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Szkolenia
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
Tak ogólnie rzecz ujmując nie jest dobrze a będzie jeszcze gorzej (mądrzy ludzie powiadają, że dobrze już
było i ja się z nimi zgadzam). 1 lipca 2015r. poza nami i już wiemy, jakie zmiany weszły w życie w k.p.k.,
w tym zwłaszcza zmiana art. 82 k.p.k., zgodnie z którym od 1 lipca br. radcowie prawni mogą wykonywać funkcje obrońców osób fizycznych z wyjątkiem radców prawnych zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę. Za każdym uprawnieniem idą jednak obowiązki, a już wiemy, że chętnych spośród
radców prawnych do obron karnych zbyt wielu nie ma. Żeby podeprzeć to statystyką dodam, że na 2833
radców prawnych wpisanych na listę krakowskiej izby na dzień 1 lipca 2015 tylko 118 radców prawnych zadeklarowało umieszczenie ich na liście „A” jako obrońców w sprawach karnych. Przypominam,
że istnieje również obowiązek sporządzenia listy „B”, na której zostali umieszczeni wszyscy radcowie
prawni spełniający warunki bycia obrońcą w sprawach karnych. Bardzo chcieliśmy zrównania zakresu
świadczenia pomocy prawnej z adwokatami a jakoś nie ma to przełożenia na fakty - dlaczego? Bo
zmienił się k.p.k. - to powinno ułatwić nam wejście w ten temat. Bo brak doświadczenia? To oczywiste
ale od września br. uruchomiony został w naszej Izbie program e-lerningowego kursu „Prawo Karne”
i wszyscy zainteresowani mogą z niego skorzystać nieodpłatnie, wystarczy wysłać zgłoszenie, o czym
informowaliśmy na bieżąco w newsletterze. Potrzeba zatem trochę „dobrej woli”, bo czas nauki można
przecież dostosować do indywidualnych możliwości.
Przypominam jedynie, że radcowie prawni, którzy zgłosili się do obron karnych tracą takie uprawnienia
w razie podjęcia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Muszą zatem fakt ten zgłosić do Izby celem
aktualizacji danych przedstawianych prezesom właściwych sądów, jest to o tyle istotne, że zaniedbanie
tego obowiązku może prowadzić do nieważności postępowania.
W ostatnim biuletynie informowałam Państwa o liczbie absolwentów aplikacji radcowskiej, którzy zdali egzamin radcowski, wypadałoby zatem dodać, że z tej liczby 357 osób złożyło ślubowanie, które w tym roku miało miejsce w pięknej Sali Audytorium Maximum UJ w dniu 7 lipca 2015r.
Było podniośle i uroczyście, a dopełnieniem uroczystości był koncert zespołu muzycznego „Krecia robota” i lampka wina na toast. Wpisując się w konwencję mojego wystąpienia do ślubujących,
zastanawiam się, czy nie był to jeden z piękniejszych dni w życiu zawodowym tych młodych ludzi.
Żyje się bowiem trudniej i pracuje więcej z uwagi na ilość i poziom regulacji prawnych, które zdają się nie mieć końca. Tak na marginesie czy ktoś z Państwa zastanawiał się, że w dobie internetu,
telefonów komórkowych, telekonferencji, faxów, maili etc. mamy coraz mniej czasu, niż mieliśmy
bez tych dobrodziejstw cywilizacji, te wszystkie urządzenia wcale nam pracy nie przyspieszają one
tylko co najwyżej poprawiają jej jakość a czasem i przysparzają problemów. Otwarcie bowiem poczty elektronicznej w godzinach wieczornych może czasem pozbawić snu całkowicie. Gorączka regulacji prawnych udzieliła się również naszej KRRP, poza sygnalizowanym już w poprzednim biuletynie uchwaleniem Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego, który obowiązuje również od
1 lipca br., a do którego przedstawiciele naszej Izby zgłosili szereg krytycznych uwag, uchwalone zostały
jeszcze Regulaminy w sprawie funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych
i w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także
ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych, Regulamin wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, zmiany w Regulaminie prowadzenia listy prawników
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zagranicznych, to wszystko na posiedzeniu KRRP w miesiącu wrześniu. Regulacje regulaminowe też
kończą się tam, gdzie zaczynają się problemy z wykonywaniem zadań samorządowych, co członkowie
KRRP z Krakowa starają się każdorazowo przedstawiać na posiedzeniach KRRP, z niewielkim jak dotychczas skutkiem. Tak było z przedłożeniem projektu KERP na nadzwyczajny Zjazd, tak było w przypadku
Regulaminu wykonywania zawody radcy prawnego, tak było również w przypadku regulaminów sądów
dyscyplinarnych i rzeczników. Eksperci swoje a zbiorowa mądrość KRRP swoje – jak nie przymierzając
w sejmie. W tzw. międzyczasie, w dniu 30 lipca 2015r. zostało jeszcze zwołane nadzwyczajne posiedzenie KRRP, bo zabrakło władzom krajowym determinacji i jak się wydaje odwagi w prezentowaniu
zdecydowanego stanowiska radców prawnych w przedmiocie zmiany rozporządzenia w sprawie opłat
za czynności radców prawnych oraz ustawy w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej, no i mamy tego
skutki, zarówno rozporządzenie jak i ustawa nie spełniają oczekiwań radców prawnych i nie mogą stanowić powodu do dumy dla przedstawicieli naszego krajowego samorządu.
Z bieżących wydarzeń warto odnotować, że nasza Izba zorganizowała i przeprowadziła w miesiącu
wrześniu br. akcję „Niebieski Parasol” w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie, Dębicy, Gorlicach, Nowym
Targu, Limanowej i Proszowicach, jak się wydaje już po raz ostatni bowiem akcje darmowych porad
prawnych stracą rację bytu wobec przewidywanego wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2016r. ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z tą regulacją będą pomagać najuboższym i profesjonaliści
w osobach radców prawnych i adwokatów ale także absolwenci studiów prawniczych z 3 letnim doświadczeniem i co warte podkreślenia bez ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, bez związania
tajemnicą zawodową, bez odpowiedzialności dyscyplinarnej!
W miesiącu sierpniu w naszej siedzibie zostały odnowione pomieszczenia biurowe na III p., założona
klimatyzacja, przebudowane pomieszczenie serwerowni. Nadal trwają prace związane z wdrożeniem
własnego programu informatycznego co uniezależni naszą Izbę od systemu informatycznego KRRP, będącego ciągle jeszcze na etapie wdrażania. W miesiącu wrześniu odwiedzili naszą Izbę przedstawiciele Izby
Łódzkiej w osobach Dziekana, Wicedziekana oraz Sekretarza, gdyż radcowie z tej Izby odbywali szkolenie
