-nt-postepowan-przed-organami-ue-eu-litigation-for-lawyers-w-trewirze-2/
https://kirp.pl/nabor-do-miedzynarodowego-programu-edukacyjnego-dwudniowe-seminaria-akademii-prawa-europejskiego-era-nt-postepowan-przed-organami-ue-eu-litigation-for-lawyers-w-trewirze-2/
https://kirp.pl/nabor-do-miedzynarodowego-programu-edukacyjnego-dwudniowe-seminaria-akademii-prawa-europejskiego-era-nt-postepowan-przed-organami-ue-eu-litigation-for-lawyers-w-trewirze-2/
https://kirp.pl/nabor-do-miedzynarodowego-programu-edukacyjnego-dwudniowe-seminaria-akademii-prawa-europejskiego-era-nt-postepowan-przed-organami-ue-eu-litigation-for-lawyers-w-trewirze-2/
https://kirp.pl/miedzynarodowa-wymiana-prawnikow-lawyerex-rekrutacja-do-drugiej-tury-programu/
https://kirp.pl/miedzynarodowa-wymiana-prawnikow-lawyerex-rekrutacja-do-drugiej-tury-programu/
https://kirp.pl/relacja-z-iv-tury-programu-miedzynarodowej-wymiany-prawnikow/
https://kirp.pl/relacja-z-iii-tury-programu-miedzynarodowej-wymiany-prawnikow/
https://kirp.pl/relacja-z-ii-tury-miedzynarodowej-wymiany-prawnikow/
https://kirp.pl/relacja-programu-wymiany-prawnikow/
https://kirp.pl/relacja-programu-multilaw/
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Na stronie internetowej KIRP w zakładce „Programy międzynarodowe” publikowane są bieżące 

informacje związane z realizowanymi programami międzynarodowymi: Link do strony: 

https://kirp.pl/category/programy-miedzynarodowe/  

Dodatkowo, w ubiegającej kadencji zorganizowano dwukrotnie konkurs na działalność zagraniczną 

Okręgowych Izb Radców Prawnych, a we wrześniu 2020 Komisja Zagraniczna Krajowej Rady 

Radców Prawnych współorganizowała wraz z Okręgowymi Izbami Radców Prawnych 

webinarium Robot Lawyers & Virtual Law Firms, w którym wzięło udział on line ponad 500 uczestników. 

Spotkania komisji oraz koordynatorów działalności zagranicznej OIRP miały miejsce dwukrotnie na 

posiedzeniu stacjonarnym, a dziewięciokrotnie na posiedzeniu on line. 

W 2020 r. zorganizowane zostały obchody Europejskiego Dnia Prawnika, które obejmowały poza 
udostępnieniem podręcznika CCBE w tłumaczeniu na język polski, projekcję on line filmu Filadelfia wraz 
z prelekcją, wydarzenia w mediach społecznościowych i mini webinarium „Continuity of justice and 
respect of human rights in times of pandemic" z Francescą Sorbi – gościem z Włoch. 

W okresie działalności Komisja cieszyła się życzliwym wsparciem Prezesa KRRP Macieja Bobrowicza, za 
co pragniemy podziękować. 

Wiceprezesem do spraw zagranicznych KRRP był w kadencji 2016-2020 Michał Korwek (OIRP Olsztyn) 

Komisja Zagraniczna działała w kadencji 2016-2020 w składzie: 

Przewodniczący:  

Jędrzej Klatka (OIRP Katowice 2016-luty 2020),  

Joanna Wisła-Płonka (OIRP Opole marzec 2020- listopad 2020) 

Członkowie: 

Dariusz Gibasiewicz (OIRP Olsztyn) 

Izabela Konopacka (OIRP Wrocław) 

Waldemar Koper (OIRP Poznań) 

Szymon Kubiak (OIRP Warszawa) 

Aleksandra Siewicka-Marszałek (OIRP Wałbrzych) 

Maria Ślązak (OIRP Gdańsk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kirp.pl/category/programy-miedzynarodowe/
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Najważniejsze wydarzenia w kadencji 2016-2020 

z zakresu działalności zagranicznej OIRP Białystok  

 

 

16.01.2020 r. spotkanie w siedzibie Obwodowej Rady Adwokackiej w Grodnie przedstawicieli Rady 

OIRP w Białymstoku oraz przedstawicielami Obwodowej Rady Adwokackiej w Grodnie cele 

omówienia współpracy w 2020 r.  

 

20.04.2018 r. Oziernyj koło Grodna - podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy 

OIRP w Białymstoku oraz Grodzieńska Okręgowa Rada Adwokacka oraz Kaliningradzka Izba 

Adwokatów. 

 

26.05.2017 r. – Międzynarodowa Konferencja "Possibilities of legal cooperation in Eastern Europe" 

zorganizowana wspólnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przy dofinansowaniu 

KRRP.  



 

 - 7 -  
  

Najważniejsze wydarzenia w kadencji 2016-2020 

z zakresu działalności zagranicznej OIRP Gdańsk  

 

Udział w dorocznych spotkaniach tzw. Twinning Meeting, tj. spotkaniach prawników ze 

stowarzyszonych Izb w Bilbao, Erlanagen, Exeter, Leuven, Rennes, Verony (na zdjęciu prelegenci 

konferencji w Leuven w 2018). 

 

 

Twinning Prawników. Ochrona danych osobowych – teoria i praktyka.  

Konferencja zorganizowana przez AEA-EAL oraz OIRP w Gdańsku w lipcu 2019 r. w Gdańsku. Około 

100 uczestników, 25 gości zagranicznych, prawników z Europy Wschodniej i z Unii Europejskiej. Było 

to pierwsze spotkanie, które odbyło się w tej formule i z taką reprezentacją zagranicznych 

samorządów prawniczych. Według zgodnej intencji uczestników, ma stać się wydarzeniem 

cyklicznym, a w 2021 r. planowana jest kontynuacja konferencji w Odessie. 
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Najważniejsze wydarzenia w kadencji 2016-2020 

z zakresu działalności zagranicznej OIRP Katowice 

 

 

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach w ramach działalności X kadencji, 

była współorganizatorem Forum Polsko-Niemieckiego odbywającego się w Opolu w dniach 11-

13.10.2019 r. 

