nr 2 kwiecień – czerwiec 2015

Wolters Kluwer SA
01-208 Warszawa ul. Przyokopowa 33 poczta@wolterskluwer.pl
www.wolterskluwer.pl infolinia 801 04 45 45

newsletter krakow lipiec 2015.indd 1

7/20/15 12:26 PM

OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH
ul. Płk. Francesco Nullo 8/4, 31-543 KRAKÓW tel. 12/410-84-00;
12/410-82-60, fax. 12/410-84-01 e-mail: biuro@oirp.krakow.pl
BIURO RADY czynne: Poniedziałek – Środa od 8.00 - do 16.00
Czwartek od 10.00 – do 18.00 Piątek od 8.00 – do 16.00

W NUMERZE:
Od Dziekana��������������������������������������� 3

APLIKACJA: Poniedziałek – Piątek od 8.00 – do 16.00

Ważne w OIRP ����������������������������������� 5

www.oirp.krakow.pl
Bank PEKAO SA III o/Kraków Nr 72 1240 2294 1111 0000 3708 7100

Warto wiedzieć��������������������������������� 22
Doskonalenie zawodowe ��������������� 26
Strona Aplikanta ����������������������������� 27

W SIEDZIBIE RADY OIRP
W KRAKOWIE DYŻURUJĄ:
DZIEKAN
Danuta Koszyk - Ciałowicz
wtorek w godz. 9.00 – 14.00
czwartek w godz. 10.00 - 16.00
WICEDZIEKAN ds. ekonomicznych i organizacyjnych
Alicja Juszczyk
środa w godz. 14.00 - 16.00
czwartek w godz. 15.30 - 18.00
WICEDZIEKAN ds. wykonywania zawodu
dr Marcin Sala – Szczypiński
czwartek w godz. 14.00 - 18.00

WICEDZIEKAN ds. aplikacji
Anna Sobczak
poniedziałek 13.00 - 17.00 e-mail:
aplikacja@oirp.krakow.pl
SEKRETARZ RADY
Danuta Rebeta
piątek w godz. 9.00 – 13.00
SKARBNIK RADY
Joanna Żurek - Krupka
wtorek w godz. 14.00 – 18.00

Sport i rekreacja��������������������������������31
Różne ������������������������������������������������� 33

BIULETYN INFORMACYJNY – 2
kwiecień – czerwiec 2015 r.
Redakcja:
Marcin Sala-Szczypiński
Okładka – zdjęcie: Paweł Krewniak

RZECZNIK DYSCYPLINARNY Nakład: 3000 egzemplarzy
Zofia Krok
czwartek w godz. 12.00 - 14.00

Wszystko
w jednym miejscu
Większa
efektywność pracy

Mobilny system zarządzania
praktyką prawniczą
Biuro można mieć wszędzie

Zdalny dostęp
z urządzeń mobilnych
Bezpieczeństwo
danych
Nieograniczona
przestrzeń dysku

www.Kleos.pl

1
newsletter krakow lipiec 2015.indd 1

7/20/15 12:26 PM

Od Dziekana
Szkolenia
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
Wszyscy jesteśmy wzajemnie od siebie zależni. To, z pozoru tylko oderwane spostrzeżenie, spróbuję krótko rozwinąć. Chciałabym mianowicie zwrócić Państwa uwagę na wzajemną zależność: radcowie prawni
potrzebują samorządu, a równocześnie bez radców prawnych samorząd nie ma racji bytu. Warto o tym
pamiętać, zwłaszcza w kontekście zmian jakie czekają i samorząd i samych radców prawnych po 1 lipca
2015 roku. W przeciągu ostatnich ponad 30 lat naszej zawodowej profesji zmian tych było wiele, ale ta
związana z przyznaniem radcom prawnym uprawnień do obron karnych jest o tyle istotna, że stanowi
ostatni „bastion”, jaki w uprawnieniach zawodowych przyszło nam radcom prawnym sforsować, aby
nasze zawodowe uprawnienia zostały zrównane z uprawnieniami adwokatów.
Z pozoru, na przestrzeni lat, wydawało się to oczywiste, bowiem nie tylko aplikacja radcowska, która
zakresem i sposobem szkolenia przygotowywała do obron karnych, ale także toczone od dłuższego czasu
dyskusje na różnych szczeblach nieuchronnie do zmian tych prowadziły. Pamiętać jednak należy, że każde
zwiększenie uprawnień zawodowych to również zwiększenie obowiązków, zarówno po stronie radców
prawnych, jak i po stronie samorządu. Obrońca z urzędu w obronach karnych to problem, z którym
musimy się zmierzyć, bo przecież chcieliśmy zrównania uprawnień z adwokatami. Natomiast wynik ze
złożonych kart ewidencyjnych nie napawa optymizmem i mówi sam za siebie: na 810 uprawnionych
radców prawnych zaledwie 118 zadeklarowało gotowość występowania w charakterze obrońcy z urzędu
w postępowaniu karnym. A przecież w tym zakresie samorząd nie pozostawia radców prawnych samych,
gdyż stara się od dłuższego już czasu przygotować wszystkich radców do nowych obowiązków poprzez
organizowane cyklicznie szkolenia zawodowe. Z frekwencją na szkoleniach bywa różnie. A to dopiero
początek zmian bowiem 1 lipca 2015r. wchodzi przecież w życie nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego
uchwalony w dniu 22 listopada 2014r. na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych w Warszawie. Trwają też prace legislacyjne związane z uchwaleniem przez Krajową Radę Radców Prawnych
Regulaminu wykonywania zawodu Radcy Prawnego, nad którym po raz pierwszy, i jak się wydaje ostatni,
dyskutowano na wyjazdowym posiedzeniu KRRP i Dziekanów w Karpaczu w dniu 13 maja 2015 roku.
Projekt Regulaminu przedłożony do dyskusji nie był, wbrew informacji zawartej w biuletynie KRRP,
wynikiem pracy przedstawicieli naszego krakowskiego samorządu. Przedstawiciele naszego samorządu
w osobach Wicedziekana Rady radcy prawnego Marcina Sala-Szczypińskiego i członka Rady radcy prawnego Andrzeja Kadzika pracowali nad projektem Regulaminu aby nie dopuścić do uchwalenia „szczegółowych zasad”, które będą znacznie utrudniały czy wręcz uniemożliwiały wykonywanie naszego zawodu.
W tym miejscu może warto skonstatować, że otwarcie zawodów prawniczych to nie był sposób na
rozwiązanie problemu młodych prawników tym bardziej, że dotyczył wyłącznie radców prawnych, adwokatów i notariuszy. To, że prawo jest jednym z najpopularniejszych kierunków studiów wiemy nie od
dziś, ale fakt ukończenia studiów prawniczych jeszcze o niczym nie świadczy, tak jak ukończenie aplikacji
radcowskiej nie gwarantuje znalezienia satysfakcjonującej pracy w zawodzie radcy prawnego, ale nikt
o tym nie mówi młodym ludziom zastanawiającym się nad wyborem kierunku studiów lub dopiero
rozpoczynających studia. Do czego to doprowadzi pokazały już przykłady z Hiszpanii czy z Niemiec,
a wzrastająca ilość praktykujących radców prawnych musi przełożyć się na ceny ich usług. A przecież
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Od Dziekana
zawód radcy prawnego jest nieustannie kształtowany również przez zmieniający się interes społeczny
i gospodarczy. Radca prawny musi reagować na te zmiany bo one mają wpływ na rentowność naszych
usług. Dlatego nie możemy być nieprzygotowani do obron karnych, to szansa pracy dla wielu młodych
radców prawnych. Tak jak szansą zawodową jest również wykonywanie przez radców prawnych funkcji
mediatorów. Nie wolno też dopuścić do sytuacji, w której radcowie prawni zostaliby w sposób odgórny
pozbawieni jakichkolwiek kompetencji zawodowych, a do tego wydaje się zmierzać stanowisko Prezesa
KRRP zaprezentowane w przedmiocie projektu ustawy o systemie nieodpłatnych przedsądowych porad
prawnych, z którego mogłyby korzystać osoby w trudnej sytuacji życiowej. Włączenie do tego systemu,
jak proponuje ustawodawca, magistrów prawa, godzi przede wszystkim w zasady konstytucyjne, ale budzi
również obawy co do jakości pomocy prawnej i odpowiedzialności za jej skutki. Chyba, że procedowana
ustawa stanowi swego rodzaju próbę „eksperymentu” na niezamożnej grupie obywateli. Obowiązkiem
zatem, a nie prawem samorządu, powinien być zdecydowany protest przeciwko takim rozwiązaniom
systemowym - tak pojmujemy w naszej Izbie działania samorządu na rzecz radców prawnych.
Przypomnieć należy, że już raz w 2008r. próbowano w ustawie o państwowych egzaminach prawniczych „przemycić” nadanie kompetencji do występowania przed sądami pierwszej instancji doradcom
prawnym, a więc osobom, które nie ukończyły żadnej aplikacji, a jedynie zdały przewidziany w projektowanej ustawie egzamin państwowy. Wówczas KRRP skutecznie przeciwstawiła się założeniom do
projektu o PEP-ach, blokując prace nad projektem ustawy w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale to była
KRRP, która podejmowała zdecydowane kroki w celu zwalczania szkodliwych dla radców prawnych
rozwiązań legislacyjnych.
Wracając do bardziej przyziemnych spraw bieżących naszej Izby, miło mi Państwu donieść, że w dniu
28 marca br. Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie odbyło się już w nowej sali
szkoleniowej OIRP przy ul. F. Nullo 8 na I piętrze. Zgromadzenie miało z tej okazji uroczysty charakter
i składało się również z części nieoficjalnej, którą uświetnili zaproszeni goście, jak również oprawa artystyczna w postaci występu zespołu jazzowego.
Co jeszcze przed nami: nie będę odkrywcza informując Państwa, że znowu remont tym razem w zakresie
III piętra tj. budowa pomieszczenia serwerowni, odświeżenie i doposażenie pozostałych pomieszczeń biurowych na III p., ale nie mamy wyjścia - całość siedziby naszej Izby musi prezentować się równie okazale
jak wyremontowane pomieszczenia na I i IV piętrze. Realizując przyjęte na ten rok plany dokonaliśmy
wyboru firmy informatycznej, która opracuje dla potrzeb naszej Rady program informatyczny – System
Informatyczny Platforma OIRP, który umożliwi naszej krakowskiej Izbie całkowite usamodzielnienie
i uniezależnienie się od programu informatycznego SORP, którego właścicielem jest obecnie KRRP.
Uniezależnienie się od KRRP w zakresie korzystania z programu SORP stało się konieczne nie tylko z uwagi
na wadliwość tego programu, który do tej pory posiada braki, i tak naprawdę pomimo upływu ponad 3
lat nie wyszedł z fazy testowej, ale też z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania od KRRP programu
spełniającego oczekiwania naszej Izby. Obecnie jesteśmy na etapie zawierania umowy o wykonanie
systemu informatycznego, który zgodnie z zapisami umowy powinien być gotowy do testów na jesieni
tego roku. Ważnym wydarzeniem, o którym chcę Państwu przekazać kilka informacji to Sesja Plenarna
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Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), która odbyła się w dniach 28- 30 maja
br. w Gdańsku, którego byłam gościem. W dniu 28 maja odbywały się spotkania merytoryczne komisji
i grup roboczych CCBE, a w dniu 29 maja miało miejsce uroczyste otwarcie 123 Sesji Plenarnej CCBE
w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Sesję Plenarną CCBE rozpoczął Hymn Unii Europejskiej „Oda
do radości” , który odśpiewał chór Capella Gedanesis, następnie wszystkich uczestników Sesji Plenarnej
powitała radca prawny Maria Ślązak - Prezydent Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy
(CCBE) a także Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej - adwokat Andrzej Zwara oraz Prezes Krajowej Rady
Radców Prawnych - radca prawny Dariusz Sałajewski. Honorowym gościem tej Sesji był Pan Lech Wałęsa były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, który w znakomitym
wystąpieniu do uczestników Sesji Plenarnej - nawiązując do historycznych wydarzeń w Stoczni Gdańskiej
i roli Polski w demokratycznych zmianach, które zaszły w Europie i Świecie - zaapelował do prawników,
by stali się awangardą dla tych, którzy przygotują poszczególne kraje oraz Unię Europejską do wyzwań
przyszłości. W tym dniu nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy miedzy delegacjami
z krajów wschodnich Armenii i Gruzji z delegacjami, które będą wspierać ich na forum europejskim.
Dyskutowano również nad modelowymi zasadami etyki prawników europejskich i bieżącymi pracami
CCBE oraz o problemach prawników z krajów członkowskich spoza Unii Europejskiej. W dniu 30 maja
tj. w sobotę sesja miała charakter zamknięty. Miałam okazję i do wspomnień i do porównania Sesji
Plenarnej CCBE, która miała miejsce w 2003r. w Krakowie, a której byłam z ramienia KRRP jednym
z organizatorów.
Na koniec warto odnotować, że w tym roku egzamin radcowski zdało 362 absolwentów aplikacji radcowskiej, a mamy w Krakowie coraz więcej zdolnych aplikantów o czym świadczy finał III Edycji Turnieju
Negocjacyjnego dla aplikantów radcowskich, w którym na 100 aplikantów z całej Polski zwycięską
okazała się drużyna z Krakowa, w składzie Natalia Duszkiewicz, Aleksandra Leconte i Michał Leconte,
której serdecznie gratuluję zwycięstwa.
A przed nami kolejne ważne wydarzenia i uroczystości, Dzień Radcy Prawnego (mam nadzieję tak udany
jak w ubiegłym roku) oraz uroczyste ślubowanie tegorocznych aplikantów radcowskich, którzy zdali
egzamin radcowski, ale o tym już w następnym biuletynie.
Życząc Wszystkim Państwu udanego letniego wypoczynku, życzę przede wszystkim dużo słońca, gdyż
w jego blasku wszystko zdaje się mieć inny wymiar.
Danuta Koszyk-Ciałowicz
Dziekan Rady OIRP w Krakowie