w Krakowie. Zachwytom nad wyglądem naszej siedziby nie było końca. Pod koniec września miało jeszcze miejsce szkolenie Skarbników i Głównych Księgowych, które zostało w całości zorganizowane przez
naszą Izbę i trzeba podkreślić, że wygląd siedziby naszej Izby robi wrażenie na wszystkich bez wyjątku.
W dniu 26 września 2015r. w OIRP w Krakowie przeprowadzony został egzamin wstępny na aplikację
radcowską, na prawie pół tysiąca zdających, egzamin z wynikiem pozytywnym zdało 213 osób. Zajęcia
dla aplikantów rozpoczynających aplikację od nowego roku będą prowadzone już w siedzibie naszej Izby.
Z ważnych wydarzeń należy odnotować świetnie zorganizowany bal z okazji XXVI Spartakiady
Prawników, której gospodarzem była w tym roku Izba Warszawska. Dziwnym zbiegiem okoliczności
posiedzenie KRRP „zbiegło się” dokładnie z terminem Spartakiady, co uniemożliwiło władzom KRRP
udział w Spartakiadzie i uroczystościach towarzyszących tej spartakiadzie integrującej wszystkich prawników, ale dla nas to nic nowego - dokładnie tak samo było w ubiegłym roku w Krakowie.
A co jeszcze przed nami? W dniu 10 grudnia zaplanowano zgromadzenie w celu podziału na zebrania
rejonowe. Tak, tak bo w 2016 r. kończy się już obecna kadencja Rady, czas tak szybko leci…
Danuta Koszyk-Ciałowicz
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
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Ślubowanie radców prawnych – 7 lipca 2015 r.
W piątek, 7 lipca 2015 roku, w eleganckich wnętrzach Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się uroczyste ślubowanie 361 nowych radców prawnych, wpisanych na listę prowadzoną
przez Radę OIRP w Krakowie.
Na ślubowaniu byli obecni przedstawiciele Prezydium Rady OIRP w Krakowie w następującym składzie:
Dziekan Rady IX kadencji radca prawny Danuta Koszyk- Ciałowicz, Wicedziekan ds. Aplikacji radca
prawny Anna Sobczak, Wicedziekan ds. Ekonomicznych i Organizacyjnych radca prawny Alicja Juszczyk,
Wicedziekan ds. Wykonywania Zawodu radca prawny dr Marcin Sala-Szczypiński, Sekretarz Rady radca
prawny Danuta Rebeta oraz Skarbnik Rady radca prawny Joanna Żurek - Krupka.
Uroczystość ślubowania uświetnili zaproszeni goście: Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych radca
prawny Dariusz Sałajewski, członek Prezydium KRRP radca prawny Wiesław Hudyma, Przewodniczący
Komisji ds. Aplikacji radca prawny Andrzej Kadzik, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej radca
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prawny Piotr Lato, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie dr Władysław Pawlak, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Beata Kurdziel, Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminu radcowskiego
sędzia Sądu Okręgowego Barbara Baran oraz Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie
adwokat Piotr Ochwat, opiekunowie szkolenia aplikantów radca prawny Grażyna Bińko, radca prawny
Barbara Matuszewska, Pani Edyta Klek i Pani Joanna Podgórska oraz rodziny i bliscy radców prawnych
składających ślubowanie.
Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła, przedstawiając program jej przebiegu, Sekretarz Rady OIRP w Krakowie Pani Danuta Rebeta, po czym nastąpiło wprowadzenie sztandaru Krajowej Izby Radców Prawnych,
a także odsłuchanie hymnu państwowego. Po oficjalnym rozpoczęciu, swoje przemówienie wygłosiła
Dziekan Rady OIRP w Krakowie Pani Danuta Koszyk- Ciałowicz, która witając uczestników ślubowania
i przybyłych gości pogratulowała nowym radcom prawnym ukończenia aplikacji, zdania trudnego
egzaminu zawodowego i zdobycia uprawnień zawodowych. Jednocześnie Pani Dziekan zaznaczyła,
że zawód radcy prawnego wykonywany jest w coraz trudniejszej sytuacji na rynku pracy, związanej
również z otwarciem dostępu do zawodów prawniczych i stałym wzrostem rzeszy wykwalifikowanych
prawników, których liczba w ostatnich latach wzrosła nieproporcjonalnie do zapotrzebowania na usługi
prawne. Analiza zmian w prawniczym środowisku wskazuje, że nadchodzi era dominacji dużych klientów
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korporacyjnych, przy czym zarówno klienci korporacyjni, jak i klienci prywatni są coraz mniej skłonni
do ponoszenia kosztów tradycyjnego, zorientowanego na konfrontację swoich racji w sądzie, świadczenia usług prawniczych. Stąd tak istotne staje się poszukiwanie innych sposobów rozwiązywania
konfliktów, w tym zachęcanie stron do podjęcia mediacji celem polubownego załatwiania sporów na
wczesnym etapie postępowania. Ciągle aktualnym sposobem zaistnienia i utrzymania się na rynku
usług prawniczych jest profesjonalizm radcy prawnego, który wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji
i ciągłej inwestycji w szeroko rozumiany rozwój. Dużą rolę odgrywa też doświadczenie zawodowe,
gdyż „mistrzynią we wszystkich rzeczach jest praktyka”. Na zakończenie Pani Dziekan oprócz gratulacji
złożyła uczestnikom ślubowania serdeczne życzenia przezwyciężenia wszelkich trudności i odniesienia
sukcesów w sferze zawodowej.
Po Dziekanie Rady głos zabrała Wicedziekan Rady ds. Aplikacji Pani Anna Sobczak, która podkreśliła, że
według Konfucjusza, wybór zawodu, który się lubi powoduje, że nigdy nie jest się zmęczonym. Wyraziła
przy tym nadzieję, że wszyscy ślubujący będą mogli w trudnych chwilach swojego zawodowego życia
przypomnieć sobie te słowa i czerpać z nich siłę... . Czasami mimo wszystko... . A polubienie zawodu
radcy prawnego i utrzymanie się w tym stanie emocjonalnym wymaga bezustannego wysiłku, gdyż
wykonywanie tego zawodu to także ciągła walka, która wymaga sił i odwagi, jako że niejednokrotnie dla
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dobra mocodawcy, pracodawcy, czy też dla obrony własnych zasad radcowie zmuszeni są dokonywać
niełatwych wyborów, niejednokrotnie przegrywać (w tym z samym sobą) i umieć się z tym pogodzić
i to z klasą. Pani Wicedziekan zakończyła swoje wystąpienie cytatem z wiersza Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego: „Gdy wieje wiatr historii ludziom jak pięknym ptakom rosną skrzydła natomiast trzęsą
się portki pętakom” życząc wszystkim nowym radcom prawnym żeby pośród wiatru historii życia
zawodowego każdy z Nich rozwinął skrzydła jak piękny ptak... .
Następnie Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Pan Dariusz Sałajewski, w swoim wystąpieniu
pogratulował nowym radcom prawnym nabycia uprawnień do wykonywania pięknego, aczkolwiek
