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LEX Systemy Prawa
Twoje wsparcie w przygotowaniu celnej argumentacji i pomoc w rozwiązaniu
konkretnego problemu interpretacyjnego.
System Prawa
Procesowego Cywilnego

System Prawa
Karnego Procesowego

System Prawa
Pracy

System Prawa Procesowego Cywilnego pod redakcją naukową prof. dr.
hab. Tadeusza Erecińskiego to wielotomowe wydawnictwo opracowane przez najwybitniejszych polskich
autorów, autorytety w dziedzinie
procedury cywilnej.

System Prawa Karnego Procesowego pod
redakcją naukową prof. dr. hab. Piotra
Hofmańskiego stanowi fundamentalne
opracowanie problemów tej dziedziny
prawa z uwzględnieniem wszystkich
perspektyw patrzenia na poszczególne
instytucje procedury karnej.

Wielotomowe opracowanie pod
redakcją naukową prof. dr. hab.
Krzysztofa W. Barana, w którym
w sposób kompleksowy i usystematyzowany przedstawiono wszystkie
instytucje obowiązującego ustawodawstwa pracy.

Dowiedz się więcej i zamów bezpłatną prezentację: www.LEX.pl/systemy

Wesołych Świąt,
dużo uśmiechu,
miłości, radości, szczęścia i wrażliwości
oraz samych szczęśliwych zdarzeń
w nadchodzącym Nowym Roku
życzy
Dziekan i Rada
Okręgowej Izby
Radców Prawnych
w Krakowie