OIRP w Krakowie informuje, że w dniu 13 czerwca 2015 roku został uchwalony Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego stanowiący załącznik do uchwały nr 94/IX/2015 Krajowej Rady Radców
Prawnych. Regulamin wszedł w życie z dniem 1 lipca 2015 roku i jest dostępny na stronie internetowej
OIRP w Krakowie.
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Ważne w OIRP
W sobotę 28 marca br. odbyło się sprawozdawcze
Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
Zgromadzenie otwarła Dziekan Rady OIRP w Krakowie Danuta Koszyk-Ciałowicz, witając zaproszonych
gości, wśród nich Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusza Sałajewskiego oraz Delegatów
w Sali konferencyjnej na I piętrze budynku przy ulicy Francesco Nullo 8 – remontowanej i wyposażonej
w 2014 i 2015 roku.
Słowa uznania dla Dziekan Rady OIRP oraz członków Prezydium i Rady oraz Pracowników za wysiłek
włożony w organizację remontu siedziby OIRP w Krakowie znalazły się we wszystkich wystąpieniach
zaproszonych gości. Szczególnie serdeczne gratulacje i wyrazy uznania zawarte były w odczytanym
liście Prezesa III Kadencji KRRP Jacka Żuławskiego.
Obok sprawozdań z działalności Rady oraz wykonania budżetu, krótkie podsumowania i prezentacje
dotyczące realizowanych zadań i bieżących prac przedstawili Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, a także Rzecznik Dyscyplinarny.
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Podczas Zgromadzenia przedstawiono także Plan
Pracy Rady na rok 2015 oraz tegoroczny budżet,
które Delegaci przyjęli w drodze głosowania. Podjęto również uchwały dotyczące przyjęcia sprawozdania z działalności Rady oraz wykonania budżetu
OIRP w Krakowie za 2014 rok, a także sprawozdania finansowego. Przyjęto również sprawozdania
i ocenę działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej
i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.
Marcin Sala – Szczypiński
Radca prawny
Wicedziekan Rady OIRP w Krakowie
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Kolejny pracowity rok IX kadencji za nami
Jak co roku, po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego przez Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Krakowie, co miało miejsce w dniu 28 marca 2015 roku, przedstawiam Koleżankom i Kolegom skrót najważniejszych informacji związanych z wydarzeniami samorządowymi i realizacją zadań
zaplanowanych i wykonanych w 2014 roku przez Okręgową Radę Radców Prawnych w Krakowie.
Zanim jednak przystąpię do ich omówienia pragnę podkreślić, że Zgromadzenie, które otworzyła Pani
Dziekan Danuta Koszyk – Ciałowicz, odbyło się już naszej siedzibie w Krakowie w pomieszczeniach
wyremontowanych w 2014 roku, dostosowanych do potrzeb naszego samorządu zlokalizowanych na
I i IV piętrze budynku przy ul Fr Nullo 8 (które zostały zakupione w grudniu 2013 roku).
Dodam, że urządzona na I piętrze sala szkoleniowo - wykładowa umożliwia jednoczesny udział w szkoleniu 130 osób (możliwy jest jej podział na dwie sale), a radcowie prawni, którzy uczestniczyli w szkoleniach z prawa karnego mieli już możliwość docenić jej walory techniczne i estetyczne. Pomieszczenia
na III piętrze są obecnie użytkowane przez Rzecznika Dyscyplinarnego, Wizytatorów oraz Pion Aplikacji
(która z dniem 31 grudnia 2014 roku zwolniła wynajmowane przy ul Grzegórzeckiej lokale), a urządzona
„sala sądowa” (także na III piętrze) służy działającemu przy naszej Izbie Okręgowemu Sądowi Dyscyplinarnemu oraz naszym aplikantom (do symulacji rozpraw). Dziekan, Prezydium, Komisje oraz Biuro
Rady (które od ubiegłego roku 2014 r., pracuje we czwartki w godzinach od 10.00 do 18.00) obecnie
zajmują pomieszczenia na IV piętrze budynku przy Fr. Nullo.
Rok 2014 to rok zmian w regulacjach prawnych związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego.
• Zmiany w przepisach prawnych związane są w części z wprowadzaniem przepisów dotyczących pełnienia
przez radców roli obrońcy w postępowaniu karnym. Zmiany te przełożyły się na nowe obowiązki Rady.
• Stąd od 1 stycznia 2014 roku w Biuletynie Informacji Prawnej są publikowane i aktualizowane dane
o każdym radcy prawnym i aplikancie radcowskim wpisanym na prowadzone przez Radę listy (informując m.in. o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu albo o niewykonywaniu zawodu przez
radcę prawnego).
• Zostały ponadto w oparciu o znowelizowany art. 37 ustawy o radcach prawnych uporządkowane
i zaktualizowane listy aplikantów radcowskich poprzez wykreślenie z list tych osób, które od zakończenia aplikacji (ponad 1 rok lub więcej) nie zostały wpisane na listę radców prawnych. Rada podjęła
298 uchwał w tych sprawach.
• Uczestniczyliśmy czynnie w procesie opracowania Nowego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, a tekst
preambuły przygotowany przez Zespół Problemowy powołany przez Radę w niezmienionym brzmieniu został przyjęty i zaopatruje uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd Radców Prawnych w dniu 22
listopada 2014 roku. Nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 roku;
• Szkolenia mające na celu przygotowanie radców prawnych do pełnienia roli obrońcy w procesie karnym
trwały przez cały 2014 rok.
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Sporządzone zostały jak co roku wykazy radców prawnych:
• uprawnionych do pełnienia dyżurów w postępowaniu przyspieszonym w sprawach o wykroczenia
w Sądach Rejonowych w Krakowie (obowiązek pełnienia dyżuru wynika z przepisów ustawy z dnia
24 sierpnia 2001 roku kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia). Wykazy zostały przesłane
Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie i Dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie,
jak też o terminach dyżurów powiadomiono poszczególnych radców prawnych. Po uzgodnieniach
z Okręgową Radą Adwokacką w Krakowie radcowie prawni, jak w poprzednich latach, pełnili dyżury
w I i III kwartale 2014 roku, natomiast adwokaci w II i IV kwartale 2014 roku.
• wykonujących zawód w ramach kancelarii w celu umieszczenia tego wykazu w elektronicznych punktach informacyjnych Sądu stosownie do umowy zawartej z Sądem Okręgowym w Krakowie z dnia
19 grudnia 2007 roku.
Teraz trochę liczb.
W okresie sprawozdawczym 2014 roku Rada odbyła 11 posiedzeń, w toku których podjęła 1088 uchwał.
Na listę wpisano 210 radców prawnych (w tym 185 po zdanym egzaminie radcowskim w 2014 roku)
skreślono 31 radców prawnych. Na listę mediatorów wpisano 2 osoby, a na listę prawników zagranicznych 1 osobę. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wpisanych na listę było 2837 radców prawnych.
W ciągu całego roku wyznaczono 824 radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu.
W styczniu 2014 roku aplikację rozpoczęło na I roku 301 aplikantów, natomiast 317 aplikantów kontynuowało aplikację na II roku, a 295 aplikantów na III roku, łącznie aplikację odbywało 913 aplikantów.
Dla każdego rocznika aplikantów, uchwałą Rady wyznaczony został opiekun. Wymaga podkreślenia,
że wprowadzony nowy Regulamin Aplikacji dla I i II roku, nakierowany przede wszystkim na zajęcia
praktyczne, jest pozytywnie oceniany zarówno przez aplikantów, jak i osoby prowadzące szkolenie.
Komisja ds. doskonalenia zawodowego zrealizowała plan szkoleń. W okresie sprawozdawczym odbyły
się szkolenia częściowo odpłatne dla uczestników, częściowo finansowane przez OIRP w Krakowie,
częściowo finansowane przez KRRP ze środków Funduszu Doskonalenia Zawodowego Krajowej Rady
Radców Prawnych.
Obowiązek szkoleniowy wynikający z uchwały Nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych
z dnia 6 czerwca 2008 roku z późn. zm. na dzień 31 grudnia 2014 roku:
• wypełniło 1418 radców prawnych uzyskując 40 punktów szkoleniowych,
• 357 radców prawnych uzyskało powyżej 20 punktów szkoleniowych,
• 140 radców prawnych uzyskało poniżej 20 punktów szkoleniowych.
275 radców prawnych do dnia 31 grudnia 2014 roku nie przystąpiło do wykonywania obowiązku szkoleniowego i nie uzyskało ani jednego punktu szkoleniowego.
Kontynuowano również współpracę z Małopolskim Forum Prawników Administracji Publicznej, organizując szkolenia dla radców prawnych zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego
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Komisja ds. socjalno-bytowych dysponująca Funduszem Pomocy Finansowej wykorzystała na zapomogi
dla radców prawnych łącznie kwotę 43.500,00 złotych.
Został także w pełni wykorzystany przyznany n/Izbie limit miejsc na pobyt w sanatorium, oraz dodatkowo przyznano 8 miejsc. W związku z tym 14 emerytów skorzystało z pobytów w sanatoriach
w Busku - Zdroju, Krynicy i Kołobrzegu.
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie podjęła w 2014 roku 13 uchwał w sprawie umorzenia składek członkowskich, w tym 2 dotyczące składek nie zapłaconych przez zmarłych radców
prawnych. W pozostałych wypadkach umorzenie było uzasadnione trudną sytuacją finansową i rodzinną
radców prawnych. Łącznie w 2014 roku umorzono składki na kwotę 10.276,00 złotych.
Wydarzenia 2014 roku w pigułce:
• W styczniu 2014 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy Konkurs Krasomówczy dla Aplikantów,
który zamierzamy kontynuować w następnych latach.
• Członkowie naszej Izby biorą aktywny udział w dniach 24 lutego – 28 lutego 2014 roku w akcji „Tydzień
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, której patronował Minister Sprawiedliwości.
• W dniu 20 lutego 2014 roku w restauracji „Hawełka” przy Rynku Głównym odbyło się tradycyjne
spotkanie z emerytami i rencistami nie wykonującymi już swojego zawodu. Miłą atmosferę i doznania
estetyczne zapewnił występ Zbigniewa Wodeckiego.
• We współpracy z Komisją Sportu Krajowej Rady Radców Prawnych wspieraliśmy organizację w dniach
6-9 marca 2014 roku XI Ogólnopolskich Mistrzostw Narciarskich i Snowbordowych Radców Prawnych i Aplikantów w Krynicy Zdrój.
• W marcu 2014 roku drużyna naszych aplikantów odniosła wielki sukces zajmując I miejsce w II
Turnieju Negocjacyjnym zorganizowanym przez Krajową Radę Radców Prawnych.