trudnego zawodu radcy prawnego i zasilenia szeregów społeczności radcowskiej, która, jego zdaniem,
powinna być mocna nie tylko liczebnie, lecz winna także wyróżniać się profesjonalizmem i przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, gdyż radcowie prawni są wezwani do wykonywania zawodu zaufania
publicznego. Wspomniał również o aktualnych bolączkach występujących na rynku usług prawniczych,
jako że znaczny wzrost liczby radców prawnych nie przełożył się na wzrost zapotrzebowania na usługi
prawnicze. W związku z tym, dla niektórych radców prawnych nieodpłatna pomoc prawna będzie
źródłem dochodu. Wyraził nadzieję, że wysiłek w zakresie edukacji prawnej społeczeństwa, wspierany
także przez KRRP, doprowadzi w przyszłości do wzrost popytu na usługi prawnicze.
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Po wystąpieniu Prezesa KRRP Dziekan Rady Pani Danuta Koszyk – Ciałowicz zaprosiła obecnych do
złożenia ślubowania radcowskiego. Po ślubowaniu wręczyła każdemu radcy prawnemu zaświadczenie
uprawniające go do wykonywania zawodu.
Po zakończeniu ceremonii ślubowania, w imieniu Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędziego
Krzysztofa Sobierajskiego serdeczne gratulacje nowym radcom prawnym złożył sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie dr Władysław Pawlak, który życząc im równocześnie wielu sukcesów zawodowych,
wierności rocie ślubowania, podkreślił wagę, znaczenie i istotny społeczny wymiar wykonywania zawodu radcy prawnego.
W imieniu Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędziego Beaty Morawiec zabrała głos sędzia Sądu
Okręgowego w Krakowie Beata Kurdziel, która pogratulowała obecnym uzyskania formalnych uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego i zakończenia tego ważnego etapu od którego jest
uzależnione ich dalsze życie zawodowe. Życzyła zebranym wzorowego wykonywania obowiązków
radcy prawnego.
Następnie Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminu radcowskiego sędzia Sądu Okręgowego
Barbara Baran dokonała krótkiej oceny kończącego się okresu, w którym przewodniczyła komisjom
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egzaminacyjnym ds. przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, które były: „jak odźwierny, przy bramie
przez którą weszli również obecni na sali nowi radcowie prawni”. Pani sędzia życzyła zgromadzonym
umiejętności przestrzegania zasad szlachetnej konkurencji przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego
i zachowania wrażliwości na kolegów i szacunku dla ich dokonań.
Kolejnym gościem, który zabrał głos był adwokat Piotr Ochwat, Wicedziekan ORA w Krakowie, który
pogratulował młodym radcom prawnym osiągnięcia sukcesu i nabycia uprawnień do wykonywania
zawodu radcy prawnego, zachęcając ich do godnego, etycznego i rzetelnego wykonywania zawodu.
Życzył im także powodzenia w odnalezieniu swojego miejsca na coraz to trudniejszym i bardziej wymagającym rynku usług prawniczych.
Przedstawiciel ślubujących radców prawnych Pan Piotr Klimczyk podziękował władzom OIRP w Krakowie oraz opiekunom szkolenia aplikantów za opiekę otrzymaną w czasie aplikacji. Wyraził pragnienie
i przekonanie, że pomimo wszystkich trudności dzień ślubowania, stanowiący uwieńczenie wielu lat
nauki i duże osiągnięcie, stanie się dla nowych radców prawnych początkiem drogi, która prowadzi
do sukcesu zawodowego.
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Po zakończeniu wystąpień wszyscy obecni powstali i nastąpiło wyprowadzenie sztandaru KIRP, po czym
Wicedziekan ds. Aplikacji radca prawny Anna Sobczak wymieniła wyróżnione osoby, które uzyskały
najlepsze wyniki z egzaminu radcowskiego. Dla radcy prawnego Pani Joanny Sekuły, która zdała egzamin radcowski z najwyższą lokatą została ufundowana przez Towarzystwo Akcyjne „Telimena” S.A.
toga, pozostałych wyróżnionych nagrodzono publikacjami książkowymi ufundowanymi przez C.H. Beck
oraz rocznym dostępem on – line do systemów informacji prawnej, tworzonych przez Wolters Kluwer.
Część oficjalną uroczystości zakończył porywający dynamizmem koncert zespołu „Krecia Robota”.
Nowym radcom prawnym jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych
i powodzenia w życiu osobistym.
dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie
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Akcja „Niebieski Parasol 2015 ” w Krakowie
W dniach 14-15 września 2015 roku w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie miała
miejsce kolejna, VI edycja akcji „Niebieski Parasol”. W Krakowie z akcji skorzystało ponad 100 osób.
Bezpłatnych informacji prawnych udzielało 22 radców prawnych i 2 aplikantów radcowskich z tut. Izby.
Pomimo, iż tradycyjnie dominującą dziedziną prawa było prawo cywilne, udzielono także informacji
prawnych z wielu innych dyscyplin prawa, w tym z prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa konsumenckiego, prawa spółdzielczego i lokatorskiego, prawa gospodarczego i bankowego. Żadna z osób,
zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnej informacji prawnej, nie odeszła bez otrzymania profesjonalnej
pomocy prawnej.
Należy przy tej okazji podziękować za wielką dyspozycyjność radców prawnych z Krakowa. Niektórzy
radcowie prawni świadczyli pomoc prawną przez wszystkie dni trwania akcji.
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W Krakowie w akcji „Niebieski Parasol” wzięli udział następujący radcowie prawni:
Maciej Bednarek, Mariusz Boruch, Katarzyna Chachlowska, Joanna Chruściel, Jolanta Dulińska, Aleksandra Grochola, Anna Jasielska-Papierkowska, Katarzyna Karaś–Batko, Radosław Kurek, Marta Kuzaj, Aleksandra Liszka, Małgorzata Mastalerz, Ewa Miszczyk-Wróbel, Dominika Mróz-Krysta, Monika
Pindziak-Dutkiewicz, Piotr Popławski, Małgorzata Roszkowska, Karolina Saletra, Anna Sapota, Anna
Stokłosa, Magdalena Szepczyńska, Urszula Vogt-Nesterowicz, Adam Wróblewski i aplikant radcowski
Wojciech Adamski.
Dziękując wszystkim członkom naszej Izby, którzy wzięli udział w tegorocznej akcji „Niebieski Parasol”
należy podkreślić, że klienci byli bardzo zadowoleni z uzyskanych informacji prawnych, a ze strony radców prawnych i aplikantów radcowskich, spotkania z osobami korzystającymi z nieodpłatnej pomocy
prawnej, były nacechowane życzliwością i dążeniem do znalezienia sposobu rozwiązania zgłaszanych
problemów.
dr Małgorzata
Grelewicz - La Mela
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie

Sprawozdanie z akcji „Niebieski Parasol”
przeprowadzonej w Dębicy w dniu 14 września 2015 r.
Akcja bezpłatnych porad prawnych „Niebieski Parasol” została przeprowadzona w Dębicy w dniu 14 września
2015 r. w godzinach od 9.00 do 15.00. Był to element ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Krajową Izbę
Radców Prawnych.

I. Rozpropagowanie akcji.
Informacje o akcji przekazane zostały do ogólnej wiadomości poprzez materiały przygotowane na zlecenie
Krajowej Rady Radców Prawnych oraz poprzez działania medialne przeprowadzone na szczeblu Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Krakowie.
Na terenie Dębicy akcja była rozpropagowana pośród mieszkańców poprzez:

• wywieszenie przekazanych plakatów informacyjnych (1 plakat w budynku Sądu Rejonowego w Dębicy,
3 plakaty w budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy, 8 plakatów w budynku Urzędu Miejskiego
w Dębicy - w tym 4 na drzwiach wejściowych, 1 plakat w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy
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Społecznej w Dębicy, 1 plakat w budynku Domu Seniora, 2 plakaty na tablicach ogłoszeniowych na
terenie miasta, będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Dębicy);
• informacje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy;
• publikacje prasowe o akcji w: „Nowiny Rzeszowskie”, „Obserwator”, „Super Nowości”, „Wiadomości
Dębickie”;
• informacje w telewizji: lokalna Dębica.tv;
• informacje na portalach internetowych: www.wiadomoscidebickie.eu, www.ziemiadebicka.pl, www.
debica24.eu,miasto.debica.pl,głos24.pl,www.ptvr.pl.
Pomiędzy radcami prawnymi akcję rozpropagowano poprzez:
• indywidualne rozmowy z radcami prawnymi z Dębicy, przeprowadzone w celu przekonania do wzięcia
udziału w akcji.
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II. Przeprowadzenie akcji.
Akcja „Niebieski Parasol” została przeprowadzona w Dębicy w dniu 14 września 2015 r. w godzinach od 9.00
do 15.00. w sali sesyjnej budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ulicy Ratuszowej 2. W akcji uczestniczyło
łącznie 10 radców prawnych i jedna aplikantka radcowska. W każdej godzinie na sali było co najmniej 3
radców gotowych do udzielania porad prawnych.
W czasie trwania akcji udzielono 50 porad prawnych. Porady dotyczyły wielu zagadnień z prawa cywilnego,
prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa
karnego, spraw spadkowych, spraw administracyjnych.
Udział w akcji „Niebieski Parasol” wzięli Koleżanki i Koledzy radcowie prawni: Igor Bochyński (OIRP Kraków),
Katarzyna Ferenc (OIRP Rzeszów), Bartosz Góra (OIRP Kraków), Artur Juszczyk (OIRP Rzeszów), Konrad Pająk
(OIRP Kraków), Marcin Parys (OIRP Rzeszów), Władysław Rogóż (OIRP Kraków), Leszek Wepsięć (OIRP Kraków), Paweł Ziobro (OIRP Kraków), Joanna Żurek-Krupka (OIRP Kraków) oraz aplikantka radcowska Karolina
Kania (OIRP Rzeszów).
Sporządziła:

Joanna Żurek-Krupka
Radca prawny
Skarbnik Rady OIRP w Krakowie

Sprawozdanie z akcji „Niebieski Parasol” – Gorlice 2015 rok
W dniu 15 września 2015 roku, w godzinach od 9.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach
(sala Urzędu Stanu cywilnego), miała miejsce akcja „NIEBIESKI PARASOL”, w trakcie której udzielane
były bezpłatne porady prawne dla mieszkańców miasta Gorlice (dwie osoby przybyły z pobliskich miejscowości powiatu gorlickiego) przez Radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
W akcji brało udział 10 Radców prawnych oraz 2 aplikantów radcowskich z terenu miasta Gorlice: R.pr.
Agnieszka Złotek, R.pr. Maria Kuźniarska – Pęczek, R.pr. Izabella Piotrowska – Mruk, R.pr. Monika Budziak,
R.pr. Magdalena Kwarcińska – Wąsik, R.pr. Mateusz Mruk, R.pr. Daniel Lewek, R.pr. Wojciech Kaszałowicz,
R.pr. Paweł Sokół, R.pr. Grzegorz Przybyło, aplikant Konrad Katarzyński, aplikant Marek Wszołek.
W trakcie akcji udzielono w sumie 29 porad.
Porady dotyczyły głownie zwykłych spraw życia codziennego (prawo pracy, prawo cywilne, prawo ubezpieczeń społecznych, sprawy spadkowe, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo podatkowe, prawo administracyjne, ochrona praw lokatorów). Nadmienić należy, iż pomocy potrzebowały osoby które miały
konkretny problem/konkretną sprawę do załatwienia która wymagała porady/konsultacji prawnej. Kilka
porad wydano po analizie dokumentów przedstawionych przez zainteresowane osoby. Akcję „NIEBIESKI
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PARASOL” na terenie miasta Gorlice w 2015 roku należy ocenić pozytywnie, każdy kto zgłosił się w celu
udzielenia mu porady taką poradę uzyskał.
Szczególne podziękowania za pomoc udzieloną w przeprowadzeniu akcji, organizatorzy składają Burmistrzowi Miasta Gorlice – Panu Rafałowi Kukla, który dla celów akcji udostępnił bezpłatnie pomieszczenie
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz zapewnił pomoc w organizacji akcji poprzez pracowników
Urzędu Miejskiego w Gorlicach. Serdecznie dziękujemy.
Grzegorz Przybyło
Radca prawny

Akcja „Niebieski Parasol” w Nowym Targu
W Nowym Targu Akcja odbyła się w budynku Urzędu Miasta w dniu 17.IX.2015 roku w godz. od 14-tej do
18-tej. Porad udzielało trzech radców prawnych, a to: Zbigniew Sięka, Jan Suder oraz Wojciech Gliściński.
Udzielono porad prawnych z różmych dziedzin prawa łącznie 9-ciu osobom.
Tematyka porad bardzo zróżnicowana (wspólnoty mieszkaniowe, kredyty, działalność gospodarczy, rozwód, alimenty, ubezpieczenia majątkowe i społeczne).
Zbigniew Sięka
Radca prawny

Akcja „Niebieski Parasol” w Tarnowie
Uczestniczyli: Anna Szepielak – Mikos, Waldemar Lawiński i aplikant Jarosław Wroński
Liczna osób którym dzielono porad prawnych 32. Tematyka: prawo spadkowe, prawo pracy, prawo rzeczowe,
prawo rodzinne, zobowiązania, prawo bankowe.