 

Referaty przedstawili radcowie prawni z OIRP Katowice: 

Dr hab. Dariusz Szostek- radca prawny OIRP Katowice, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu 

Opolskiego "Smart contract- czy inżynieria prawa wpłynie na pracę prawników?" 

Dr hab. Piotr Stec - radca prawny OIRP Katowice, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, 

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego "Co powinien umieć prawnik 

przyszłości?" 
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Najważniejsze wydarzenia w kadencji 2016-2020 

z zakresu działalności zagranicznej OIRP Kraków 

 

 

1. Nawiązanie współpracy ze Słowacką Izbą Adwokacką. 

W dniu 14 czerwca 2018 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie podpisała umowę o 

współpracy ze Słowacką Izbą Adwokacką, deklarując gotowość do wspólnej realizacji 

najważniejszych celów i potrzeb, w tym: 

• umożliwienia adwokatom i radcom prawnym z obu Izb lepszego zrozumienia złożonych i 

różnorodnych stosunków prawnych będących pochodną kontaktów handlowych 

pomiędzy Słowacją i Polską oraz ich obywatelami; 

• poprawy jakości usług oferowanych podmiotom słowackim i polskim, dzięki lepszej 

wzajemnej znajomości systemów prawnych obydwu krajów; 

• przyczynienia się do efektywnego stosowania prawa wspólnotowego oraz jego 

pełniejszego zrozumienia przez orzecznictwo polskie i słowackie. 

 

Współpraca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie i Słowackiej Izby Adwokackiej ma 

przyczynić się do sprawnej realizacji zasady swobodnego przepływu usług świadczonych przez 

adwokatów i radców prawnych, zapewnienia właściwej jakości świadczonych usług oraz 

umożliwienia wymiany doświadczeń i spotkań związanych przede wszystkim ze szkoleniem 

zawodowym. Wzajemna wymiana informacji o przyjętych zasadach wykonywania zawodu, jego 

etyki, organizacji samorządów oraz szkolenia zawodowego ma dodatkowo zachęcać adwokatów 

i radców prawnych obu Izb do utrzymywania stałych stosunków na poziomie tak osobistym, jak i 

zawodowym. 

 

Spotkanie w Bratysławie było ukoronowaniem zainicjowanych przez naszą Izbę kontaktów obu 

Izb, czego wyrazem była m.in. wizyta delegacji ze Słowackiej Izby Adwokackiej w OIRP w 

Krakowie dnia 17 października 2017 r. Obie Izby zadeklarowały, iż będą okresowo organizować 

spotkania swoich przedstawicieli, w celu wymiany poglądów i informacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień praktyki zawodowej, uprawnień adwokatów  

i radców prawnych związanych z wykonywaniem ich zawodu, organizacji samorządu, a także 
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wykonywania uprawnień wspólnotowych związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.  

Realizując tę deklarację, kolejne spotkanie radców prawnych i adwokatów obydwu izb odbyło się 

w Rytrze w październiku 2019 r., w ramach którego wygłoszony został w języku słowackim  

wykład nt. „System prawa w Polsce. Zawód radcy prawnego". Dalsze zaplanowane spotkania 

zostały przesunięte w czasie z uwagi na stan epidemii. 

 

 

 

2. Wizyty studyjne aplikantów z Niemiec.  

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie kontynuuje utrzymywanie wzajemnych relacji z 

adwokaturą niemiecką. W dniu 13 listopada 2018 r. w OIRP w Krakowie miała miejsce wizyta kolejnej 

grupy prawników zza zachodniej granicy - 18 aplikantów z Berlina. Aplikanci realizowali kilkudniowy 

program edukacyjny, organizowany przez moveo-Studienreisen GmbH, podczas którego m. in. 

spotykali się z niemieckimi prawnikami, zwiedzali Kraków, a także odwiedzili obóz w Auschwitz. 

Podczas wizyty w OIRP w Krakowie aplikanci wysłuchali wykładu r. pr. Andrzeja Mikulskiego, który 

przedstawił uwarunkowania historyczne źródeł prawa w Polsce, historię zawodu radcy prawnego, 

omówił różnice między zawodem radcy prawnego i adwokata, a także przedstawił zasady 

kształcenia aplikantów radcowskich. 
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3. Pielęgnacja kontaktów z francuską adwokaturą  

W latach 2016 – 2020 kontynuowano także zapoczątkowane już wcześniej relacje z adwokaturą z 

Lyonu. W 2019 r. nasza Izba została zaproszona na uroczystości tamtejszej palestry. W dniach 12-14 

grudnia 2019 r. Rada Adwokacka w Lyonie odbyło się spotkanie 

zaprzyjaźnionych Rad Adwokackich i Izb Radcowskich z krajów, z którymi Barreaux de 

Lyon podpisała umowy o współpracy. Uroczystości rozpoczęły się spotkaniem z 

Dziekanem Izby w Lyonie w siedzibie Rady w „Maison des avocats”. Podczas uroczystości nastąpiło 

przekazanie funkcji dziekańskich nowowybranemu Dziekanowi, mec. Serge Deygasowi. 