• Przedstawiciele aplikantów radcowskich uczestniczyli w I Forum Aplikantów Radcowskich zorganizowanym pod hasłem „Po co aplikantowi aplikacja?” w Świnoujściu w dniach 25-27 kwietnia 2014 roku.
• W maju 2014 roku drużyna aplikantów zajęła zaszczytne III miejsce w konkursie arbitrażowym dla
aplikantów radcowskich i adwokackich zorganizowanym przez Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji
Lewiatan.
• Podobnie jak w latach ubiegłych Rada objęła patronatem organizowane corocznie, przez Ars Legis –
Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory, Święto Prawników, które odbyło się w Krakowie w dniu 24 maja
2014 roku. Po wykładach i dyskusji uczestnicy udali się w procesji z relikwiami i obrazem świętego Iwo
Helory do Kolegiaty Akademickiej św. Anny, gdzie odprawiona została uroczysta Msza św. Spotkanie
zakończył koncert Chóru Mariańskiego w krużgankach Collegium Maius.
• W dniu 24 maja 2014 roku odbył się VII Turniej Szachowy o Puchar Dziekana OIRP w Krakowie. Turniej
zorganizował i sędziował radca prawny, Mariusz Stanaszek. W turnieju uczestniczyli przedstawiciele
wszystkich zawodów prawniczych oraz studenci prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsze miejsce
zajął radca prawny Krzysztof Jewulski.
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• W dniach 30-31 maja 2014 roku w Krakowie odbyło się na zaproszenie naszej Izby szkolenie sędziów
sądów dyscyplinarnych, rzeczników dyscyplinarnych i przewodniczących okręgowych zespołów wizytatorów. Uczestniczyło w nim około 40 radców prawnych z Izby krakowskiej i wrocławskiej.
• W czerwcu 2014 roku w Międzynarodowej Konferencja zorganizowanej przez n/Izbę w Krakowie
przy okazji dorocznego kongresu stowarzyszenia EAL - European Association of Lawyers z siedzibą
w Brukseli uczestniczyło 150 osób, w tym 35 osób z zagranicy. Tematem konferencji było europejskie prawo pracy i europejskie prawo ubezpieczeń społecznych. Seminarium w języku angielskim
poświęcone było m. in. umiejętnościom miękkim korzystnym przy prowadzeniu kancelarii prawnej
oraz networkingowi jako narzędziu pozyskiwania klientów.
• Wspieraliśmy radców prawnych naszej korporacji, którzy kontynuując dobre tradycje uczestniczyli
w zawodach sportowych, w tym w VI Halowych Mistrzostwach Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Piłce Nożnej organizowanych przez OIRP w Kielcach, a także uczestniczyliśmy
w organizacji jubileuszowej XXV Spartakiady Prawników w Krakowie (zawody trwały 4 dni i udział
w nich wzięło przeszło 600 zawodników).
• W dniu 4 lipca 2014 roku uroczyście obchodziliśmy Dzień Radcy Prawnego w ogrodach Muzeum
Archeologicznego w Krakowie. Obchody stały się także okazją do spotkania z przedstawicielami:
Krajowej Rady Adwokackiej w Austrii, Izby Adwokackiej w Brukseli i Izby Adwokackiej w Lyonie.
• Uroczyste ślubowanie nowo wpisanych na listę radców prawnych w 2014 roku po zdanym egzaminie
radcowskim odbyło się w dniu 25 lipca 2014 roku w Hotelu Best Western Premium w Krakowie.
Uczestniczyło w nim 154 radców prawnych.
• W dniach od 22 do 27 września 2014 roku n/Izba z wielkim sukcesem uczestniczyła w realizacji
kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji „Niebieski Parasol”. Po raz pierwszy obok Krakowa, Nowego
Sącza i Tarnowa do akcji włączyły się z wielkim powodzeniem również nowe ośrodki: Dębica, Gorlice,
Limanowa i Nowy Targ.
• W dniach od 25 do 27 września 2014 r. odbyły się II Polsko-Ukraińskie Dni Prawnicze (Polish-Ukrainian Legal Days). Organizatorami wydarzenia były wiodące kancelarie prawne z Polski (Wardyński
& Partners, KKG i SKS) oraz z Ukrainy. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem Naczelnej Rady
Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych, Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Allerhanda, CCBE oraz IBA. Także n/Izba znalazła się w tym
doborowym gronie.
• W dniu 10 grudnia 2014 r. odbyły się pierwsze obchody Europejskiego Dnia Prawnika ustanowionego przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Wiodącym tematem było
zagwarantowanie prawa do prywatności oraz ochrony tajemnicy zawodowej w obliczu masowego
śledzenia danych przez instytucje publiczne. Europejski Dzień Prawnika przybrał formę jednodniowego
projektu edukacyjnego w postaci 45-minutowej lekcji z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki
zaangażowaniu radców prawnych n /Izby przeprowadzone zostały nieodpłatne zajęcia z edukacji
prawnej w szkołach w: Makowie Podhalańskim, Rabce Zdroju, Zakopanem, Gorlicach, Dobczycach,
Szczurowej, Limanowej i Zabierzowie Bocheńskim oraz w 2 szkołach w Krakowie.
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• Radcowie prawni z OIRP w Krakowie zostali nagrodzeni i wyróżnieni w Konkursie „Profesjonaliści
Forbesa 2014 – Zawody zaufania Publicznego”. Zwycięzcą Konkursu Forbesa z woj. małopolskiego
w kategorii radca prawny została Agata Adamczyk, uzyskując największą liczbę głosów spośród
wszystkich nominowanych. W gronie wyróżnionych znaleźli się również radcowie prawni Paweł
Barta i Maciej Bałaziński.
• Ponadto kontynuowaliśmy realizację opracowanych przez n/Izbę programów edukacji prawnej pro
bono w szkołach ponadgimnazjalnych. W pierwszym półroczu 2014 roku. we współpracy z Małopolskim Kuratorium Oświaty wdrożyliśmy zajęcia z edukacji prawnej w 10 liceach ogólnokształcących
z Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza.
• Przez cały rok przy pomocy 60 radców prawnych zrealizowaliśmy autorskie programy edukacji
prawnej w 15 szkołach ponadgimnazjalnych docierając do prawie 800 uczniów. Należy podkreślić,
że wielu radców prawnych uczestniczyło w programie kilkakrotnie. W 5 liceach ogólnokształcących
(w tym także w najbardziej renomowanych liceach krakowskich: II i V LO) zajęcia z edukacji prawnej
były prowadzone przez cały semestr - 20 kolejnych tygodni. Pozwoliło to na zaoferowanie ponad 300
uczniom całościowego, organicznego kursu z prawa, a nie tylko wycinkowych pojedynczych spotkań.
OIRP w Krakowie objęła patronatem w 2014 roku:
• jak co roku akcje charytatywne takie jak: „Prawnicy chorym dzieciom”, „W pogoni za szczęściem”. Po raz
pierwszy w historii konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” organizowanym przez Krajową Radę
Radców Prawnych na laureata konkursu z naszej Izby został zgłoszony aplikant radcowski Tomasz Pogon,
pomysłodawca, organizator i wykonawca charytatywnego projektu biegowego „W pogoni za szczęściem.
• realizowany po raz pierwszy ogólnopolski projekt „WIOSNA Prawników i Dziennika Gazeta Prawna”.
Ogólnopolski finał miał miejsce w dniu 13 grudnia 2014 roku. W Krakowie w finale projektu uczestniczyli Dziekan Rady oraz 5 radców prawnych z naszej Izby. Należy podkreślić, że OIRP w Krakowie była
współinicjatorem i opiekunem projektu WIOSNA Prawników od początku jego istnienia. Z tego względu
nasza Izba otrzymała nagrodę specjalną Stowarzyszenia WIOSNA. Nagrodę odebrała z rąk Prezesa
Stowarzyszenia ks. Jacka Stryczka Dziekan naszej Rady podczas ogólnopolskiej Gali Akcji „Szlachetna
Paczka”, która odbyła się w Warszawie.
• III Kongres Prawa Medycznego, który zorganizowało Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego we
współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w dniach 4-5 grudnia 2014 roku w Krakowie.
• także VII edycję akcji „Prawnicy Chorym Dzieciom” w grudniu 2014 roku.
Działalność informacyjna i promocyjna w 2014 roku
Bieżącym źródłem informacji dla radców prawnych naszej Izby obok strony internetowej, na której
zamieszczane są informacje, a w tym: treści podejmowanych przez Radę i KRRP uchwał, informacje
o szkoleniach, konferencjach, prowadzonej aplikacji i o innych bieżących działaniach inicjowanych
przez Radę na rzecz radców i samorządu, staje się uruchomiony w naszej IX kadencji Newsletter. Liczba
odbiorców radców prawnych i aplikantów radcowskich którzy podali swój adres mailowy wzrosła i ich
ilość na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła odpowiednio 2137 i 1008.
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Przez cały rok były prowadzone działania w zakresie promocji zawodu radcy prawnego i komunikacji
społecznej poprzez: realizację programów edukacji prawnej pro bono w szkołach ponadgimnazjalnych,
organizację akcji „Niebieski Parasol”, sprawowanie patronatów nad określonymi wydarzeniami organizowanymi przez inne podmioty, ale także poprzez obecność promocyjną wizerunkową w mediach.
W Gazecie Krakowskiej, Dzienniku Polskim i Forum Przedsiębiorcy Dziennika Polskiego zostały opublikowane materiały promocyjne związane z egzaminem radcowskim, akcją Niebieski Parasol oraz z akcją
„Z radcą prawnym bezpieczniej” Akcja „Niebieski. Parasol” została rozpropagowana w prasie krakowskiej (w Gazecie Krakowskiej, Dzienniku Polskim) i lokalnej (w „Nowinach Rzeszowskich”, „Gazecie
Krakowskiej-dodatek lokalny”, „Obserwatorze”, „Wiadomościach Dębickich”); na antenie Radia Kraków
w serwisach informacyjnych oraz w Kronice Krakowskiej i telewizji lokalnej Dębica.tv, PTV Regionalna;
stosowne informacje ukazały się także na portalach internetowych: www.wiadomoscidebickie.eu,
www.ziemiadebicka.pl, www.debica24.eu, youtube na stronie telewizji KTVI.
Na koniec należy poinformować, że Rada zorganizowała jak co roku Dzień Radcy, który odbył się
w urokliwych ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie. W uroczystości święta Radców Prawnych w dniu 4 lipca 2014 r wzięło udział ponad 300 członków naszej Izby. Spotkanie uświetnili swoją
obecnością zaproszeni goście – Dariusz Sałajewski (Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych), Maciej
Bobrowicz (były Prezes KRRP), przedstawiciele zaprzyjaźnionych samorządowych korporacji zawodowych oraz goście zagraniczni w osobach Joanny Candelier (Fidal Société d’avocats) Mr Olivier d’Ursel
(Van Cutsem Law Firm), dr Marcella Prunbauer (Prunbauer & Romig). Uroczystość wzbogacił ciekawy
wykład dr Anety Załazińskiej - językoznawcy, członka Polskiego Towarzystwa Językoznawczego na