Waldemar Lawiński
Radca prawny
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Szkolenie Skarbników Rad OIRP i Głównych Księgowych
W dniach 01-03 października br. w Krakowie odbyła się kolejna edycja szkoleń Skarbników Rad OIRP
i Głównych Księgowych OIRP. Było nam niezmiernie miło gościć przedstawicieli OIRP z całej Polski,
tym bardziej, że frekwencja dopisała i w szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele z 18 OIRP. Uczestników szkolenia przywitała Dziekan Rady OIRP w Krakowie Danuta Koszyk-Ciałowicz i Skarbnik Joanna
Żurek-Krupka.
Wykład przeprowadziła Pani Urszula Pietrzak – biegły rewident, której problematyka funkcjonowania
okręgowych izb radców prawnych jest znana m. in. w związku z badaniem bilansu naszej Izby.
Przedmiotem wykładu była: „Działalność gospodarcza stowarzyszenia a możliwości zastosowania
uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro oraz zasady opodatkowania
działalności okręgowych izb radców prawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych”. Poza wykładem miała miejsce żywa dyskusja związana z problematyką podatkową i składkami ZUS-owskimi.
Odbyły się również oddzielne panele dyskusyjne Skarbników i Głównych Księgowych. Wymieniono na
nich doświadczenia poszczególnych Izb w zakresie m. in. prowadzonej działalności i związanych z nią
rozliczeniach z fiskusem oraz wymieniono się zasadami rozliczeń z ZUS-em.
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Podsumowując, szkolenie uznano za niezmiernie konstruktywne. Stwierdzono, że wymiana wzajemnych
doświadczeń spowoduje usprawnienie działań w omawianym zakresie w poszczególnych OIRP oraz
pozwoli na ujednolicenie rozwiązań w zakresie systemów rozliczeń.
W związku z ogólnie zdefiniowaną działalnością okręgowych izb radców prawnych postanowiono
zwrócić się do OBSiL-u celem wypracowania stanowiska dotyczącego obecnego statusu w zakresie
przedmiotu działalności okręgowych izb radców prawnych i znalezienia możliwości bardziej precyzyjnego zdefiniowania tego przedmiotu.
Oprócz części szkoleniowej zaprosiliśmy naszych gości na spacer po Krakowie tj. Kazimierzu, Wawelu
i Rynku. Przewodnikiem po urokliwych zakątkach Krakowa była Pani Dorota Kluska.
Gościom pokazaliśmy również naszą
siedzibę, która mówiąc nieskromnie,
zrobiła duże wrażenie. Gratulowano
nam tak szybkiego i efektywnego
przedsięwzięcia, jakim była adaptacja nabytej nieruchomości.
Kolejne szkolenie Skarbników
i Głównych Księgowych będzie organizowane w 2016 r. przez OIRP
w Lublinie.
Joanna Żurek-Krupka
Radca prawny
Skarbnik Rady OIRP w Krakowie
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Radca prawny źle się łamie…
Na przełomie sierpnia i września, gdy wakacje stają się wspomnieniem, a wielu z nas wraca do obowiązków zastanawiając się nad strategią promocji kancelarii, pozyskiwaniem nowych klientów, niektórzy jeszcze kompletują podręczniki szkolne dla dzieci, również uwaga przedstawicieli samorządu
zawodowego radców prawnych skupiała się na podobnych kwestiach (choć w nieco innym aspekcie)
– tj. kwestiach podręczników i promocji zawodu, które przy tym splotły się w tym czasie w szczególny
sposób. A że były to kwestie istotne i dotyczyły budowania wizerunku zawodu radcy prawnego, pozwolę
sobie podzielić się z Państwem paroma refleksjami z nimi związanymi.
Nie wybrzmiał pierwszy dzwonek szkolny, a Naczelna Rada Adwokacka w skierowanym do Ministra
Sprawiedliwości piśmie sprzeciwiła się opisowi zawodu adwokata zaprezentowanemu w wydanym
przez resort sprawiedliwości podręczniku „Przychodzi uczeń do prawnika...”. Adwokaci wyrazili oczekiwanie, że podręcznik zostanie wycofany, stawiając pytanie dlaczego w podręczniku nie zastosowano
zwyczajowo obowiązującej kolejności alfabetycznej w wymienianiu zawodów. Chodziło o sformułowania użyte przez autorów poradnika, a opisujące zawód adwokata: „Podobnie jak radca prawny jest
profesjonalnym prawnikiem świadczącym pomoc prawną dla swoich klientów. (...) Adwokat podobnie
jak radca prawny pomaga swoim klientom w trudnych sytuacjach życiowych.(...)” itp. Zdaniem Prezesa
NRA Andrzeja Zwary zastosowana w tym opisie metoda porównawcza zawodu adwokata do zawodu
radcy prawnego w sposób niedopuszczalny wartościuje zawody i stanowi stronniczą promocję zawodu
radcy prawnego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W kolejnym wywiadzie udzielonym portalowi
rp.pl (opatrzonym tytułem „Adwokat to nie byle jaki zawód. Nie można napisać, że adwokat, podobnie
jak radca, jest profesjonalnym pełnomocnikiem”) Prezes Zwara stwierdził, że adwokaci oburzyli się na
takie zdeprecjonowanie reprezentowanego przez nich zawodu.
Na te zarzuty i wypowiedzi odpowiedziałem w felietonie „Nie palmy podręczników”, opublikowanym
w dodatku do Dziennika Gazety Prawnej „Prawnik” z 11 września 2015r., wykazując nie tylko niezasadność, ale i niestosowność powołanych wypowiedzi. Nie zamierzam wracać tu do tych argumentów,
lecz chciałbym rozwinąć poruszoną w tym tekście kwestię podręczników i edukacji.
Na początku tego roku uwagę przedstawicieli samorządu radcowskiego - w osobie radcy prawnego
Anny Kordylewskiej, do podziękowań, dla której w tym miejscu się przyłączam - zwrócił podręcznik
do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych, zatytułowany (nomen omen) „W centrum
uwagi”, w którym, w części poświęconej postępowaniu sądowemu, całkowicie pominięto zawód radcy
prawnego – ani słowa, nic, całkowite milczenie. Jakby zawód radcy prawnego nie istniał. Dziekan Rady
OIRP w Krakowie D. Koszyk-Ciałowicz wystąpiła z pisemnym protestem do Minister Edukacji, domagając się korekty podręcznika w tym zakresie i poświęcenia w nim należnej uwagi zawodowi radcy
prawnego - w efekcie nastąpiła modyfikacja kolejnych jego wydań.
Nie bez przyczyny samorządy zawodowe przywiązują tak dużą wagę do kwestii prezentacji zawodu
w podręcznikach szkolnych – po prostu, parafrazując wieszcza – tacy będą nasi klienci, jakie młodzieży
chowanie. Jednym z realizowanych zadań samorządu jest budowanie pozytywnego wizerunku radcy
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prawnego, wpływającego w konsekwencji na promocję zawodu i pozyskiwanie klientów. Oczywiście,
w wyniku prowadzonych akcji nikt nie przyprowadzi konkretnemu radcy prawnemu klienta „za rękę”,
możemy jednak wpływać na warunki ułatwiające wykonywanie zawodu. Mimo wszystkich negatywnych skutków otwarcia zawodu (na marginesie tylko wspomnę, iż uzasadnieniem ustaw deregulacyjnych była likwidacja bezrobocia wśród absolwentów studiów na kierunku Prawo, a faktyczną ich
konsekwencją jest przeniesienie tegoż bezrobocia na radców prawnych i częściowe przerzucenie jego
efektów na barki samorządu, co łatwo można wykazać analizując wnioski dotyczące wpisów na listę
radców prawnych), jesteśmy i tak w nienajgorszej sytuacji. Radcowie prawni mogą pozyskiwać nowych
klientów, przekonując niezdecydowanych, iż warto korzystać z pomocy prawnej. Do tego konieczna
jest jednak przemyślana promocja zawodu i strategia budowy wizerunku. Jedną z dróg jest wpajanie
od najmłodszych lat przekonania o wartości pomocy prawnej i zalet korzystania z niej. Temu, między
innymi, służy realizowany przez OIRP w Krakowie, z ogromnym zaangażowaniem naszych Koleżanek
i Kolegów, program edukacji prawnej w liceach. Tworzymy jednoznaczne skojarzenie: jakiekolwiek
wątpliwości prawne, podpisanie umowy itp. oznaczają konieczność skorzystania z porady – najlepiej
radcy prawnego. Wzmacnianiu takiego przekazu i rozpowszechnianiu go służą też wszystkie publikowane
przy udziale OIRP w Krakowie teksty pojawiające się w prasie lokalnej. Można przy tym postawić tezę,
iż akcje promocyjne i informacyjne organizowane lokalnie wielokrotnie okazują się skuteczniejsze niż
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akcje organizowane centralnie i to na nie powinien być kładziony większy nacisk, a akcje ogólnopolskie
mogą je uzupełniać jednak po uprzedniej konsultacji z poszczególnymi OIRP (przykładem niech będzie
spot reklamowy, o emisji którego informowałem Państwa newsletterem, czy plakaty reklamowe – ilustracje w załączeniu). Od razu mogę wskazać argument za koniecznością takiej edukacji. Współpracując
w przygotowaniu tekstu, jaki miał być opublikowany w Dzienniku Polskim, przesłałem do redakcji
materiał zatytułowany „Radca prawny od 1 lipca 2015 obrońcą w sprawach karnych”. W odpowiedzi
otrzymałem wersję zawierającą poprawki redakcyjne, ze zmienionym tytułem „Radca od 1 lipca 2015
obrońcą w sprawach karnych”. Odpowiedź na pytanie o przyczynę zniekształcenia naszego tytułu
zawodowego była prosta – „bo radca prawny źle się łamie” (na szpalcie). Dziennikarzowi nie robi różnicy czy pisze o radcy, czy o radcy prawnym, czytelnicy też tej różnicy pewno nie zauważą – my, jeśli
chcemy osiągnąć pożądany poziom identyfikacji naszego zawodu, do takich uproszczeń nie możemy
dopuszczać. Na każdym kroku musimy dbać o właściwą prezentację zawodu.
I znów wracamy do kwestii znaczenia edukacji i akcji promocyjnych, i wracamy do przełomu sierpnia
i września. Padło wówczas, wywołując interesującą dyskusję, pytanie o sens przeprowadzania akcji
udzielania darmowych porad prawnych „Niebieski parasol” – a to w kontekście prac nad ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, która ostatecznie uchwalona została w wersji faworyzującej organizacje
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Warto wiedzieć
pozarządowe. Stawiano wówczas
pytanie o celowość akcji, o jej skuteczność w budowaniu pozytywnego wizerunku radcy prawnego i jej
efektywność. Ostatecznie zapadła
decyzja o organizacji akcji (choć zapewne w tej formie po raz ostatni)
– w zakresie odpowiadającym zainteresowaniu radców prawnych,
którzy zechcą dobrowolnie włączyć
się w jej organizację. W efekcie na
terenie działania OIRP w Krakowie akcję przeprowadzono w 8
miejscowościach, przy udziale 68
radców prawnych i 8 aplikantów
radcowskich. Świadczy to o tym,
iż wielu z naszych kolegów odczuwa potrzebę świadczenia pomocy
w ramach tej akcji, dostrzegając
też zapewne jej walor promocyjny.
O sile mediów lokalnych świadczy
natomiast wzrost liczby osób chcących uzyskać porady w drugim dniu
akcji – po emisji materiału o pierwszym dniu „Niebieskiego parasola”
w wieczornym wydaniu Kroniki TVP
Kraków.
„Radca prawny źle się łamie…” Powiem inaczej – radca prawny nie może się łamać, a już na pewno
samorząd radców prawnych nie może łamać się w realizacji zadania promocji zawodu radcy prawnego
i dbania o pozytywny wizerunek tego zawodu. Pomarzyć możemy o realizacji serialu telewizyjnego „Radca prawny”, na wzór „Ostrego dyżuru”, z główną rolą George’a Clooney’a (po takiej reklamie kancelarie
radców prawnych zapewne nie mogłyby opędzić się od klientów) - póki co dbajmy o lokalną promocję,
podręczniki, edukację młodzieży i otwierajmy niebieski parasol tam, gdzie będzie najbardziej widoczny.