Od Dziekana
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy !
Dopiero co wysłaliśmy do Państwa Biuletyn Informacyjny obejmujący wydarzenia z poprzedniego
kwartału a juz mamy koniec listopada i wiele się zmieniło nie tylko w przyrodzie, która póki co i tak
jest dla nas łaskawa.
Nie będziemy jednak zajmować się tematami, które nie dotyczą radców prawnych i naszego samorządu.
Ale czy można powiedzieć, że nie dotyczą nas informacje docierające z nowego Ministerstwa Sprawiedliwości - że może należałoby wycofać się z reformy wprowadzonej w lipcu tego roku nowej procedury
karnej? To wydaje się niemożliwe? Wcale nie, a potwierdzają to przykłady, reformy idą szybko i wymiar
sprawiedliwości może nas radców prawnych „uwolnić” nawet od obron karnych szybciej niż zostały one
wprowadzone. Jak się bowiem okazuje, po pierwszym kwartale obowiązywania zmienionej procedury
karnej praca prokuratury nie poprawiła się, spadła natomiast liczba aktów oskarżenia, co wcale nie
dowodzi, że spadła liczba spraw, a jedynie, że we wszystkich sprawach, w których było to możliwe,
prokuratury skierowały akty oskarżenia do sądów przed wejściem nowelizacji tak, aby procesy mogły
toczyć się na starych zasadach. Czy pozostaje nam zatem w milczeniu przyglądać się zapowiadanym
reformom w sądach i prokuraturze?
Od 2016 roku radcowie prawni będą mogli świadczyć przedsądową pomoc prawną w ramach systemu
darmowej pomocy prawnej. Reklamy w telewizji wiele obiecują, wskazując na 1500 punktów na terenie
całej Polski, w których radcowie prawni i adwokaci będą udzielać bezpłatnych porad prawnych w oparciu
o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - a rzeczywistość
skrzeczy! Zgodnie bowiem z przepisami powołanej ustawy (art. 10) byliśmy jako samorząd zobowiązani
do zawarcia w terminie do 30 października 2015 r. porozumień w sprawie warunków udzielania tej pomocy z poszczególnymi powiatami, a w terminie do dnia 15 listopada 2015 r. wskazać w ich wykonaniu
odpowiednią ilość radców prawnych wyznaczonych do udzielania tej pomocy. Porozumienia te zawieraliśmy wspólnie z Okręgową Radą Adwokacką w Krakowie, z którą również wspólnie opracowaliśmy
wcześniej projekt trójstronnego porozumienia (powiat, OIRP, ORA), od którego nie było odstępstwa.
Niektóre powiaty, nie wyłączając Gminy Miejskiej Kraków, próbowały bowiem koszty tej nieodpłatnej pomocy prawnej „przerzucić” w części na radców prawnych i adwokatów poprzez np. nałożenie
na radców i adwokatów obowiązku posiadania i korzystania z własnego urządzenia informatycznego
(komputera a nawet drukarki) a także z własnej licencji do korzystania z systemów informacji prawnej
o charakterze komercyjnym. Jednolite stanowisko OIRP i ORA w Krakowie spowodowało, że obowiązki
powyższe pozostały przy powiatach. W momencie pisania niniejszego tekstu tylko z dwoma powiatami nie zostały zawarte porozumienia a mianowicie ze Starostą bocheńskim i gorlickim. W pierwszym
przypadku Starosta bocheński odmówił zawarcia porozumienia zasłaniając się brakiem informacji o wysokości dotacji celowej jaka otrzyma od Wojewody Krakowskiego na organizację punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej, w drugim Starosta gorlicki nie zgodził się z obowiązkiem zapewnienia narzędzi pracy
radcom prawnym i adwokatom tj. komputera i dostępu do bazy informacji prawnej wobec czego OIRP
i ORA w Krakowie zgodnie odmówiły podpisania porozumienia. Przesłane natomiast zostały do tych
powiatów wykazy radców prawnych wyznaczonych do pomocy prawnej na ich terenie. Z uwagi na
fakt, że radców prawnych chętnych do świadczenia pomocy prawnej w ramach nieodpłatnej pomocy
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prawnej było więcej niż zorganizowanych punktów pomocy prawnej w dniu 6 listopada br. odbyło się
w siedzibie Rady OIRP w Krakowie losowanie radców prawnych wyznaczonych do świadczenia tej pomocy w poszczególnych punktach a w dniu 10 listopada br. uchwałą Rady OIRP zatwierdzone zostały
wykazy radców prawnych w poszczególnych punktach.
Zamieszanie wokół obowiązków leżących po stronie powiatów i podejmowane próby przerzucenia
części kosztów na radców prawnych i adwokatów zdają się mieć swoje źródło w piśmie, jakie wystosowało Ministerstwo Sprawiedliwości do starostów na terenie całego kraju, w którym powołując się
na projekt rozporządzenia wykonawczego Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania
i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej wydanego na podstawie delegacji z art. 13 ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej odniesiono się jedynie do wymogów dotyczących lokalu, w którym
usytuowany może zostać punkt nieodpłatnej pomocy prawnej a całkowicie pominięto wyposażenie
tego lokalu w odpowiedni sprzęt umożliwiający należyte wykonanie usługi. Wspomniane rozporządzenie MS do dnia dzisiejszego pozostało projektem. Jakie warunki finansowe przedstawiono dla radców
prawnych, którzy zdecydowali się na świadczenie usług prawnych w ramach nieodpłatnej pomocy
prawnej? – niespełna sześćdziesiąt złotych za godzinę, (powiaty dysponują jedynie kwotą ok. 150 zł
miesięcznie na obsługę administracyjną punktu), co jak dowiedzieliśmy się w KRRP i tak jest sukcesem,
skoro poprzedni rząd zamierzał zagwarantować przy świadczeniu usług minimalną stawkę 1 roboczogodziny na poziomie dwunastu złotych.
Co jeszcze czeka nas w nadchodzącym roku? Otóż jak już zwracałam Państwa uwagę w poprzednim
biuletynie, słaba jakość stanowionego prawa i nadmiar przepisów regulujących praktycznie już wszystkie dziedziny życia powodują, że uchwalane przepisy wymagają nowelizacji jeszcze przed wejściem
w życie, a ilość zmian poszczególnych ustaw przyprawia o zawrót głowy. Proszę bardzo statystyka:
nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych - ponad 40 razy; prawo budowlane - ponad 140 razy;
ustawa o podatku od osób fizycznych - 200 razy, i tak można by jeszcze długo wyliczać. Dlatego nowa
władza stawia na nowy podmiot - Ośrodek Ekspertyz Prawodawczych, którego utworzenie ma na celu
pilnowanie i wspieranie procesu legislacyjnego. Czy i jakie przyniesie to rezultaty zobaczymy. Chciałabym zwrócić jeszcze Państwa uwagę na korzyści płynące z mediacji, jako nowej kategorii działalności
prawniczej - co było przedmiotem niedawnej konferencji naukowej, która odbyła się pod koniec października w Warszawie. Polubowne zakończenie sporów zwłaszcza gospodarczych jest zdecydowanie
lepszym sposobem niż nawet wygrana w wyniku długiego procesu sądowego, kiedy często nie ma już
możliwości wykonania korzystnego wyroku. Aby jednak upowszechnił się taki sposób rozwiązywania
sporów musi on być nie tylko obligatoryjny ale przede wszystkim opłacalny dla stron sporu i wymaga
profesjonalnych mediatorów, a na tym polu mamy jeszcze wiele jeszcze wiele do zrobienia.
Na zakończenie, bo może trochę przynudzam, składając serdeczne życzenia przede wszystkim dobrego
zdrowia i sukcesów zawodowych Wszystkim Koleżankom i Kolegom z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, powtórzę za Eurypidesem „Sukces jest wynikiem właściwej decyzji” życzę Wszystkim
samych właściwych decyzji w nadchodzącym Nowym 2016 Roku.
Danuta Koszyk-Ciałowicz
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
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Ważne w OIRP
Z ostatniej chwili