temat „Radca da radę, czyli o czym nie mówią nam poloniści”. Uroczyste obchody tego „Dnia” stały
się znakomitą okazją do integracji naszego środowiska reprezentowanego przez wszystkie pokolenia
radców włącznie z licznie przybyłą młodą generacją aplikantów radcowskich.
Mając na uwadze cele integracyjne pod koniec roku w listopadzie zorganizowana została autokarowa
wycieczka do Drezna i Miśni, w której wzięli udział radcowie prawni z naszej Izby oraz Izby szczecińskiej,
łódzkiej i wałbrzyskiej.
Natomiast w ostatnim kwartale roku 2014 w październiku zainicjowane zostało nowe przedsięwzięcie - cykl spacerów po Krakowie pn. „Kraków – śladami cudzoziemców” - które będzie kontynuowane
w 2015 roku.
Do udziału w tych ciekawych spacerach organizowanych przez Komisje ds. Współpracy z Zagranicą
serdecznie zapraszam. O terminach spacerów zamieszczamy informacje na stronie internetowej oraz
w Newsletterze.
Kończąc jeszcze raz dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, Członkom Rady, oraz Pracownikom naszej Izby którzy swoim działaniem przyczynili się do realizacji założeń i planów zakreślonych do wykonania w 2014 roku.
Danuta Rebeta
Sekretarz Rady OIRP w Krakowie
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Krótko o planie pracy i celach postawionych do realizacji
Rady IX Kadencji OIRP w Krakowie w 2015 roku.
Jak co roku, Zgromadzenie Delegatów Radców Prawnych, które po raz pierwszy w tym roku odbyło
się w siedzibie OIRP w Krakowie w dniu 28 maja 2015 r. zatwierdziło do realizacji plan pracy Rady na
kolejny 2015 rok.
Plan ten w podstawowym zakresie nie różni się od poprzednich, bo przecież rolą Rady jest realizacja
celów i zadań samorządu radcowskiego wynikających z ustawy o radcach prawnych.
Obowiązki te z roku na rok ulegają zwiększeniu i to nie tylko z tego powodu, iż liczba radców prawnych
zrzeszonych w naszej OIRP w Krakowie rośnie, a po dokonaniu kolejnych wpisów naszych aplikantów
radcowskich (którzy w 2015 r. z wynikiem pozytywnym zdali egzamin) liczba radców przekroczy już
w miesiącu lipcu br. znacznie liczbę 3000.
Zmiany, dokonane w naszej ustawie o radcach prawnych w 2014 r. przełożyły się na szereg nowych
zadań i obowiązków Rady, znalazły odzwierciedlenie w planie pracy na 2015 rok i są związane z publikacją w Biuletynie Informacji Publicznej aktualnych list radców prawnych i aplikantów radcowskich
prowadzonych przez Radę, która umożliwia weryfikację uprawnień zawodowych osób wykonujących
zawód radcy prawnego.
Od 1 lipca br. nowym, ważnym związanym z uzyskaniem przez nas radców prawnych uprawnienia
do pełnienia roli obrońcy w postępowaniu karnym, obowiązkiem Rady będzie, sporządzanie i przekazywanie Prezesom właściwych sądów (rejonowego, okręgowego, apelacyjnego) dwóch odrębnych
wykazów obejmujących:
• radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według ustawy o radcach
prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu, deklarujących
gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu,
• pozostałych radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według ustawy
o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu.
Dlatego w tym miejscu pragnę jeszcze raz przypomnieć Koleżankom i Kolegom o obowiązku aktualizacji
danych (adres do doręczeń, zamieszkania, telefon, e-mail), a także prosić o niezwłocznie zawiadamianie Rady ich zmianie, a także o wskazywanie i informowanie o zmianie innych danych objętych kartą
ewidencyjną, której formularz jest zamieszczony na stronie internetowej naszej Izby w zakładce dla
radców - obowiązki zawodowe.
Nie zapominanie o aktualizacji jest konieczne, wiąże się z nałożonym na Radę obowiązkiem zawiadamiania Prezesa sądu o każdej zmianie danych dotyczących radcy prawnego (tj. zmianie nazwiska,
danych kontaktowych: adresu do doręczeń, nr telefonu, e-mail), skreśleniu z listy radców prawnych,
także o każdej sytuacji uniemożliwiającej udzielanie przez radcę prawnego pomocy z urzędu, zgodnie
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z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27.05.2015 roku „w sprawie sposobu zapewnienia
oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu” opublikowanym (Dz. U. z 2015r. poz. 816).
Rada realizować będzie wszystkie ustawowe obowiązki związane ze sprawowaniem nadzoru nad należytym, zgodnym z ustawą o radcach prawnych oraz Kodeksem Etyki Radcy Prawnego wykonywaniem
zawodu przez radców prawnych i aplikantów z budową autorytetu, pozytywnego wizerunku naszego
samorządu radcowskiego i OIRP w Krakowie (przypomnę, że Nowy Kodeks Etyki wchodzi w życie od
dnia 1 lipca 2015 r.).
Wymieniając zadania Rady muszę wskazać:
• prowadzenie obok listy radców prawnych (w tym w zakresie wpisów, skreśleń, zawieszeń prawa
do wykonywania zawodu, przeniesień wpisów lub wszczynanie z urzędu spraw w zakresie skreśleń,
zawieszeń prawa do wykonywania zawodu, przeniesień wpisów, prowadzenie rozmów z osobami
składającymi wnioski o wpis na podstawie art. 25 ustawy o radcach prawnych), także listy prawników zagranicznych, listy stałych mediatorów OIRP w Krakowie, listy radców prawnych pracujących
w językach obcych oraz listy kuratorów;
• wyznaczanie radców prawnych do prowadzenia spraw cywilnych z urzędu;
• przygotowanie aplikantów radcowskich do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu radcy
prawnego poprzez zorganizowanie i prowadzenie zajęć aplikacji radcowskiej, w tym przygotowanie
i uchwalenie planów szkolenia, list osób prowadzących zajęcia z aplikantami, wykazów patronów,
zorganizowanie praktyk, zawieranie umów: o aplikację radcowską, odbywanie praktyki radcowskiej,
z sądami, z kancelariami radców prawnych, z organami administracji publicznej, podejmowanie
uchwał w sprawie wyznaczenia patronów dla aplikantów radcowskich. Przeprowadzenie II edycji
Konkursu Krasomówczego dla aplikantów;
• inicjowanie działań sprzyjających integracji radców prawnych i aplikantów (m.in. organizacja Dnia
Radcy, spotkania dla seniorów radców prawnych (rencistów i emerytów), organizację imprez sportowych;
• dokonywanie przez wizytatorów Okręgowego Zespołu Wizytatorów kontroli i oceny wykonywania
zawodu oraz przestrzegania zasad etyki przez radców prawnych, prawników zagranicznych m.in.
poprzez przeprowadzanie wizytacji, wydawanie opinii, sprawdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej;
• zapewnienie środków finansowej, możliwości korzystania z wyjazdów do sanatoriów dla potrzebujących tej pomocy radców prawnych (emerytów, rencistów).
Plan na 2015 roku zobowiązuje Radę do kontynuowania działalności szkoleniowej oraz organizacji (jak
do tej pory) jeden raz w miesiącu w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu stacjonarnych trzygodzinnych szkoleń w całości finansowanych przez OIRP w Krakowie z różnych gałęzi prawa, a także dwóch
trzydniowych szkoleń wyjazdowych częściowo płatnych przez uczestników. Zobowiązuje również do
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bieżącego informowania radców prawnych o szkoleniach organizowanych przez KIRP oraz inne organizacje zapraszające do udziału w szkoleniach.
Plan zakłada ponadto kontynuowanie dalszych bezpłatnych szkoleń z zakresu prawa i postępowania
karnego dla radców prawnych, którzy zgłosili zamiar uczestniczenia w tych szkoleniach w Krakowie,
Tarnowie i Nowym Sączu. Aktualizowanie harmonogramu społecznych konsultacji pomiędzy radcami
obejmującego specjalizację z różnych dziedzin prawa pomiędzy radcami prawnymi, który jest zamieszczony na stronie internetowej w zakładce dla radców prawnych - obowiązki zawodowe
Przedstawiając plan nie mogę pominąć zadań, realizowanych przez Radę we współpracy:
• z Ministrem Sprawiedliwości związanych z organizacją egzaminu radcowskiego i egzaminu wstępnego na aplikację, zapewnieniem obsługi administracyjnej i technicznej dla komisji egzaminacyjnych
i kwalifikacyjnych przeprowadzających wymienione egzaminy. Kontynuowanie i rozwijaniem działań
w zakresie edukacji prawnej młodzieży przy udziale także KRRP ze szkołami ponadgimnazjalnymi
w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie i w innych miejscowościach znajdujących się na obszarze
działania OIRP w Krakowie;
• z Krajową Radą Radców Prawnych w zakresie przewidzianym przepisami prawa, uczestnictwo w pracach organów i komisji KRRP poprzez czynny udział przedstawicieli Izby w tych organach i komisjach oraz współpracę z organami innych okręgowych izb radców prawnych. Oczywiście także przy
organizacji innych przedsięwzięć i imprez (m.in. imprez sportowych: XII Ogólnopolskich Mistrzostw
Narciarskich i Snowboardowych Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Krynicy, XIV Ogólnopolskich Mistrzostw w Tenisie w Sopocie, Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej Adwokatów i Radców
Prawnych na Malcie, XXVI Jubileuszowej Ogólnopolskiej Letniej Spartakiady Prawników – WARSZAWA 2015, VII Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej w Kielcach,
turnieju piłki nożnej w ramach VIII Edycji Akcji Prawnicy Chorym Dzieciom);
• z Instytutem Allerhanda w Krakowie i Małopolskim Forum Prawników Administracji Publicznej;
• kontynuację na arenie międzynarodowej współpracy z adwokaturą w Lyonie Izby Adwokackiej w Brukseli, udział w międzynarodowej konferencji CCBE w Gdańsku.
Zatwierdzając plan pracy na rok 2015 mając na uwadze spoczywające na Radzie obowiązki reprezentacyjne, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku zawodu radcy prawnego nie pominięto
i zobowiązano Radę między innymi do:
• reprezentowania interesów OIRP w Krakowie w bieżących kontaktach z Sądami, Prokuraturą, Okręgową Radą Adwokacką w Krakowie, Krakowską Izbą Notarialną, Radą Izby Komorniczej oraz innymi
samorządami zawodowymi zawodów zaufania publicznego;
• utrzymywania stałych kontaktów z organami władzy i administracji rządowej i samorządowej, wyższymi uczelniami oraz innymi organizacjami, a także uczestnictwo i reprezentowanie Rady w spotkaniach, konferencjach, uroczystościach organizowanych przez te instytucje;