dr Marcin Sala – Szczypiński
Radca prawny
Wicedziekan Rady OIRP w Krakowie
Rzecznik prasowy
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Warto wiedzieć
Konferencja Naukowa
„Nowe prawo zamówień publicznych”

Autor zdjęcia: Piotr Wiatrowski

W dniach 21-22 września 2015r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Nowe prawo zamówień Publicznych”, w której uczestniczyłam na
zaproszenie organizatora prof. dr hab. Ryszarda Szostaka. Podkreślić należy, że temat konferencji był
bardzo na czasie bowiem 18 kwietnia 2016r. upływa termin implementacji przede wszystkim dyrektyw
klasycznej (2014/24/UE) i sektorowej (2014/25/UE) ale także koncesyjnej (2014/23/UE). W związku
z tym państwa członkowskie Unii Europejskiej są w trakcie wdrażania dyrektyw do swoich porządków
prawnych. Wobec faktu, że dyrektywa klasyczna weszła w życie 17 kwietnia 2014r. proces legislacyjny
w Polsce uznać należy za co najmniej opóźniony. O tym, jak ważne są to zagadnienia świadczy chociażby to, że chodzi tu o rynek, którego wartość szacowana jest na około 140 mld zł. (wg danych UZP
za 2013). Potrzeba zmiany ustawy o zamówieniach publicznych była sygnalizowana już od dawna.
Obecnie obowiązująca ustawa była nowelizowana ponad 40 razy, co nie pozostało bez wpływu na jej
spójność. Taki stan rzeczy trwałby zapewne jeszcze długo gdyby nie konieczność wprowadzenia zmian,
wymuszona przez termin obowiązkowej implementacji wyżej wskazanych dyrektyw.
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Autor zdjęcia: Piotr Wiatrowski

Warto wiedzieć
Warto zwrócić uwagę, że nowa dyrektywa klasyczna zawiera w większości nowe rozwiązania co oznacza,
że czeka nas kompletnie nowa regulacja prawna. Jako praktycy oczekiwalibyśmy po nowej ustawie
o zamówieniach publicznych zmian na lepsze, a mianowicie uproszczenia procedur udzielania zamówienia, skrócenia terminów minimalnych oraz zmniejszenia obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia. Postęp wymusza natomiast stworzenie elektronicznej platformy
zamówień jako zasady, a nie jak dotychczas jako wyjątku. Czy będą to zmiany na lepsze przekonamy
się już niedługo.
Danuta Koszyk-Ciałowicz
Radca prawny
Dziekan Rady OIRP w Krakowie