Najważniejszym punktem programu było uroczyste posiedzenie Rady, połączone z występem 

laureatów dorocznego konkursu krasomówczego młodych adwokatów, tzw. séance solennelle. 
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Najważniejsze wydarzenia w kadencji 2016-2020 

z zakresu działalności zagranicznej OIRP Lublin  

 
 
Podpisanie Umowy z Europejskim Stowarzyszeniem Prawników AEA-EAL (Association 
Europeenne des Avocats – European Assotiation of Lawyers) 

 
Z dniem 11 kwietnia 2019 r. Okręgowa Izba 
Radców Prawnych w Lublinie stała się członkiem 
Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-
EAL (Association Europeenne des Avocats – 
European Assotiation of Lawyers) -  
międzynarodowej organizacji prawniczej, 
zrzeszającej samorządy zawodowe oraz 
profesjonalnych prawników. Członkostwo w AEA-
EAL pozwala Okręgowej Izbie Radców Pranych w 
Lublinie na czynne uczestnictwo na 

międzynarodowej arenie prawniczej, jak również na poszerzanie na płaszczyźnie zawodowej i 
naukowej kontaktów międzynarodowych oraz budowanie międzynarodowej współpracy 
prawniczej. Dzięki członkostwu w AEA-EAL członkowie naszego samorządu radców prawnych mają 
możliwość nawiązywania istotnych więzi, a także bezpośredniego wkładu w działalność 
internacjonalistycznego stowarzyszenia prawniczego, kształtowania postrzegania zawodu radcy 
prawnego w środowisku międzynarodowym oraz uczestnictwa w organizowanych przez 
stowarzyszenie wydarzeniach i szkoleniach prawniczych. 
 
Wizyta przedstawicieli Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w Litewskiej Izbie 
Adwokatów w Wilnie 
 
W dniu 7 czerwca 2019 r. przedstawiciele Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Lublinie złożyli w Wilnie 
wizytę reprezentantom Litewskiej Izby Adwokackiej. 
Wizyta była przeprowadzona w ramach przyjętej 
przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie 
polityki budowania relacji z zagranicznymi 
samorządami korporacyjnych zawodów prawniczych 
i poszerzenia kręgów międzynarodowej współpracy 
zawodów prawniczych. Uczestnicy spotkania 
omawiali działalność swoich samorządów, poruszali 
odrębności i podobieństwa w wykonywaniu zawodu 
radcy prawnego w Polsce oraz adwokata na Litwie, 
wymieniali doświadczenia i dyskutowali nad 
wyzwaniami stawianymi samorządom prawniczym. 
Dzięki spotkaniu udało się nawiązać relacje z 
kolejnym zagranicznym, prawniczym samorządem 
zawodowym, a także wzmocnić pozytywny 
wizerunek naszego samorządu zawodowego w 
środowisku międzynarodowym. 
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Zainicjowanie Programu zacieśniania międzynarodowej współpracy prawniczych samorządów 

zawodowych 

W 2018 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie 

podjęła decyzję o rozpoczęciu prac nad wdrożeniem 

Programu zacieśniania międzynarodowej współpracy 

prawniczych samorządów zawodowych. W ramach 

wskazanego Programu przewidziano podejmowanie 

szeregu działań mających na celu umacnianie 

współpracy zarówno na szczeblu samorządowym, jak i 

w ramach wspierania współpracy jednostkowych 

przedstawicieli samorządów zawodowych. 

Przewidziano organizację konferencji, szkoleń, a także 

organizacji wizyt prawników zagranicznych w 

Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie oraz 

członków naszego samorządu w krajach macierzystych 

gości. Założeniem Programu jest wspieranie 

współpracy międzynarodowej, umożliwienie 

przedstawicielom środowisk prawniczych wymiany 

doświadczeń zawodowych i budowanie prawidłowych mechanizmów współpracy pomiędzy 

przedstawicielami różnych krajów, jak również promocja Okręgowej Izby Radców Prawnych w 

Lublinie w środowisku międzynarodowym. Pierwsze spotkanie w ramach Programu zainicjowano 

w październiku 2018 r., gdzie delegacja naszego samorządu gościła Panią Spyridoula Spatha, 

adwokat z Grecji. W toku wizyty pokazano Pani Spyridoula Spatha sposób funkcjonowania 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz przedstawiono zasady wykonywanie zawodu 

radcy prawnego, prezentowano atuty naszego samorządu i miasta Lublin, rozmawiano na temat 

podobieństw i odmienności wykonywania zawodów prawniczych w Polsce i Grecji, a także w 

koleżeńskiej atmosferze wymieniano doświadczenia zawodowe. 
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Najważniejsze wydarzenia w kadencji 2016-2020 

z zakresu działalności zagranicznej OIRP Łódź 

 

I. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi w kadencji 2016 – 2020 zorganizowała dwie 

międzynarodowe konferencje we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Prawników AEA – 

EAL: 

1/ W dniu 2 września 2016r. w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Łodzi 

przy ul. Tymienieckiego 22G odbyła się, zorganizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w 

Łodzi oraz Krajową Izbę Radców Prawnych przy współudziale Europejskiego Stowarzyszenia 

Prawników AEA – EAL międzynarodowa konferencja nt. „Zobowiązania alimentacyjne w 

międzynarodowych stosunkach rodzinnych (część I). Wybrane zagadnienia dotyczące 

wykonywania zawodu przez prawników europejskich (część II).” 

2/ W dniach 17 – 19 października 2019r. w Łodzi odbyło się, zorganizowane przez Okręgową 

Izbę Radców Prawnych w Łodzi i Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA – EAL, Forum 

Prawników i Biznesu „Zmiana technologiczna a praktyka prawna,” poświęcone aktualnej 

problematyce wpływu nowych technologii na świadczenie pomocy prawnej i wykonywanie 

zawodów prawniczych. W wydarzeniu uczestniczyli w charakterze prelegentów oraz gości 

przedstawicieli z Francji, Gruzji, Hiszpanii, Hongkongu i Wielkiej Brytanii. Wśród uczestników byli 

radcowie prawni Okręgowych Izb Radców Prawnych z Białegostoku, Koszalina, Lublina i Łodzi. 

Gospodarzami Forum byli Prezydent AEA – EAL Maria Ślązak i Dziekan Rady OIRP w Łodzi Grzegorz 

Wyszogrodzki oraz Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi Aleksandra Grocholska – Jankowska i Sekretarz 

Generalna AEA - EAL Aleksandra Siewicka – Marszałek, Sekretarz Generalna AEA – EAL. 

Forum składało się z pięciu paneli: I – Digitalizacja / zmiana technologiczna na rynku usług 

prawniczych (działalność kancelarii w obecnej dobie rozwoju społecznego i ekonomicznego. 