16
newsletter krakow lipiec 2015.indd 16

7/20/15 12:27 PM

Ważne w OIRP
• zorganizowania udziału radców prawnych w corocznym Turnieju szachowym o Puchar Dziekana
Rady OIRP w Krakowie przeprowadzanym corocznie w ramach Święta Prawników, które organizuje
Stowarzyszenie Ars Legis - im .Św. Ivo Helory;
• nawiązywania i utrzymywania kontaktów z organizacjami skupiającymi przedsiębiorców i pracodawców, w szczególności z Izbą Przemysłowo- Handlową w Krakowie i Nowym Sączu, Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan;
• uczestnictwa OIRP w Krakowie w obchodach Europejskiego Dnia Prawnika na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym (grudzień 2015);
• rozpowszechniania wśród radców prawnych idei działalności „pro bono” na rzecz świadczenia
bezinteresownej pomocy prawnej, zgłaszanie kandydatur do konkursu „Kryształowe serce radcy
prawnego”, udział radców prawnych w akcji „Niebieski Parasol” oraz w innych akcjach udzielania
bezpłatnych informacji prawnych, których inicjatorem są KRRP a także inne organizacje czy też urzędy
administracji rządowej lub samorządowej Kontynuacja współpracy z Ośrodkiem Pomocy dla Osób
Pokrzywdzonych Przestępstwem w Krakowie i Tarnowie.
Kończąc, pragnę jeszcze dodać, że wykonywanie obowiązków informacyjnych przez Radę zapewniać
będzie bieżące redagowanie Newslettera, strony internetowej, Biuletynu Informacyjnego, strony Biuletynu Informacji Publicznej, kwartalnika „Biuletyn Informacyjny”.
W zatwierdzonym budżecie przewidziano także środki finansowe na modernizację i zakup nowych
programów informatycznych, gdyż umożliwienie stałego kontaktowania się za pomocą elektronicznych
środków przekazu to już norma, od której odstawać nie można.
Koniec roku 2015 zgodnie z założeniami planu obejmie już cykl przygotowań związanych z organizacją
kolejnych wyborów do organów naszego samorządu radcowskiego już X kadencji.
Chciałabym również poinformować, że wykonany remont i oddane po remoncie do użytkowania w 2015
roku pomieszczenia siedziby Rady przy ul. Fr. Nullo, w tym sala wykładowa na I piętrze pozwalają na
realizację w nich obowiązków nałożonych na samorząd radcowski w zakresie edukacji i szkolenia poprzez
organizację szkoleń i wykładów w których uczestniczyć może 130 osób.
Mam nadzieję, iż składając w przyszłym roku sprawozdanie z wykonania planu za rok 2015, będę mogła
poinformować, że przewidziane w planach IX kadencji wszystkie zadania postawione Radzie związane
z wyremontowaniem lokali siedziby OIRP w Krakowie przy ul. Fr. Nullo nr 8 zostały zrealizowane, w tym
również te które pozostały jeszcze do wykonania zaplanowane na rok 2015 r. tj. remont pomieszczeń
III piętra i „budowa serwerowni”.
Danuta Rebeta
Sekretarz Rady OIRP w Krakowie
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Dzień Radcy Prawnego
W dniu 3 lipca 2015r. Rada OIRP w Krakowie zorganizowała obchody „Dnia Radcy Prawnego”, które
odbyły się w ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie. W uroczystości święta Radców Prawnych
wzięło udział ponad 350 radców prawnych i aplikantów radcowskich z naszej Izby, oraz zaproszeni
goście, a wśród nich: Maître Thi My Hanh NGO FOLLIOT, Maître Vincent BERTHAT, Maître Alberto
TARAMASSO.
Spotkanie rozpoczęła Pani Danuta Koszyk – Ciałowicz, Dziekan Rady OIRP w Krakowie - witając serdecznie zebranych gości i życząc udanej zabawy, wskazała na dokonania i rozwój samorządu radców na
przestrzeni 33 lat od uchwalenia ustawy o radcach prawnych, podkreślając wagę ostatniej nowelizacji
ustawy, przyznającej radcom prawnym uprawnienia do występowania przed sądami w charakterze
obrońcy. O dobry humor i swobodną atmosferę wśród zgromadzonych zadbał Leszek Mazan, dziennikarz, publicysta, autor licznych książek, których tematyka związana jest z Krakowem. Wraz z Mieczysławem Czumą, w pełnym anegdot wystąpieniu, poprowadzili zabranych w fantazyjną podróż przez
galicyjską przeszłość Krakowa. Wystąpienie zakończyli toastem – zdrowy rozsądek podpowiada by nie
pić, ale silna wola zwycięża…
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Część nieoficjalna spotkania umilił zespół Krecia Robota, któremu towarzyszył włoski solista Alberto
Amati. Gość ze słonecznej Italii szczególny aplauz wzbudził swymi wykonaniami włoskich standardów:
Volare, Dimmi Quando, Marina i Che Sara. Dalsza część spotkania upłynęła w doskonałej atmosferze,
przyczyniając do integracji środowiska radców prawnych - reprezentowanych przez wszystkie pokolenia radców, także z młodą generacją aplikantów radcowskich. O znakomitej zabawie i atmosferze
świadczą prezentowane zdjęcia.
Marcin Sala – Szczypiński
Radca prawny
Wicedziekan Rady OIRP w Krakowie
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Nieprzecenione znaczenie edukacji prawnej – głos przeciw ignorancji.
I.
Wybory prezydenckie za nami, więc wróciliśmy do spraw codziennych. Ale wciąż wielu zadaje sobie
pytanie, dlaczego frekwencja wyborcza w Polsce jest niższa niż w innych krajach europejskich, a obywatele niechętnie angażują się w życie publiczne? Nie ma jednej poprawnej odpowiedzi. Być może
zastanawiający stan rzeczy wynika z przekonania, że zwykły obywatel nie ma realnego wpływu na
decyzje polityków i sytuację państwa. Czy rzeczywiście nie ma, czy może raczej jest to kwestia niewiedzy obywateli i braku ich zaangażowania w sprawy wspólne? Nawyk ignorancji bywa zgubny, dlatego
pomysł wprowadzenia ogólnodostępnej edukacji prawnej w każdej szkole jest inicjatywą pożądaną.
W przystępny sposób przekazana wiedza (dotycząca także skomplikowanych zagadnień) pozwoli, miejmy nadzieję, zredukować problem błędnych przekonań opinii publicznej.
II.
W ramach lekcji z wiedzy o społeczeństwie moja klasa, czyli 2 A z krakowskiej Siódemki, miała możliwość uczestniczenia w spotkaniach edukacyjnych prowadzonych w II semestrze bieżącego roku
szkolnego przez radców prawnych z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Zróżnicowanie
tematyczne pozytywnie nas zaskoczyło. Wykładowcy mówili m. in. o możliwych konfliktach między
prawem a moralnością, o prawie cywilnym i międzynarodowym, o wymiarze sprawiedliwości, skargach
konstytucyjnych, o prawie karnym, autorskim, prawie pracy, a także o nieuczciwej reklamie. Zdobyta
wiedza jest cenna nie tylko dla tych, którzy planują studia prawnicze, ale także dla każdego, kto chce
być światłym obywatelem – po prostu. Znajomość prawa i świadomość konsekwencji swoich działań
może oszczędzić niepotrzebnych kłopotów.
Prawo nie jest tak bardzo skomplikowane, jak się nam wydawało. Nawet trudne do zrozumienia terminy
z hermetycznego języka prawniczego stały się dla nas klarowne. Oczywiście, jest to zasługą radców
prawnych, którzy gościli w naszej szkole. Dlatego szczerze dziękujemy za poświęcony nam czas i za
pełne pasji dzielenie się wiedzą. Wszak wiedza jest najskuteczniejszym antidotum na przypadłość
zwaną ignorancją.
Zuzanna Kowalczyk
VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie

Zdjęcia: Elżbieta Krzyszakowska
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§ Prawo karne

12 modulów tematycznych
systematyka Kodeksu Karnego
aktualny stan prawny (01.07.2015)
elastyczny czas nauki