Gratulacje Dziekana Rady
dla Radcy Prawnego
Pani Marii Krzak
W związku z uznaniem Pani zasług wynikających z pracy zawodowej
w służbie Państwa i przyznaniem Pani przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej odznaczenia państwowego
Złotego Medalu za Długoletnią Służbę, Dziekan Rady Danuta Koszyk
– Ciałowicz składa Pani w imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz własnym, najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy
uznania. Oprócz gratulacji Dziekan Rady życzy Pani dalszych sukcesów
oraz satysfakcji z realizacji wszelkich podejmowanych działań zarówno
w sferze prywatnej jak i zawodowej.
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Doskonalenie zawodowe
Szanowni Państwo,
Z dniem 31 sierpnia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o radcach prawnych (art. 22 ustawy)
z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz.1255),
zmieniająca art. 60 pkt. 8 ustawy poprzez wprowadzenie przepisu (lit. h) stanowiącego, iż do zakresu
działania Krajowej Rady Radców Prawnych należy uchwalanie regulaminów dotyczących dopełnienia obowiązku zawodowego radców prawnych w zakresie doskonalenia zawodowego i uprawnień
organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku przez radców prawnych,
a zatem została wprowadzona ustawowa podstawa do egzekwowania wypełniania obowiązku
doskonalenia zawodowego przez radców prawnych. Podstawą ustalenia zasad takiej odpowiedzialności dyscyplinarnej będzie odpowiedni regulamin, który zastąpi Uchwałę KRRP Nr 30/B/
VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego
obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych.
Na zebraniu Zespołu konsultacyjnego Centrum Szkolenia Ustawicznego KRRP w dniu 2 października
br. przedstawiciele komisji ds. doskonalenia zawodowego zostali poinformowani, iż w grudniu br.
KRRP uchwali Regulamin ustalający zasady wypełniania przez radców prawnych obowiązku doskonalenia zawodowego, który ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 r.
A zatem od drugiego roku obecnego cyklu szkoleniowego Uchwałę nr 30/B/VII/20087 zastąpi Regulamin, niewątpliwie zmieniający dotychczasowe zasady i mamy nadzieję, że uwzględni wnioski
składane przez naszą Izbę, a także inne Izby. Wnioski nasze dotyczyły m.in. zaliczania do doskonalenia
zawodowego ukończonych studiów doktoranckich, zmniejszenia wymiaru punktów szkoleniowych
radcom prawnym korzystającym z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, zróżnicowania punktacji za publikacje, tak, aby autor książki prawniczej nie otrzymywał takiej samej punktacji, jak autor
krótkiego artykułu.
Centrum Szkolenia Ustawicznego poinformowało nas także, iż planuje zorganizować studia podyplomowe z prawa podatkowego w formie e-learningowej zakończone uzyskaniem zaświadczenia
o ukończeniu studiów podyplomowych. Studia będą odpłatne, ale z dofinansowaniem. W imieniu
Komisji ds. doskonalenia zawodowego zapraszam na bezpłatne szkolenia w Tarnowie w czwartki po
południu, w Nowym Sączu w piątki po południu oraz w Krakowie w czwartki po południu, a także
na szkolenia, które będą się odbywać w soboty. Informacje o szkoleniach zamieszczamy na stronach
internetowych Izby.
Magdalena Mac-Szponder
Radca prawny
Przewodnicząca Komisji ds. doskonalenia zawodowego
Rady OIRP w Krakowie
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Strona aplikanta
Finiszujemy….
na wszystkich rocznikach aplikacji. Za oknami słońca coraz mniej, w codzienność wkradają się ospałość,
zniechęcenie, kaszelki i katarki – wiadome znaki, że jesień nadchodzi. I choćby nie wiem jak się nie
chciało opuszczać domowych pieleszy to rok na aplikacji zamknąć i zakończyć trzeba.
Na początek jednak parę słów o tym, że w dniu 26 września odbył się egzamin na aplikację radcowską.
Chrapkę na zdanie go miało aż 474 osoby – tyle zostało dopuszczonych przez komisję egzaminacyjną.
Sześciu pretendentów do bycia aplikantem jednak nie przyszło, więc summa summarum egzamin
zdawało 468 osób. Z tej – jednak sporej – liczby egzamin z wynikiem pozytywnym zdało 213 młodych
prawników. Ilu z tej liczby będzie wpisanych na I rok aplikacji i jak liczebny faktycznie będzie ten rok
dokładnie nie wiadomo. Część czeka bowiem na rozstrzygnięcie egzaminu do Szkoły Sądownictwa,
część pewnie się nie wpisze, bo plany życiowe się zmieniły, a mają dwa lata na złożenie wniosku o wpis,
część weźmie urlopy dziekańskie. W każdym razie wskazać może warto, iż w tym roku zaznaczyła się
pewna tendencja spadkowa kandydatów zainteresowanych aplikacją radcowską. Mała liczba przyszłych
aplikantów jest nadzieją na prowadzenie zajęć szkoleniowych , zarówno teoretycznych jak i praktycznych, w siedzibie naszej Izby.
Przed obecnym pierwszym rokiem najwięcej nauki i wytężonej pracy. W listopadzie mają bowiem dwa
ciężkie kolokwia: z prawa cywilnego materialnego i z procedury cywilnej. W ubiegłym roku zwłaszcza
cywilne okazało się dużym problemem i kilka osób musiało powtarzać z tego powodu I rok. Mamy
nadzieję, że w tym roku aplikanci postarają się lepiej przygotować. Dobrze natomiast „poszło” kolokwium z prawa pracy. Na dziś możemy powiedzieć, że zdali je wszyscy, chociaż 7 osób w II terminie.
II rok jest po dwóch kolokwiach: pisemnym z prawa rodzinnego oraz ustnym z prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego oraz prawa naprawczego i upadłościowego. Niespodzianką jest że aż
7 osób nie zdało prawa rodzinnego (co nie zdarzyło się od wielu lat), a dwie z nich poprzez ten fakt
i niezaliczenie po raz drugi II roku musiało być skreślonych z listy aplikantów. Do napisania był pozew
o rozwód, teoretycznie wydawać by się mogło, że wszyscy powinni go napisać, ale jak widać nie każdy
dał radę. Zadziwiająco dobrze przebiegało natomiast drugie kolokwium przeprowadzone w formie
ustnej. Wprawdzie kiedy piszemy te słowa nie wiemy jak poradzi sobie jeszcze 7 osób, którym się nie
powiodło i 35, które nie przystąpiły do niego w I terminie, ale to co na ubiegłym II roku było gehenną,
dla tego roku było…no…może nie przyjemnością ale wyniki są zdecydowanie lepsze. Przed aplikantami jeszcze pisemne kolokwium z prawa i postępowania karnego, które odbędzie się w listopadzie.
O tym jakie będą wyniki i czy wszyscy wykażą się znajomością procedury karnej na podstawie nowych
przepisów, które weszły w życie w lipcu tego roku - napiszemy w następnym biuletynie.
Aplikanci III roku zmierzają już do mety. Mieli w tym roku już kolokwium ustne z etyki, którą po raz
pierwszy będą zdawać także na egzaminie radcowskim. Z przykrością odnotowujemy fakt, iż jedna
osoba nie zdołała przyswoić sobie zasad wykonywania zawodu radcy prawnego w stopniu nawet
dostatecznym i z tego powodu powtarzać będzie III rok. Przed aplikantami jeszcze kolokwium z administracyjnego, które już tuż, tuż bo 5 października. To oczywiście nie oznacza dla III roku końca nauki
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Strona aplikanta
bo z pewnością – po krótkiej przerwie - zaczną przygotowania do egzaminu radcowskiego. W marcu
będziemy życzyć im powodzenia.
Odnotujmy jeszcze, że w maju tego roku odbył się kolejny Konkurs Arbitrażowy Lewiatan i przy tej
okazji pochwalmy naszych aplikantów.
Skupimy się na finale konkursu, do którego doszło aż 20 aplikantów z naszej Izby. Byli to:
• Maciej Buda, Anna Lechowicz, Anika Zemowska (I rok aplikacji),
• Marcin Mróz, Damian Nartowski, Karol Wątrobiński, Maciej Oczkowski, Ariel Mucha (II rok aplikacji),
• Wiktor Iwański, Bartosz Kałucki, Dorota Kulig, Małgorzata Mrożkiewicz-Ziomek, Paulina Ochab-Piasta, Mateusz Pacak, Kamila Sadowska, Grzegorz Samitowski, Paulina Sołtys, Agnieszka Stupkiewicz,
Magdalena Syrek, Katarzyna Śnieżko (III rok aplikacji).
Z relacji uczestnika finału, Ariela Muchy wiemy, że pierwszy dzień polegał na eliminacjach, z których
wyłoniono 8 drużyn do ścisłego finału.
Na pierwszym dniu zakończyła rywalizację drużyna w składzie Dorota Kulig, Bartosz Kałucki oraz Maciej
Buda, która 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-Piasta,
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-Ziomek, Kamila
Sadowska, Magdalena Syrek oraz Grzegorz Samitowski.
Maciej Oczkowski występujący wraz z aplikantką adwokacką Magdaleną Węgrzyn oraz drużyna w składzie Ariel Mucha, Mateusz Pacak oraz Wiktor Iwański rywalizowała dalej – znajdując się najlepszej
czwórce całego konkursu.
Maciej Oczkowski występujący w drużynie (nr 34) z Magdaleną Węgrzyn (aplikantką adwokacką z ORA
Kraków) zakończyli swój udział w konkursie na etapie półfinału, co – biorąc pod uwagę ich debiut –
należy ocenić jako bardzo dobre osiagnięcie. Należy podkreślić, iż był to jedyny dwuosobowy zespół,
który zaszedł tak daleko. Nie jest to bez znaczenia, ponieważ zespoły czteroosobowe mają większe
możliwości zamiany składów występujących oraz podział ról procesowych, a co za tym idzie mają
mniejsze obciążenie fizyczne i umysłowe, które przekłada się potem na większą sprawność intelektualną podczas rozpraw.
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
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Strona aplikanta
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.
Na zakończenie przytoczmy jeszcze słowa samego uczestnika finału, aplikanta II roku Macieja Oczkowskiego, który wspaniale wyraża swój entuzjazm a zarazewm dziękuje także władzom Izby:
„Mogę powiedzieć, że było super, że cieszymy się z możliwości wzięcia udziału w tak renomowanym wydarzeniu, gdzie mieliśmy możliwość zetknąć się arbitrażem z krwi i kości a oceniani
byliśmy przez teoretyków jak i praktyków, w tym w naszym przypadku dwukrotnie, raz w 1/4
finałów potem w 1./2 w składzie arbitrażowali profesorowie, tak więc poziom był naprawdę
wysoki. Sama część ustna była również wymagająca fizycznie, gdyż pierwszego dnia braliśmy
udział w dwóch rozprawach od 14:00 po 1,5-2 godzin, które zakończyliśmy ok 18 informacją,
że przechodzimy do 1/4 finału i rozpoczynamy walkę następnego dnia już o 9:00 rano. Kolejna zwycięska rozprawa i pół finał, gdzie przegraliśmy z najlepszymi - drużyną która wygrała
KAL 2015. Bardzo cieszy mnie, że OIRP Kraków wsparła nas finansowo w tym wydarzeniu, gdyż
w innej sytuacji wydatek rzędu kilkuset złotych byłby dla aplikanta dużym obciążeniem i za to
ogromnie dziękujemy”.
Mamy powody do dumy ze wszystkich, którzy reprezentowali naszą Izbę w tym konkursie.