Prawnik 2.0. Nowy rynek usług prawnych. Konkurencja ze strony podmiotów legal tech), II – Nowe 

technologie i narzędzia IT w praktyce prawnej (inteligentne samowykonujące kontrakty, podpisy 

elektroniczne i profil zaufany, sztuczna inteligencja, otwarty dostęp do danych dotyczących decyzji 

i wyroków, sprawiedliwość prognostyczna), III – Nowe technologie a gwarancje praw człowieka 

wykorzystanie nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, ryzyko płynące z automatycznie 

podejmowanych przez algorytm decyzji, a prawa człowieka, niedyskryminacja i prawo do 

rzetelnego procesu w dobie wykorzystywania sztucznej inteligencji i nowych technologii, 

podmiotowość prawna sztucznej inteligencji), IV - Prawnik i kancelaria prawna wspierające klienta 

biznesowego w nowej rzeczywistości technologicznej i ekonomicznej (perspektywa prawników i 

przedsiębiorców w przedmiocie pomocy prawnej i aktualnych zagadnień prawnych w swoim 

biznesie), V – Technologia blockchain (wykorzystanie w ramach ochrony własności intelektualnej, 

w spółkach handlowych, w powiązaniu ze stosowaniem kryptowaluty – bitcoin). Część 

merytoryczną zamknęła prezentacja narzędzi technologicznych w zarządzaniu kancelarią oraz 

warsztaty dla radców prawnych na temat projektowania działań marketingowych w praktyce 

kancelarii prawnej w ramach zarządzania kancelaria w dobie zmian technologicznych. 
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II. W dniach 12 – 13 października 2018r. odbyła się w siedzibie OIRP w Łodzi zorganizowana z 

inicjatywy Komisji Praw Człowieka Rady OIRP w Łodzi konferencja pn. „Ochrona praw i wolności 

przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka”, jako forma uczczenia jubileuszu 25 - lecia 

ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz uznania prawa do skargi 

indywidualnej i kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu we wszystkich 

sprawach dotyczących wykładni i stosowania Konwencji, a także wpisania się w obchody 

Europejskiego Dnia Prawnika (25 października). 

 W dniu 12 października 2018r. odbyły się prelekcje ekspertów z dziedziny ochrony praw 

człowieka, skargi i postępowania przed Trybunałem, jego orzecznictwa oraz wykonywania jego 

wyroków: radcy prawnego Magdaleny Witkowskiej - Przewodniczącej Komisji Praw Człowieka 

Krajowej Rady Radców Prawnych („Działania międzynarodowe samorządu radcowskiego na rzecz 

praw człowieka oraz potrzeba ochrony prawników i wolności wykonywania zawodu - m.in. w 

kontekście projektu Konwencji Rady Europy o zawodzie prawnika”), radcy prawnego Justyny 

Chrzanowskiej - Członka Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych i długoletniego 

Zastępcy a następnie Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed 

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka („Polska w systemie Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka - bilans zagadnień prawnych rozstrzygniętych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka 

roku 2017 i stan wykonywania wyroków Trybunału”), radcy prawnego dr Anny Głogowskiej – 

Balcerzak, adiunkta w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Dyrektorkę Łódzkiego Oddziału Centrum 

Praw Kobiet („Standardy przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej  

na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”), adwokata dr hab. Jacka Skrzydło, profesora 

nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego („Wpływ orzecznictwa Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka na porządek prawny państw członkowskich Rady Europy w kontekście 

podstaw wznowienia postępowania sądowego”) oraz reprezentującego Rzecznika Praw 

Obywatelskich dr Adama Bodnara adwokata Marcina Mrowickiego, Głównego Specjalisty w 

Zespole Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich („Specyfika działania 

pełnomocnika w kontekście procedury postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 

”). 

W dniu 13 października 2018r. odbyły się warsztaty dotyczące dopuszczalności i warunków 

formalnych skargi, prowadzone przez radcę prawnego Agatę Bzdyń i radcę prawnego Magdaleną 

Krzyżanowską  - ekspertów z zakresu praw człowieka, z bogatą praktyką w Europejskim Trybunale 

Praw Człowieka w Strasburgu. 

 

III. W listopadzie 2019 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się 

monografia radcy prawnego dr Anny Głogowskiej – Balcerzak, adiunkta w Katedrze Prawa 

Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego pt. „Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie międzynarodowym.” Patronat 

honorowy nad wydawnictwem, obok Fundacji Centrum Praw Kobiet oraz La Strada – Fundacji 

Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, objęła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi.  
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IV. W okresie kadencji 2016 – 2020 OIRP w Łodzi czynnie włączała się w obchody Europejskiego 

Dnia Prawnika  organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych oraz Naczelną Radę 

Adwokacką poprzez realizację projektów edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych, których 

tematyka w poszczególnych latach obejmowała: przedstawienie prawa  do wolności wypowiedzi, 

jego znaczenia w demokratycznym państwie prawa oraz ograniczenia, jakim prawo to podlega ze 

względu na ochronę dóbr osobistych, funkcję w społeczeństwie osób, które z prawa tego 

korzystają: konsekwencji bezprawnego ograniczania wolności wypowiedzi lub naruszania granic 

wolności wypowiedzi, rolę prawników, jako obrońców praw człowieka i reprezentantów obywateli  

w rozstrzyganiu sporów w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych, ewolucję zawodu 

prawniczego w kontekście nowych technologii, cyfryzacji i innowacji oraz prezentację zawodu 

radcy prawnego i samorządu radców prawnych, rolę obrońcy w postępowaniu karnym, zasady 

procesowe,  istotę postępowania karnego, status radcy prawnego, jako zawodu zaufania 

publicznego.  

 

V. W dniu 10 grudnia 2019r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi została przyjęta w 

poczet członków zbiorowych Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL.  
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Najważniejsze wydarzenia w kadencji 2016-2020 

z zakresu działalności zagranicznej OIRP Olsztyn 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 9-11 listopada 2017 roku w Londynie odbyło się spotkanie Federacji Adwokatur 

Europejskich (FBE), którego członkiem od 2012 roku jest również Okręgowa Izba Radców 

Prawnych w Olsztynie. Tematem Kongresu było zagadnienie zmian klimatycznych a prawo. 