Szanowni Państwo
serdecznie zapraszamy wszystkich Aplikantów oraz Radców Prawnych
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
do udziału w kursie e-learningowym „Prawo Karne”
Szczegółowe informacje o zapisach na kurs znajdziecie Państwo na stronie

www.oirp.krakow.pl
www.e-learning.beck.pl
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Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości
20 maja br. w Warszawie obyła się
VII Konferencja „Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości”
Konferencja poświęcona była w założeniu problematyce informatyzacji postępowania egzekucyjnego,
w szczególności projektowanym zmianom ujętym w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2678,
sprawozdanie w druku sejmowym 3355).
Tak obrana tematyka uległa jednak pewnej modyfikacji, co było następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015r., sygn. P45/12. W wyroku tym, do którego odnosił się każdy
prelegent, analizując jego potencjalny wpływ na planowane zmiany, Trybunał Konstytucyjny orzekł,
że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe są niezgodne z art. 32 ust.
1 konstytucji. Przepisy tracą moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 r.
Art. 96 ust. 1 prawa bankowego stanowi, że banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne (dalej: BTE) na podstawie swoich ksiąg lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności
bankowych. Treść i formę BTE określa art. 96 ust. 2 prawa bankowego. Na podstawie art. 97 ust. 1 ww.
ustawy BTE może być podstawą prowadzenia egzekucji cywilnej po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności. Sąd bada jednak BTE tylko pod względem formalnym, nie wnikając w kwestie merytoryczne.
W razie stwierdzenia formalnej poprawności BTE, sąd nadaje mu klauzulę wykonalności w ciągu trzech
dni od złożenia przez bank stosownego wniosku.
Trybunał Konstytucyjny uznał, że prawo do wystawiania BTE jest przywilejem banków, naruszającym
zasadę równego traktowania (art. 32 ust. 1 Konstytucji) w trzech płaszczyznach. A mianowicie w relacji między bankiem a jego klientem, w relacjach między bankami jako wierzycielami a pozostałymi
podmiotami będącymi wierzycielami oraz w relacjach między dłużnikami banków i dłużnikami innych
podmiotów.
Trybunał Konstytucyjny uznał, że bank i jego klient mają wspólną cechę istotną – są stronami prywatnoprawnego stosunku zobowiązaniowego, który jest oparty na zasadzie formalnej równości i autonomii
woli stron. Powinny więc mieć co do zasady równe możliwości obrony swych praw i interesów wynikających z zawartej umowy. Tymczasem bank sam wydaje tytuł egzekucyjny, zastępujący orzeczenie sądu.
Powyższe orzeczenie wpływa na projektowane zmiany kodeksu postępowania cywilnego dotyczące
postępowania o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, które miało
być prowadzone w systemie teleinformatycznym. Nieco mniejsze znaczenie ma powołany wyrok dla
planowanych zmian dotyczących „elektronicznego biura podawczego komornika” (możliwość wnoszenia pism, składania oświadczeń i wniosków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego) czy
elektronicznej licytacji ruchomości (specjalnie stworzony w tym celu system dostępny będzie w każdym sądzie).
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Wśród prelegentów wystąpili: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (koordynator krajowy ds. koordynacji
wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych, dr Marcin Uliasz (Główny specjalista
w Departamencie prawa cywilnego Ministerstwa sprawiedliwości), Rafał Fronczek (Prezes Krajowej
Rady Komorniczej).
Konieczność uwzględnienia wyroku TK w pracach nad nowelizacją prawa w zakresie informatyzacji postępowania egzekucyjnego z pewnością wpłynie na ich przedłużenie – czy VIII konferencja poświęcona
będzie nadal planowanym czy już obowiązującym regulacjom? Przekonamy się za rok.
Marcin Sala – Szczypiński
Radca prawny
Wicedziekan Rady OIRP w Krakowie

Podziękowania Dziekana Rady
dla radcy prawnego dr. Wojciecha Kalińskiego
Dziekan Rady Danuta Koszyk – Ciałowicz w imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Krakowie bardzo dziękuje radcy prawnemu dr. Wojciechowi Kalińskiemu za profesjonalizm,
dyspozycyjność, zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu umów dotyczących modernizacji
i rozbudowy systemu informatycznego w OIRP w Krakowie. Oprócz podziękowań Dziekan
Rady składa Panu życzenia pomyślności w życiu osobistym i dalszych sukcesów zawodowych.

Święto Prawników
W dniu 30 maja 2015 roku w Krakowie, już po raz dwunasty, odbyły się obchody Święta Prawników.
Uroczystości tradycyjnie zorganizowane zostały przez Ars Legis – Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory
– Patrona Prawników. Data Święta związana jest z liturgicznym wspomnieniem św. Ivo. Obchody
Święta zostały objęte patronatem honorowym m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz Krajowej
Rady Radców Prawnych. Jak co roku patronatu oraz wydatnego wsparcia udzieliła także Okręgowa
Izba Radców Prawnych w Krakowie.
Tradycyjnym punktem programu był VIII Turniej szachowy prawników o Puchar Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, organizowany przez OIRP w Krakowie (pod przewodnictwem
mec. M. Stanaszka), Stowarzyszenie Ars Legis oraz Małopolski Związek Szachowy.
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Nowością w obchodach był Bieg Temidy. Głównym celem organizacji Biegu była integracja środowiska prawniczego, w tym studentów oraz aplikantów. Prawnicy, będący miłośnikami biegania, mogli
spróbować swoich sił na dystansie 5 km lub 10 km, punktem startowym był stadion „Korony”. Trasa,
według relacji uczestników, była dosyć wymagająca. Bieg na 10 km w kategorii open wygrał aplikant
radcowski Marcin Kachniarz z czasem 42:51. Z kolei w kategorii open na dystans 5 km najlepszy czas
18:01 osiągnął aplikant adwokacki Maciej Michalak. Wszyscy uczestnicy oprócz pamiątkowych koszulek
otrzymali również medale oraz dyplomy. W pierwszym Biegu Temidy brały udział dwadzieścia trzy
osoby. Organizatorzy mają nadzieję, że Bieg stanie się coroczną tradycją, a frekwencja będzie miała
tendencję zwyżkową.
Również nowym punktem programu Święta był spacer z przewodnikiem śladami św. Ivo, podczas którego uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat życia Patrona Prawników. Punktem
startowym była Kamienica „Lisia Jama” przy ul. Kanoniczej 23, na fasadzie której znajduje się kopia
obrazu przedstawiającego św. Iwo. Zwiedzający obejrzeli także plac św. Marii Magdaleny, Collegium
luridicum, Collegium Maius, gdzie znajdują się Statuty Uniwersytetu z XVIII w. przewidujące dzień 19
maja (liturgiczne wspomnienie św. Ivo Helory) jako wolny od zajęć dla profesorów oraz studentów
Wydziału Prawa, Kościół św. Anny, w którym znajdują się relikwie św. Iwo, oraz obraz św. Iwo z XIX w.
w Kościele OO. Pijarów. Uczestnicy spaceru mogli cieszyć się nie tylko nowo zyskaną wiedzą, ale także
piękną, słoneczną pogodą, która sprzyjała niespiesznej wędrówce śladami Świętego.
Ze względu na to, że minęło 10 lat od formalnego założenia Stowarzyszenia Ars Legis, zwołany został
Kongres, poświęcony refleksji na temat przyszłości Stowarzyszenia, jego tożsamości, a w szczególności
kwestii pomocy prawnej „pro bono”. Członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście zgromadzili
się w Librarii Collegium Maius, gdzie wysłuchali między innymi wystąpień prof. Wacława Uruszczaka
oraz ks. prof. Franciszka Longchamps de Berier.
Po Kongresie jego uczestnicy udali się prosto do pobliskiego kościoła św. Anny na uroczystą Mszę
św. w intencji wszystkich prawników. Mszy św. przewodniczył ks. infułat Bronisław Fidelus, a homilię
wygłosił ks. Michał Czelny, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Po
Mszy prawnicy mogli tradycyjnie ucałować relikwie swojego Patrona.
Zwieńczeniem obfitego w atrakcje dnia była część rozrywkowa, czyli występ kabaretu dla zgromadzonych gości w piwnicy Loch Camelot oraz oczywiście część nieoficjalna, jaką była integracja do
białego rana.
r.pr. Karol Tatara
Wiceprezes Stowarzyszenia Ars Legis
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Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla
Pani Wiesławy Borczyk radcy prawnego z OIRP w Krakowie
W dniu 30 marca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii inaugurującej II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Teatrze Wielkim w Warszawie Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe dla liderów ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Radca prawny Wiesława
Borczyk została uhonorowana odznaczeniem państwowym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski za działalność społeczną, za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, za osiągnięcia w działalności na rzecz aktywizacji osób starszych i popularyzacji idei ustawicznego
kształcenia seniorów. Pani Wiesława Borczyk jest inicjatorką, organizatorką i prezesem Stowarzyszenia
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, które od 2004 r. prowadzi działalność edukacyjną, aktywizującą
i integracyjną na rzecz osób w wieku emerytalnym. W szczególności, Stowarzyszenie promuje działalność
edukacyjną (w tym także z edukacji prawnej) wśród osób w wieku emerytalnym oraz przedsięwzięcia
mające na celu upowszechnienie i rozwój nieodpłatnej pomocy prawnej. Z inicjatywy radcy prawnego
Wiesławy Borczyk, w ramach Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, od 1 stycznia 2009
r. prowadzony jest Sądecki Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, w którym starsze osoby
z miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych,
udzielanych przez wolontariuszy i prawników zatrudnionych w ramach projektu. Działalność Ośrodka
jest współfinansowana m.in. ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od
2007 r. przewodniczy Zarządowi Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
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Z jej inicjatywy zostało utworzone Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju (od
2009 r.), którego tematyka dotyczy problemów starzejącego się społeczeństwa i zmian demograficznych
w kraju oraz w Europie. Wiesława Borczyk jest członkiem zespołu ekspertów ds. osób starszych przy
Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej powołanej przez ministra
Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza.
Kapituła Konkursu Prawnik Pro Bono Roku, organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni
Prawnych i Dziennik Rzeczpospolita, przyznała jej zaszczytne wyróżnienie w tym Konkursie.
dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie serdecznie gratuluję radcy prawnemu Pani Wiesławie Borczyk w związku z uhonorowaniem Pani Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski życząc jednocześnie wielu dalszych sukcesów i satysfakcji z realizacji wszelkich
podejmowanych działań w sferze zawodowej oraz pomyślności w życiu prywatnym.
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
Danuta Koszyk – Ciałowicz

Szanowni Państwo,
W ostatnim numerze Biuletynu informowaliśmy, iż w Centrum Szkolenia Ustawicznego Krajowej Rady
Radców Prawnych trwają prace legislacyjne dotyczące wprowadzenia zmian zasad wypełniania przez
radców prawnych obowiązku doskonalenia zawodowego. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy informacji o zakończeniu tych prac.
Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez naszą Izbę zostaje odnotowywane automatycznie
według list obecności, a w szkoleniach organizowanych przez KRRP i inne Izby według doręczanych
zaświadczeń, według zasad ustalonych w Uchwale nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych
z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku
brania udziału w szkoleniach zawodowych, czyli po 2 punkty szkoleniowe za 1 godzinę szkolenia.
Do Komisji ds. doskonalenia zawodowego wpływają także zaświadczenia o odbyciu szkoleń poza samorządem radcowskim. Nie odnotowujemy ich jeszcze w Extranecie z uwagi na planowaną przez CSU
KRRP zmianę punktacji w zmienionej, czy też nowej uchwale szkoleniowej. Wpisanie tych szkoleń
w chwili obecnej spowodowałoby niemożność poprawek w programie Extranetu.
Magdalena Mac-Szponder
Radca prawny
Przewodnicząca komisji ds. doskonalenia zawodowego
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Konkurs Arbitrażowy
W finałach ustnych konkursu arbitrażowego Lewiatan wystąpiło łącznie aż 20 aplikantów. Jest to liczba
znaczna, biorąc pod uwagę, że do finałów tych awansowały 32 drużyny z całej Polski, zaś maksymalnie
jedna drużyna mogła liczyć 4 osoby. Oto pełna lista uczestników finałów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marcin Mróz
Damian Nartowski
Karol Wątrobiński
Anika Zemowska (obie w drużynie z apl. rdc. Błażejem Pietrzykiem, OIRP Łódź, i apl. adw. Markiem
Toporem)
Anna Lechowicz
Dorota Kulig
Bartosz Kałucki
Maciej Buda
Agnieszka Stupkiewicz
Paulina Ochab
Katarzyna Śnieżko
Paulina Sołtys (która była członkiem drużyny, lecz nie brała udziału w rundzie ustnej w Warszawie)
Maciej Oczkowski (w drużynie z apl. adw. Magdaleną Węgrzyn,ORA Kraków),
Małgorzata Mrożkiewicz
Kamila Sadowska
Magdalena Syrek
Grzegorz Namitowski,
Ariel Mucha,
Mateusz Pacak,
Wiktor Iwański