Chwila na uśmiech….
Prawnik wraca do swojego zaparkowanego BMW. Widzi, że auto ma rozbite reflektory i znacznie wgniecioną maskę. Nie ma śladu po samochodzie, który w niego wjechał, ale wyluzowuje,
kiedy spostrzega kartkę za wycieraczką:
„Przepraszam. Właśnie wjechałem w twoją beemkę. Świadkowie, którzy to widzieli, kiwają głowami i uśmiechają się do mnie, bo myślą, że zostawiam swoje nazwisko, adres i inne
szczegóły. Ale nie! Pa!”

Opracowała
mgr Edyta Klek
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Różne
Zmiany na liście radców prawnych w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 30 września 2015 r.
Na dzień 30 września 2015 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie
wpisanych było 3195 radców prawnych, w tym 2275 wykonujących zawód radcy prawnego, 920 osób nie wykonujących zawodu, a w tym 196 osób mających zawieszone prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Na listę prawników zagranicznych wpisanych było 5 prawników .
W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 30 września 2015 r.:
Na listę radców prawnych wpisano 13 osób, w tym:
• 2 osoby spełniające przesłanki określone
w art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych,
• 3 osoby spełniające przesłanki określone w art. 24 ust.1,
• 1 osobę spełniające przesłanki określone w art. 25 ust.2,
• 7 osób w związku z przeniesieniem wpisu z innej Izby.

Z limeryków jesienno-procesowych
(o radcowskich refleksjach zawodowych)

Skreślono trzynastu radców prawnych w tym:
• pięcioro zmarłych radców prawnych:
Tadeusza Kułaka
Stanisława Nykiela
Tomasza Pietraszka
Stefana Rudla
Jana Stalmacha
• pięciu radców prawnych – na ich prośbę
• dwoje radców prawnych - usunięcie wpisu w związku z przeniesieniem do innej Izby
• jednego radcę prawnego – w związku z postanowieniem OSD
Zawieszono prawo do wykonywania zawodu dwudziestu dwóm
radcom prawnym na ich wniosek.
dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie

EDYCJA 2016

Pewien radca, co skłonności ma do psot,
myśl głęboką wypowiedział raz, tak ot
– iż najbardziej sobie ceni
procesować się w jesieni,
najprzytulniej bowiem w todze mu w czas słot.
Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Z limeryków wietrzno-jesiennych
(o radcowskich preferencjach pogodowych)
Pewien radca, wielbiąc wichry i podmuchy,
fanem wielkim jest jesiennej zawieruchy;
nieco przy tym podejrzanie
wiatrów halnych lubi wianie
– takie o nim w każdym razie krążą słuchy.
Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Zgarnij nagrody godne Lidera!

Sprawdź się w internetowym teście wiedzy podatkowo-księgowej
www.LiderKsiegowosci.pl
ORGANIZATOR
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