Podczas konferencji zadawano sobie pytania – czy zmiany klimatyczne mają zasadnicze znaczenie 

dla prawników?  

W dniach 17-19 maja 2018 roku spotkanie odbyło się w Bolonii, a OIRP Olsztyn brała w nim czynny 

udział. Przedmiotem obrad było tym razem zagadnienie związków jednopłciowych i regulacji 

prawnych ich dotyczących. Temat konferencji wzbudził dyskusje i zainteresowanie różnymi 

rozwiązaniami dotyczącymi małżeństw heteroseksualnych i homoseksualnych oraz sporami w tym 

zakresie z elementami transgranicznymi.  

Na spotkaniu w dniach 30 maja – 1 czerwca 2019 roku w Barcelonie nasza Izba wraz z innymi 

członkami FBE debatowała o zagadnieniu podziału władzy i fundamentalnych aspektów rządów 

prawa. W trakcje sesji trwającej cały dzień odniesiono się do powyższego zagadnienia w bardzo 

ciekawy i różnorodny sposób, prezentując wystąpienia nawiązujące zarówno do myśl 

Monteskiusza, jak i sytuacji konstytucyjnej i prawnej w poszczególnych państwach współcześnie. 

W treści wystąpień znalazły się odesłania między innymi do sytuacji w Polsce, Rumunii, Turcji, 

Kolumbii ora na Węgrzech. Temat konferencji wzbudził dyskusje i zainteresowanie wśród 

uczestników konferencji.  

W dniach 20-22 czerwca 2019 roku Adwokatura Obwodu Kaliningradzkiego zorganizowała 

w Swietlogorsku VII konferencję na temat „Współpracy prawniczej na terytorium krajów 

nadbałtyckich”. Na to wydarzenie zostali zaproszeni także przedstawiciele Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Olsztynie. W konferencji wzięła udział rekordowa liczba przedstawicieli 

zawodów prawniczych z Polski, Łotwy, Białorusi, Bułgarii, Ukrainy, Niemiec a także przedstawiciele 

samorządu Adwokatury Federacji Rosyjskiej na czele z jej Prezydentem  i adwokaci 

z poszczególnych izb położonych na jej terytorium. Udział przedstawicieli naszej Izby 

w uroczystościach zorganizowanych przez Okręgową Izbę Adwokacką w Kaliningradzie pozwolił 

na wzmocnienie stosunków z członkami rosyjskiej palestry. 
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Najważniejsze wydarzenia w kadencji 2016-2020 

z zakresu działalności zagranicznej OIRP Opole 

  

SUMMER SCHOOL OF INTERNATIONAL LAW organizowane przez Okręgową Izbę Radców 

Prawnych w Opolu we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Opolskiego. 

FORUM POLSKO- NIEMIECKIE, KTÓRE ODBYŁO SIĘ Z SUKCESEM W DNIACH 11-13 PAŹDZIERNIKA 

Prezentacje odbyły się w językach polskim, niemieckim i angielskim (z tłumaczeniem 

symultanicznym na te trzy języki). Na forum prezentacje przedstawili polscy i zagraniczni spikerzy 

w panelach „technologia w kancelariach prawniczych” oraz „wyzwania obecnego rynku usług 

prawniczych”. 

GRA INTEGRACYJNA O TEMATYCE PRAWA EUROPEJSKIEGO W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM – 
„KOBIETA W NIEBIESKIM KAPELUSZU”- WYGRANA W KONKURSIE KIRP NA NAJLEPSZY PROJEKT 
ZAGRANICZNY. 
W ramach tego projektu w OIRP Opole w 2019 r. został wykonany projekt gry kooperacyjnej, 
przybliżającej zagadnienia z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej wraz z podręcznikiem i 
spotkaniem instruktażowym. Projekt stworzono w języku polskim oraz angielskim i przeznaczono 
do wykorzystania w spotkaniach integracyjnych lub warsztatowych.  
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Najważniejsze wydarzenia w kadencji 2016-2020 

z zakresu działalności zagranicznej OIRP Poznań 

 

 

W X kadencji OIRP w Poznaniu działalność zagraniczna skupiona była na działalności promocyjnej 

i edukacyjnej. Promowanie odbywało się poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach 

krajowych jak konferencje branżowe, sympozja naukowe czy też imprezy kulturalne, w tym 

plenerowe. Promowanie za granicą to udział w pracach komisji Federacji Europejskich 

Stowarzyszeń Prawniczych (FBE) i nawiązywanie kontaktów dwustronnych z europejskimi izbami 

prawniczymi. 

  

  

Działalność edukacyjna to organizowanie prelekcji i konkursów prawniczych w szkołach 

ponadpodstawowych oraz edukacja młodych prawników przez organizowanie konkursów 

krasomówczych.    
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Najważniejsze wydarzenia w kadencji 2016-2020 

z zakresu działalności zagranicznej OIRP Szczecin 

  
1. Spotkania przedstawicieli OIRP w Szczecinie z Prezydentami i członkami Brandenburskiej  

i Berlińskiej Izby Adwokackiej w 2017 r. 

 

2. Spotkania przedstawicieli OIRP w Szczecinie z Prezydentem i członkami Brandenburskiej 
Izby Adwokackiej w 2018 r. podczas letnich pikników organizowanych przez Brandenburską 
Izbę Adwokacką.  

 

3. Członkowie Rady OIRP w Opolu z Przewodniczącą Komisji ds. Współpracy Zagranicznej 
OIRP w Szczecinie Joanną Maruszewską, polsko-niemieckiego Forum w Opolu (12.10.2019)  
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Najważniejsze wydarzenia w kadencji 2016-2020 

z zakresu działalności zagranicznej OIRP Toruń  

 

 

 

Międzynarodowa Konferencja o systemach odpowiedzialności dyscyplinarnej prawników z 

udziałem przedstawicieli adwokatur Armenii, Gruzji i Litwy, Prezydent CCBE Marii Ślązak oraz 

Prezesa i Wiceprezesów KRRP - Toruń, dnia 7 lipca 2017 r. 