Pierwszy dzień polegał na eliminacjach, z których wyłoniono 8 drużyn do ścisłego finału.
Na pierwszym dniu zakończyła rywalizacje drużyna w składzie Dorota Kulig, Bartosz Kałucki oraz Maciej
Buda zajęła 10 miejsce oraz drużyna w składzie Marcin Mróz, Damian Nartowski, Karol Wątrobiński.
Podobnie drużyna w składzie z Aniką Zemanowską i Anną Lechowicz.
Inni uczestnicy Konkursu znaleźli się w gronie 8 najlepszych drużyn!
Na 1/4 finału udział zakończyła drużyna składająca się z Agnieszki Stupkiewicz, Pauliny Ochab, Katarzyny
Śnieżko (z wsparciem nieobecnej w Warszawie Pauliny Sołtys) – zbierając jednak bardzo pochlebne
recenzje oraz odpadając po niezwykle wyrównanym pojedynku.
Podobnie w 1/4 finału zakończyła udział drużyna w składzie Małgorzata Mrożkiewicz Kamila Sadowska,
Magdalena Syrek oraz Grzegorz Samitowski
Maciej Oczkowski występujący wraz z aplikantką adwokacką Magdaleną Węgrzyn oraz drużyna w skła-
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dzie Ariel Mucha, Mateusz Pacak oraz Wiktor Iwański rywalizowała dalej – znajdując się najlepszej
czwórce całego konkursu.
Maciej Oczkowski oraz Magdalena Węgrzyn zakończyli swój udział w konkursie na etapie półfinału, co –
biorąc pod uwagę ich debiut – należy ocenić jako wynik bardzo udany. Ostatnia z drużyn – Ariel Mucha,
Wiktor Iwański oraz Mateusz Pacak uległa dopiero w finale zespołowi składającemu się z aplikantów
adwokackich – zajmując ostatecznie drugie miejsce w całym konkursie oraz poprawiając swój ubiegłoroczny wynik o jedną pozycję. Drużyna ta zdobyła również nagrodę za etap pisemny – za najlepszą
odpowiedź na pozew oraz za drugi pozew. Wygrała również eliminacje zdobywając największą ilość
punktów w pierwszym dniu konkursu. Wiktor Iwański zdobył indywidualną nagrodą dla najlepszego
mówcy konkursu – pierwszą w historii dla aplikanta radcowskiego. Uzyskany wynik jest też najlepszym
wynikiem aplikantów radcowskich w historii konkursu arbitrażowego.
Wiktor Iwański
Aplikant radcowski