  

 

Posiedzenie CLC CCBE z Fundamental Rights Agency w lutym 2020 r. (w Wiedniu) 
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Najważniejsze wydarzenia w kadencji 2016-2020 

z zakresu działalności zagranicznej OIRP Wałbrzych  

 

I. OIRP w Wałbrzychu w latach 2017-2019 corocznie uczestniczyła w obchodach 

Europejskiego Dnia Prawnika i z tej okazji organizowała w szkołach 

ponadgimnazjalnych wizyty radcy prawnego, które spotykały się z bardzo dobrym 

przyjęciem. Bazę merytoryczną spotkań stanowiły materiały przygotowywane z tej 

okazji przez CCBE i KIRP. 

II. Współorganizacja prawniczego forum polsko-niemieckiego, które odbyło się w dniach 

11-13 października 2019 r. w Opolu.  

III. Izba prowadzi również szkolenia z zakresu prawa międzynarodowego np. warsztaty w 

maju 2019 r.:  „Europejski nakaz zapłaty - skuteczne odzyskiwanie należności w UE”, 

czy  „Rola radcy prawnego w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE 

ze szczególnym uwzględnieniem pytań prejudycjalnych” w 2018 r. 
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Najważniejsze wydarzenia w kadencji 2016-2020 

z zakresu działalności zagranicznej OIRP Warszawa  

 

Międzynarodowa konferencja Izby warszawskiej z udziałem Cherie Blair 

Międzynarodowa konferencja współorganizowana przez Komisję ds. Doskonalenia Zawodowego 

i Komisję Zagraniczną OIRP w Warszawie przyciągnęła wielu zainteresowanych tą tematyką 

radców prawnych. 

https://www.oirpwarszawa.pl/miedzynarodowa-konferencja-izby-warszawskiej-z-udzialem-cherie-

blair/  

Warszawski Kongres FBE zgromadził ponad stu europejskich prawników 

Od 20 do 22 września w Warszawie gościła ponad setka prawników z całej Europy, 

reprezentujących izby i organizacje zrzeszone w Federacji Adwokatur Europejskich (Fédération des 

Barreaux d’Europe – FBE), w tym liczni Dziekani i członkowie władz izb członkowskich FBE. 

Prawnicy wzięli udział w 52. Kongresie FBE. Wydarzenie organizowała Okręgowa Izba Radców 

Prawnych w Warszawie wspólnie z Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie. 

Konferencja podzielona była na trzy główne panele tematyczne, które poprzedziło wystąpienie  

Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczpospolitej Polskiej, dr Adama Bodnara, który mówił między 

innymi o kwestiach dotyczących nadzoru nad państwowymi instrumentami monitoringu obywateli, 

konieczności powołania komisarzy ds. kontroli prywatności oraz wadze zachowania niezależności 

zawodów zaufania publicznego dla ochrony jednego z praw podstawowych, jakim jest prawo 

obywateli do prywatności. 

https://www.oirpwarszawa.pl/warszawski-kongres-fbe-zgromadzil-ponad-stu-europejskich-

prawnikow/  

 

WCBL 2019 

https://www.oirpwarszawa.pl/miedzynarodowa-konferencja-izby-warszawskiej-z-udzialem-cherie-blair/
https://www.oirpwarszawa.pl/miedzynarodowa-konferencja-izby-warszawskiej-z-udzialem-cherie-blair/
https://www.oirpwarszawa.pl/warszawski-kongres-fbe-zgromadzil-ponad-stu-europejskich-prawnikow/
https://www.oirpwarszawa.pl/warszawski-kongres-fbe-zgromadzil-ponad-stu-europejskich-prawnikow/
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We wrześniu 2019 roku, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, oraz Okręgowa Rada 

Adwokacka w Warszawie były gospodarzami corocznej konferencji World City Bar Leaders. 

 

W wydarzeniu wzięło udział prawie 30 przedstawicieli 14 samorządów prawniczych z 

najważniejszych miast, stanowiących centra finansowe i biznesowe świata, takich jak Frankfurt, 

Paryż, Amsterdam, Londyn, Montreal, Pekin, Chicago, Bruksela i Tokio. Liderzy największych izb 

prawniczych z całego świata rozmawiali o przyszłości zawodu prawnika oraz o postępowaniu 

dyscyplinarnym w obrębie samorządów radcowskich i adwokackich. 

https://www.oirpwarszawa.pl/liderzy-swiatowych-izb-prawniczych-spotykaja-sie-w-warszawie-

wcbl-2019/  

https://www.oirpwarszawa.pl/prawo-nowe-technologie-i-odpowiedzialnosc-prawnika-drugi-dzien-

konferencji-wcbl-w-warszawie/  

 

Konferencja „English Law Day” 

Konferencja miała na celu przybliżenie uczestnikom szerokiej gamy tematów związanych z prawem 

angielskim i rynkiem brytyjskim, mogących być przedmiotem zainteresowania polskich prawników 

lub mających związek z polskim obszarem prawnym (np. procedury odzyskiwania aktywów w 

relacjach Wielka Brytania – Polska w przypadku nadużyć finansowych lub transgraniczny podział 

majątku małżonków). Spotkanie było adresowane do prawników zajmujących się kwestiami 

związanymi z biznesem i inwestycjami z obszarów prawa takich jak prawo handlowe, prawo 

własności intelektualnej i prawo lotnicze oraz pełniących funkcję prawników wewnętrznych 

przedsiębiorców i instytucji. Praktycy będą mieli również możliwość porównania regulacji i praktyki 

– zarówno polskiej, jak i angielskiej, w różnych obszarach prawa. Formuła wydarzenia obejmowała 

także godzinne spotkanie z prelegentami, podczas którego można było pogłębić zagadnienia 

będące przedmiotem wykładu, wymienić poglądy i spostrzeżenia oraz nawiązać bezpośredni 

kontakt zarówno z prelegentami jak i uczestnikami zainteresowanymi tematyką spotkania. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oirpwarszawa.pl/liderzy-swiatowych-izb-prawniczych-spotykaja-sie-w-warszawie-wcbl-2019/
https://www.oirpwarszawa.pl/liderzy-swiatowych-izb-prawniczych-spotykaja-sie-w-warszawie-wcbl-2019/
https://www.oirpwarszawa.pl/prawo-nowe-technologie-i-odpowiedzialnosc-prawnika-drugi-dzien-konferencji-wcbl-w-warszawie/
https://www.oirpwarszawa.pl/prawo-nowe-technologie-i-odpowiedzialnosc-prawnika-drugi-dzien-konferencji-wcbl-w-warszawie/
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https://www.oirpwarszawa.pl/konferencja-english-law-day-7-listopada-2019-r/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oirpwarszawa.pl/konferencja-english-law-day-7-listopada-2019-r/
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Najważniejsze wydarzenia w kadencji 2016-2020 

z zakresu działalności zagranicznej OIRP Wrocław 

 

OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH WE WROCŁAWIU ORAZ FEDERACJA ADWOKATUR 

EUROPEJSKICH FBE  

• Niewątpliwie międzynarodowa dwudniowa konferencja w roku 2017 pt.: „Legal 

Innovation” (organizowana przez OIRP we Wrocławiu, ORA we Wrocławiu, CBKE 

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu) była wydarzeniem, które 

spotkało się z ogromnym zainteresowaniem członków naszego samorządu. Po stronie 

OIRP we Wrocławiu za współorganizację konferencji odpowiadała Komisja ds. współpracy 

z zagranicą. 

  

W konferencji poświęconej problematyce zastosowania nowych technologii w sektorze 

usług prawnych udział wzięło ponad 300 przedstawicieli profesji prawniczych z całej Polski,  

a także 20 wykładowców reprezentujących kilkanaście państw tym m.in.: z Włoch, 

Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec oraz Rumunii. Stąd wszystkie prelekcje 

tłumaczone były na j. polski, angielski i niemiecki. Konferencja odbiła się szerokim echem w 

mediach i tak honorowym patronatem objął konferencję dziennik Rzeczpospolita. 

Konferencję poprzedziło przygotowanie i przeprowadzenie przez członków Komisji 

ankiety online dotyczącej korzystania przez radców z nowych rozwiązań technologicznych, 

której wyniki zostały zaprezentowane uczestnikom konferencji. Konferencja została także 

objęta honorowym patronatem Federacji Adwokatur Europejskich, co umożliwiło 

promocję tego wydarzenia na arenie międzynarodowej. 

 

 
 

• Międzynarodowy konkurs dla młodych prawników „Kancelaria Przyszłości” (12 kwietnia 

2019 r.) we współpracy i pod patronatem Federacji Adwokatur Europejskich FBE. Zgodnie 

z regulaminem konkursu mogli w nim wziąć udział prawnicy, którzy nie ukończyli 35 roku 

życia (w tym studenci prawa IV i V roku), przygotowując prezentację na temat swojej wizji 

kancelarii przyszłości. W toku pierwszego etapu konkursu napłynęło 30 prezentacji z 

różnych stron Europy w tym z Włoch, Hiszpanii, Holandii, Bułgarii, Rumunii, Turcji i z Polski. 

Spośród nich, międzynarodowe jury wyłoniło 11 drużyn, które spotkały się we Wrocławiu.  

 

https://kirp.pl/dzialalnosc-miedzynarodowa/fbe/
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W 2. etapie konkursu uczestnicy mieli za zadanie opowiedzieć jury (posiłkując się 

prezentacją multimedialną) o swojej wizji kancelarii przyszłości, a także odpowiedzieć na 

pytania członków jury dotyczących przedstawionej koncepcji. W związku z konkursem 

wrocławska izba gościła młodych prawników z różnych części Europy. Członkowie Komisji 

jak i uczestnicy konkursu mogli wymienić poglądy i doświadczenia zawodowe z przybyłymi 

gośćmi oraz nawiązać kontakty zawodowe. W ramach podziękowań zarówno obecni 

członkowie Komisji jak i uczestnicy otrzymali od izby wrocławskiej koszulki z hasłem: „Keep 

Calm. I am attorney-at-law”, które to stanowiły doskonałą promocję nowego przekładu 

nazwy zawodu  „radca prawny” na j. angielski. 

 

 
 

• Konferencja: „I Międzynarodowe Forum Kancelarii Prawnych” ( 20 września 2019 r.) 

Tematami przewodnimi Forum były sporządzanie i wykładnia międzynarodowych umów 

handlowych, spory transgraniczne, marketing usług prawnych oraz pozyskiwanie 

zagranicznych klientów, a także najbardziej problematyczne regulacje prawne, które 

weszły w życie wskutek rosnącej globalizacji i cyfryzacji usług prawnych. W konferencji 

wzięło udział 26 prelegentów - radców prawnych i adwokatów oraz przedstawicieli nauki z 

m.in. Włoch, Wielkiej Brytanii, Polski Niemiec i Hiszpanii oraz kilkudziesięciu uczestników. 

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: wydawnictwo C.H. Beck, wydawnictwo 

Wolters Kluwer Polska oraz ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita”. Honorowym 

patronem Forum była Krajowa Izba Radców Prawnych. Forum cieszyło się dużym 

zainteresowaniem członków wrocławskiej izby (ponad 90 uczestników). Uczestnicy 

wystawili doskonałe recenzje temu wydarzeniu podkreślając bardzo aktualny dobór 

tematyki warsztatów i wykładów jak i doskonałą organizację. 

 

Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Zagranicą 

Izabela Konopacka 
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Najważniejsze wydarzenia w kadencji 2016-2020 

z zakresu działalności zagranicznej OIRP Zielona Góra 

 

 

Październik 2017 r. Uczestnictwo OIRP Zielona Góra w Polsko-Niemieckim Forum Prawniczym w 

Lipsku (Izbę zielonogórską reprezentowali r.pr Anna Tomiak i r.pr.  Wojciech Bujko). 