„Krakowscy aplikanci znów najlepsi w Turnieju Negocjacyjnym”
Zakończyła się trzecia edycja Turnieju Negocjacyjnego dla aplikantów radcowskich
18 kwietnia 2015 r. w Warszawie odbył się finał Turnieju Negocjacyjnego dla aplikantów radcowskich,
organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych. W tym roku Turniej organizowany był już po
raz trzeci, a liczny udział aplikantów z całej Polski (w pierwszym etapie wzięło udział 57 zespołów)
dowodzi, że Turniej nadal cieszy się dużym zainteresowaniem.
Jest tak nie bez powodu. Otóż, udział w Turnieju stanowi niepowtarzalną szansę na zapoznanie się
zarówno z teorią, jak i praktyką negocjacji. Negocjacje stanowią natomiast nieodłączny element pracy
każdego prawnika, a ich znaczenie – jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów – rośnie z roku
na rok. Oznacza to, że umiejętność prowadzenia negocjacji zaczyna być jedną z istotniejszych kompetencji, jaką powinien posiadać aplikant radcowski, aby w przyszłości, już jako radca prawny, świadczyć
pomoc prawną na najwyższym poziomie.
W ścisłym finale Turnieju znalazły się trzy zespoły: Kadma z Wrocławia, Entente Cordiale z Lublina oraz
Krakowscy Negocjatorzy z Krakowa. Całość odbyła się pod okiem znamienitego jury, w skład którego
weszli: sędzia Jerzy Stępień - były prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Zbigniew Ćwiąkalski - były
Minister Sprawiedliwości, profesor Stanisław Sołtysiński; mecenas Maciej Bobrowicz, Dyrektor Centrum
Mediacji Gospodarczej przy KRRP, były Prezes KRRP; mecenas Waldemar Koper - Dyrektor Biura Prawnego Kompanii Piwowarskiej, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.
Finał poprzedzony był pierwszym etapem, który w formie internetowego quizu został przeprowadzony
7 marca 2015 r. W tym etapie wyłonione zostały trzy najlepsze drużyny, które wzięły udział w tegorocznym finale.
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Pomimo, że już w pierwszym etapie sprawdzana była praktyczna wiedza uczestników, to właśnie w finale
możliwe było pełne zaprezentowanie przez uczestników swoich kompetencji. Ostatni etap zorganizowany był bowiem w formie, która chyba najbardziej przystaje do prawdziwych negocjacji: trzy zespoły
prawników (złożone z uczestników Turnieju), trzech klientów oraz olbrzymi majątek spadkowy do podziału. Tak po krótce można scharakteryzować trzygodzinny pojedynek finałowy. Wszystko sprowadzało
się do jednego celu: wynegocjować takie porozumienie, które zgodzą się zaakceptować wszystkie strony,
a które będzie najbardziej korzystne dla klienta reprezentowanego przez daną drużynę negocjatorów.
Pojedynek był niezwykle wyrównany, ale też zacięty. Każdy zespół musiał wyważyć odpowiednią relację
pomiędzy stawianiem żądań, a zachowaniem dobrych relacji wśród klientów oraz zespołów negocjatorów. Zwycięstwo nie zależało wyłącznie od wyników finansowych. Każdy klient podchodził do
negocjacji z innej pespektywy, każdemu zależało na innej części spadku. Dla jednego większą wartość
przedstawiał dom w górach, a dla innego – mieszkanie nad morzem. Podzielić należało także pamiątki
po zmarłym krewnym, a w takiej sytuacji łatwo o zerwanie długo wypracowywanego porozumienia.
Ostatecznie drużynom udało się znaleźć punkt wspólny tj. podpisać porozumienie, na które zgodzili się
wszyscy, mając przeświadczenie, że jest to rozwiązanie najbardziej korzystne dla klientów.
Choć w praktyce każda drużyna wygrała, gdyż sprostała poleceniom swojego mocodawcy, zwycięski
zespół mógł być tylko jeden. Była to drużyna aplikantów z Krakowa, której udało się wynegocjować dla
swojego klienta najkorzystniejszy podział majątku spadkowego. Od początku było bowiem oczywiste, że
równy podział nie będzie w praktyce możliwy, a zwycięstwo odniesie ta drużyna, która uzyska najwięcej.
Jednak nie zwycięstwo, rozumiane jako zdobycie największej ilości punktów, było tu najważniejsze.
Zdaniem aplikantów biorących udział w Turnieju najcenniejszym była możliwość zdobycia doświadczenia i sprawdzenia umiejętności negocjacyjnych w praktyce.
Drużyna Krakowskich Negocjatorów o Turnieju: Możliwość rozwijania praktycznych umiejętności negocjacyjnych, stanowił dla nas bodziec do wzięcia udziału w Turnieju. Tym bardziej jesteśmy szczęśliwi, iż jury tak
dobrze oceniło wszystkie trzy zespoły, wskazując że każdy wykazał się dużym profesjonalizmem, dbałością
o dobro swojego klienta oraz zdeterminowaniem w dążeniu do uzyskania porozumienia.
Mamy nadzieję, że taki model pracy prawnika będzie stawał się coraz bardziej powszechny, a liczba sporów
rozwiązywanych bez udziału sądu, z założeniem, że każdy uczestnik jest zwycięzcą, będzie nadal rosła.
Negocjacje są bowiem codziennością niezależnie czy negocjujemy ważny kontrakt, wysokość odszkodowania, czy też – już prywatnie – cenę mieszkania czy samochodu.
Autorzy:
Natalia Duszkiewicz, Aleksandra Leconte, Michał Leconte
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II Forum Aplikantów Radcowskich
W dniach 24-26 maja 2015 r. w Szczecinie odbyło się II Forum Aplikantów Radcowskich. Organizatorem
wydarzenia była Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie. Tak jak w zeszłym roku, była to okazja
do spotkania aplikantów oraz przedstawicieli Okręgowych Izb Radców Prawnych z całej Polski.
Tematem tegorocznego Forum był „warsztat pracy aplikanta”. Inauguracja spotkania miała miejsce 24
maja 2015 r. o godzinie 15:00 w Filharmonii Szczecińskiej, gdzie po przedstawieniu zaproszonych gości
i organizatorów odbył się wykład radcy prawnego Piotra Staroń „Budowanie i elementy warsztatu pracy
aplikanta, ze szczególnym uwzględnieniem: komunikacji z klientem, przesłuchanie świadka, przygotowania
pisma procesowego”. Prowadzący zwrócił uwagę na ważne, aczkolwiek wielokrotnie pomijane elementy
pracy aplikanta ale i radców prawnych takie jak: rozmowa z klientem, umiejętność gromadzenia informacji przydatnych w prowadzeniu sprawy czy też umiejętność zadawania pytań świadkowi podczas
przesłuchania przed sądem.
W tym samym dniu uczestnicy II Forum Aplikantów Radcowskich zostali zaproszeni na koncert w Filharmonii Szczecińskiej „Patyra gra Ravela”.
W sobotę, 25 kwietnia 2015 r. odbyły się warsztaty, w których udział wzięli aplikanci będący uczestnikami
Forum. W ramach warsztatów aplikanci byli podzieleni na grupy: „praktyki sądowe”, „patron a aktywność
aplikanta”, „rola wykładowcy z zdobywaniu praktycznych umiejętności zawodowych”. Warsztaty stały się
okazją do owocnej dyskusji nad problemami, z jakimi borykają się zarówno aplikanci jak i przedstawiciele
Krajowej Izby Radców Prawnych jak i Okręgowych Izb Radców Prawnych. Celem warsztatów było wspólne omówienie aktualnej sytuacji w zakresie roli i przydatności praktyk sądowych w procesie szkolenia
aplikantów, roli i zadań patrona oraz znaczenia i zadań wykładowcy. Dyskusja umożliwiła podzielenie
poglądów i doświadczeń uczestników Forum. W wyniku prowadzenia warsztatów pojawiły się wnioski
i podsumowania będące efektem przemyśleń i postulatów uczestników poszczególnych grup. Wnioski
zostały utrwalone na papierze, a kolejnym etapem było zaprezentowanie ich na panelu dyskusyjnym
„Podsumowanie II Forum Aplikantów. Wnioski i sugestie...”. Podczas panelu dyskusyjnego, przedstawiciele
poszczególnych grup przedstawili zaproszonym gościom, m.in. prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych
i Dziekanom poszczególnych Izb Okręgowych swoje wnioski i postulaty. Panel dyskusyjny stał się okazją
do wymiany poglądów między aplikantami ale również z zaproszonymi gośćmi.
Wydarzenie nie obyło się również bez okazji do integracji z koleżankami i kolegami z innych Okręgowych Izb: w piątek 24 kwietnia 2015 r. wieczorem została przewidziana impreza integracyjna w jednym
ze szczecińskich klubów, natomiast całe II Forum zostało uwieńczone uroczystą kolacją w restauracji.
Po przeprowadzonych z koleżankami i kolegami rozmowach i wymianie doświadczeń należy stwierdzić,
że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie dorównuje poziomem kształcenia innym miastom,
a niejednokrotnie przewyższa jeżeli chodzi o praktykę i zwyczaje związane z kształceniem aplikantów.
II Forum Aplikantów stało się owocnym spotkaniem i jedyną taką okazją do poznania praktyki i doświadczeń z innych Okręgowych Izb Radców Prawnych, oprócz tego stało się świetną okazją do integracji
aplikantów, należy mieć zatem nadzieję, że wydarzenie to na stałe wpisze się w kalendarz aplikantów
i spotkamy się za rok.
Marta Kulej
Aplikant radcowski,
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Sport i rekreacja
Turniej szachowy prawników w Krakowie
o puchar Dziekana Rady OIRP w Krakowie
W dniu 30 maja 2015 r. w siedzibie
OIRP w Krakowie odbył się VIII Turniej Szachowy o puchar Dziekana
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
Turniej tradycyjnie był rozgrywany
systemem szwajcarskim z tempem
15 minut na partię dla każdego zawodnika na dystansie 7 rund i uczestniczyło w nim 16 zawodników,
w przeważającej części krakowscy
radcy prawni.
Turniej wygrał Piotr Piwowarczyk
z warszawskiej Izby Radców Prawnych, który zdobył 6 punktów.
Drugie miejsce zajął radca prawny
z Krakowa Michał Olszyński 5,5 pkt,
a trzecie, tak jak w ubiegłym roku,
student WPiA UJ Piotr Wąsik 5 pkt.
Zwycięzca otrzymał ufundowany
przez Dziekana Rady Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Krakowie
p. Danutę Koszyk-Ciałowicz piękny
i oryginalny puchar, a dodatkowo
pierwsza trójka otrzymała ufundowane przez Wolters Kluwer Polska
sp. z o.o. nagrody.
Impreza odbyła się przy okazji Dni
Prawniczych i Święta św. Iwo Helory, patrona prawników i była, obok
biegu prawników, kolejnym wydarzeniem integrującym środowiska
prawnicze.
Turniej zamknął Wicedziekan Rady
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OIRP w Krakowie Marcin Sala-Szczypiński. Całą imprezę, przy walnej pomocy p. Małgorzaty Łobody
z administracji Izby, sprawnie przygotował i przeprowadził Radca Prawny Mariusz Stanaszek, który
jest również sędzią szachowym.
Coroczny turniej szachowy to nie tylko intelektualny wysiłek zawodników w trakcie zawodów, ale też
zachęta do częstszych kontaktów z tą królewską grą. Z drugiej strony zauważyć należy że przebieg
poszczególnych partii turnieju wskazał że ubiegłoroczne zapowiedzi podnoszenia siły gry nie były
gołosłowne, na szachownicach powstawały ostre i interesujące pozycje, a formalna różnica klas nie
ujawniała się w czasie gry.
Na pożegnanie uczestnicy podziękowali organizatorom za inicjatywę oraz zapowiedzieli swój udział
w następnym roku, gdyż wysoce sobie cenią spotkania przy szachownicy i związaną z tym dobrą zabawę.
Mariusz Stanaszek
Radca prawny
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Radcowie Prawni z Klubu Seniora Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Krakowie z wizytą integracyjną u kolegów
z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wrocławiu.
Na zaproszenie kolegów z Klubu Seniora przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wrocławiu, pod
przewodnictwem czynnego zawodowo Radcy Prawnego Pana mec. Henryka Krakowczyka wybraliśmy
się na klubowe spotkanie integracyjne w dniach 13-15.05.2015r do przepięknego Wrocławia zwanego
„Wenecją Północy” z uwagi na zabytki śródmiejskiego węzła wodnego. W programie naszej wizyty w dniu
13-tego maja przewidziano zwiedzanie starówki wrocławskiej.
W czasie spaceru podziwialiśmy Ratusz starego miasta zaliczany do najciekawszych i najcenniejszych
gotycko-renesansowych zabytków Europy środkowej, Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Narodowe,
kościół św. Elżbiety, a obok dwie malownicze kamieniczki „Jaś i Małgosia”.
Przepiękny rynek, dawniej główny plac targowy w mieście o pow. 3,7 ha, skupia dziesiątki fantastycznych kamieniczek, dziesiątki restauracji, kawiarń które swym urokiem przyciągają Wrocławian i turystów
z różnych stron świata. Z boku ratusza znajduje się najstarsza, niezwykle urokliwa karczma „Piwnica
Świdnicka”, w której w XIV i XV wieku serwowano słynne piwo ze Świdnicy. Obecnie tylko tutaj napić
się można piwa zwanego „białym i czarnym baranem”.
W kolejnym dniu 14-tego maja 2015,
razem z dużą grupą Radców Prawnych
z Wrocławia wyjechaliśmy rano do Arboretum w Wojsławicach, do ogrodu
dendrologicznego położonego 50 km
na południe od Wrocławia, założonego
w 1880 roku przez barona Fritza von
Oheimba. Arboretum wpisano do zabytków kultury w 1983 roku, a od 1989 roku
jest filią Ogrodu Botanicznego w Wrocławiu. Ogród dendrologiczny zajmuje 70
ha powierzchni, znany jest z bogatego
zbioru rododendronów, azalii, bukszpanów i liliowców, które stanowią „Kolekcje Narodowe”, a także rzadkich drzew
iglastych i liściastych.
Wieczorem 14 maja 2015r, po powrocie
z Wojsławic zostaliśmy zaproszeni przez
kolegów z Izby Wrocławskiej do Opery
na wspaniały spektakl „Opowieści Hoffmana” Jacques’a Offenbacha, Opera
w trzech aktach, pod dyrekcją i kierow-
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nictwem pani Michnik z Krakowa. Przy bogatej scenografii, przepięknych ariach, balecie i chórze (na
scenie wystąpiło ok. 100 wykonawców operowych), spędziliśmy niezapomniany, niezwykły wieczór.
15 maja 2015 rano pojechaliśmy na zwiedzanie „Panoramy Racławickiej”. W dużej porośniętej bluszczem
rotundzie wyeksponowany jest obraz – panorama. Bitwa pomiędzy Polskimi wojskami powstańczymi pod
wodzą gen. Tadeusza Kościuszki, a armią rosyjską dowodzoną przez gen. Tormasowa, odbyła się pod Racławicami 4 kwietnia 1794 roku. Malarska wizja stoczonej niedaleko Krakowa bitwy przedstawiona jest na
obrazie o wymiarach 120m x 15m i zajmuje 1800m kwadratowych płótna. Autorami dzieła są: Jan Styka
i Wojciech Kossak, którzy wraz z grupą innych artystów namalowali obraz zaledwie w 9 miesięcy. Płótno
zostało uszkodzone w czasie II w. św. i przeniesione do klasztoru Bernardynów we Lwowie. Dzięki temu
obraz przetrwał wojnę, do Wrocławia trafił w 1946 roku. Poddany zabiegom konserwatorskim dopiero
w 1985 roku udostępniony został publiczności. Do dzisiaj Panoramę Racławicką obejrzało ponad 6 min osób.
W godzinach popołudniowych zwiedziliśmy „Africarium” mieszczące się na terenie Wrocławskiego ZOO.
Znajdują się tam niezwykłe okazy: ryby, żółwie z Morza Czerwonego. Przed powrotem do Krakowa zostaliśmy zaproszeni do siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych mieszczącej się w samym centrum
miasta przy ul. Świdnickiej. Siedziba Wrocławskiej OIRP mieści się w pięknej, odremontowanej kamienicy,
dysponuje też ładnym ogrodem.
Wizytę we Wrocławiu uważamy za bardzo udaną dzięki kolegom działającym przy Klubie Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
Jadwiga Klimaszewska
Radca prawny

34
newsletter krakow lipiec 2015.indd 34

7/20/15 12:27 PM

Różne
Zmiany na liście radców prawnych w okresie
od 1 marca 2015 r. do 31 maja 2015 r.
Na dzień 31 maja 2015 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie wpisanych było 3196 radców prawnych, w tym 2074 wykonujących zawód radcy prawnego, 1122 osób nie wykonujących zawodu, a w tym 178 osób mających zawieszone prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Na listę prawników zagranicznych wpisanych było 5 prawników.
W okresie od 1 marca 2015 r. do 31 maja 2015 r.:
Na listę radców prawnych wpisano 370 osób, w tym:
• 4 osoby spełniające przesłanki określone w art. 25 ust. 1 ustawy
o radcach prawnych;
• 348 osób spełniających przesłanki określone w art. 24 ust.1;
• 16 osób spełniających przesłanki określone w art. 25 ust. 2;
• 2 osoby w związku z przeniesieniem wpisu z innej Izby.
Skreślono dziewięciu radców prawnych, w tym:
• czterech zmarłych radców prawnych: Annę Idzikowską, Jana Mrózek, Ewę Skała, Jana Wyrobę,
• pięcioro radców prawnych - usunięcie wpisu w związku z przeniesieniem do innej Izby.
Zawieszono prawo do wykonywania zawodu jednemu radcy prawnemu na jego wniosek.

Z limeryków letnio-luzackich
Pewien radca, w letniej pławiąc się zieleni,
pośród trawy relaksuje się i leni, za najmilszy
mając fakt, iż daleko jest od akt – chwile takie
niebywale sobie ceni.
Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Z limeryków tropikalnych (rzecz o żarze)
Mecenasa, co tworzenia posiadł dar, cieszy
wielce niespodziany z nieba żar – nie ukrywa
bowiem iż, tropikalny letni wyż liryzm w sobie
ma wydatny tudzież czar.

dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie

Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Zyskaj
pewność
w biznesie
Sprawdź swojego przyszłego
partnera biznesowego
www.wolterskluwer.pl

Zweryfikuj wypłacalność kontrahenta

Monitoruj swoich klientów

www.LEX.pl/ipg
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