Wrzesień 2018 r. OIRP Zielona Góra, w ramach działań służących ochronie praw człowieka oraz 

współpracując z organizacjami pozarządowymi lub samorządowymi, zorganizowała we wrześniu 

2018 r. szkolenia dla radców prawnych i aplikantów radcowskich z OIRP w Zielonej Górze związane 

z ochroną praw człowieka. Szkolenie miało na celu również uczczenie 25-lecia przystąpienia przez 

Polskę do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 

(Szkolenie poprowadziła r. pr. Karolina Kędziora – członkini Komisji Praw Człowieka KRRP oraz 

Prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego) 

Październik 2019 r.  W związku z przewodnictwem OIRP w Opolu w organizacji cyklicznego 

Prawniczego Forum Polsko - Niemieckiego, w terminie 11-13 października 2019 r., przedstawiciele 

OIRP w Zielonej Górze jako Izby współorganizującej, w osobach r.pr. A. Tomiak i r.pr. B. Kołsut 

uczestniczyły w Forum Prawniczym Polsko-Niemieckim, zorganizowanym przez OIRP w Opolu.  

Nadto we wszystkich latach Komisja ds. Współpracy Zagranicznej OIRP w Zielonej Górze 

promowała i organizowała kolejne coroczne edycje obchodów Europejskiego Dnia Prawnika. 
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AIJA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Młodych Prawników AIJA 

 

Warszawski Kongres AIJA, 25.05.2018 r. – pierwszy organizowany w Warszawie kongres AIJA.  

Na zdjęciu r.pr. Katarzyna Barańska – przedstawicielka KIRP w AIJA oraz r.pr. Anna Adamczak - 

członkini Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie.  

 

Seminarium AIJA w Utrechcie, kwiecień 2019 r. Seminarium dot. zagadnień związanych  

z inwestowaniem w nieruchomości. 

 

 

 

 

https://kirp.pl/dzialalnosc-miedzynarodowa/aija/
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Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-515/17 P i C-561/17 

P Uniwersytet Wrocławski i Polska / Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) 

 

Po odbytej 11 czerwca 2019 r. rozprawie, w której wzięli udział pełnomocnicy Krajowej Izby Radców 

Prawnych, oraz wydanej 24 września 2019 r. znakomitej opinii rzecznika generalnego, Wielka Izba 

Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wydała 4 lutego 2020 r. przełomowy wyrok dla 

radców prawnych i adwokatów, występujących przed sądami unijnymi. 

 

Trybunał Sprawiedliwości uporządkował w nim dotychczasowe orzecznictwo Sądu UE i TSUE, 

dotyczące spełniania przez reprezentujących strony adwokatów i radców prawnych wymogu 

niezależności, przewidzianego w Statucie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

 

Uchylając zaskarżone przez Rząd RP - wspierany przez Krajową Izbę Radców Prawnych - oraz 

Uniwersytet Wrocławski postanowienie Sądu UE z dnia 13 czerwca 2017 r., odrzucające jako 

niedopuszczalną skargę złożoną przez radcę prawnego, który obok świadczenia pomocy prawnej 

w ramach kancelarii prowadził również działalność dydaktyczną dla studentów Uniwersytetu, 

Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości UE wyjaśniła, że głównym zadaniem reprezentującego 

stronę adwokata lub radcę prawnego jest jak najlepsza ochrona i obrona interesów klienta, z 

zachowaniem pełnej niezależności i z poszanowaniem prawa oraz zasad wykonywania zawodu i 

etyki.  

Przystąpienie KIRP do niniejszej sprawy było uzasadnione istotnym interesem samorządu radców 

prawnych – sprawa dotyczyła radcy prawnego, związanego z mocodawcą umową cywilnoprawną, 

która zdaniem Sądu mogła mieć negatywny wpływ na jego niezależność jako profesjonalnego 

pełnomocnika oraz „współpracownika wymiaru sprawiedliwości”. Tym samym, wedle Sądu 

wykluczało to możliwość reprezentowania przez radcę prawnego klienta w postępowaniu przed 

sądami unijnymi.  

Krajowa Izba Radców Prawnych przedstawiła swoje stanowisko zarówno podczas fazy pisemnej 

postępowania, jak i podczas rozprawy, popierając stanowisko RP o braku negatywnego wpływu 

zawartej umowy cywilnoprawnej zarówno na niezależność pełnomocnika procesowego, jak i na 

„interes wymiaru sprawiedliwości”. W trakcie rozprawy Pełnomocnicy KIRP zasygnalizowali, iż 

utrzymanie przez Trybunał przedstawionej w zaskarżonym postanowieniu wykładni art. 19 Statutu 

mogłoby wywołać ryzyko rozszerzenia kręgu profesjonalnych pełnomocników, pozbawionych 

prawa występowania przed sądami unijnymi oraz spowodować dużą niepewność stron 

postępowania co do poprawności wyboru pełnomocnika procesowego. Tak więc od wyniku 

niniejszej sprawy w dużej mierze zależała kwestia dopuszczalności reprezentacji przez radców 

prawnych i adwokatów strony postępowania, z którą współpraca opiera się na różnego typu 

umowach cywilnoprawnych.  
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Przedstawiciele KIRP w Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu (od lewej):  

r.pr. Przemysław Kamil Rosiak, Wiceprezes KRRP r.pr. Michał Korwek, Wiceprezes KRRP r.pr. 

Leszek Korczak, oraz r.pr. Sławomir Patyra.      Fot. Archiwum KIRP 

 

Przemysław Kamil Rosiak radca prawny 

pełnomocnik Krajowej Izby Radców Prawnych 

Pełny tekst wyroku dostępny jest na stronie TSUE pod 

linkiem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223001&pageIndex=0&

doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10203077  

 

 

 

 

 

http://r.pr/
http://r.pr/
http://r.pr/
http://r.pr/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223001&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10203077
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223001&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10203077