Ważne Przypomnienie Dziekana Rady OIRP w Krakowie dotyczące
obowiązku zawiadamiania Rady o podjęciu wykonywania zawodu
i formach jego wykonywania
Szanowni Państwo,
W związku ze znacznym wzrostem liczby przypadków wykonywania przez członków OIRP w Krakowie
zawodu radcy prawnego bez złożenia do n/Izby zawiadomienia o podjęciu wykonywania zawodu i bez
opłacania składki ubezpieczeniowej przypominam wszystkim radcom prawnym – którzy wykonują
zawód a nie zawiadomili Rady OIRP w Krakowie o podjęciu wykonywania zawodu i formach jego
wykonywania, o adresie i nazwie kancelarii lub spółki, a także o każdej zmianie tych informacji - o konieczności dopełnienia ciążącego na nich obowiązku. Obowiązek taki wynika z art. 8 ust. 3 ustawy
z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 507z późn. zm.).
W celu dopełnienia ww. obowiązku proszę radców prawnych o przesłanie za pośrednictwem Extranetu
„Zawiadomienia o wykonywaniu zawodu” (link do Extranetu znajduje się na stronie www.oirp.krakow.
pl w lewym menu w grupie DLA RADCÓW; „Zawiadomienie o wykonywaniu zawodu” jest dostępne
w Extranecie pod ikoną „Wykonywanie zawodu”) lub o wypełnienie wersji papierowej formularza
„Zawiadomienie o wykonywaniu zawodu”, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej OIRP
w Krakowie, w grupie DLA RADCÓW w zakładce „Obowiązki zawodowe” i przesłanie go na adres
Okręgowej Izby Radców Prawnych: ul. Płk. Francesco Nullo 8/4, 31- 543 Kraków.
Korzystając z okazji przypominam również, że radca prawny wykonujący zawód w jakiejkolwiek formie
podlega z mocy art. 227 ust. 1 ustawy o radcach prawnych obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. W celu realizacji
wskazanego powyżej obowiązku radca prawny wykonujący zawód jest obowiązany uiszczać składkę
ubezpieczeniową w wysokości 22 zł miesięcznie (wysokość składki została określona Uchwałą nr 7/
VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wysokości składki
członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych). Składka ubezpieczeniowa jest uiszczana wraz ze składką członkowską.
Dodatkowo informuję, że niezachowanie wskazanych obowiązków rodzi odpowiedzialność dyscyplinarną.
Proszę zatem o poważne potraktowanie obowiązków ciążących na radcach prawnych w związku z wykonywaniem przez nich zawodu radcy prawnego.
Danuta Koszyk-Ciałowicz
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
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Kilka słów na temat obron karnych, dyżurów
w postępowaniu przyspieszonym, świadczenia
nieodpłatnej pomocy prawnej
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Chciałabym przekazać kilka ważkich informacji związanych z wprowadzonymi w 2015 roku regulacjami prawnymi dotyczącymi pełnienia przez radców prawnych funkcji obrońcy w postępowaniu
karnym, świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, jak również obowiązku odbywania dyżurów
stosownie do przepisów o postępowaniu przyspieszonym.
Na początek sprawa obron karnych
Przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 poz. 816)
w sprawie zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu nałożyły na Rady OIRP
nie tylko obowiązek (corocznie w terminie do 30 października) przedkładania wykazów radców prawnych uprawnionych do obron karnych do prezesów właściwych sądów, ale także obowiązek bieżącej
aktualizacji danych dotyczących radców prawnych objętych wykazem.
Przypomnę, że w oparciu o otrzymane wykazy prezesi sądów sporządzają listy radców prawnych
i adwokatów (składające się z części A obejmującej radców prawnych i adwokatów, którzy wyrazili
gotowość do pełnienia funkcji obrońcy i z części B obejmującej pozostałych radców prawnych i adwokatów, którzy takiej gotowości nie wyrazili) i następnie z list tych wyznaczają radców prawnych
i adwokatów do pełnienia roli obrońcy w konkretnej sprawie.
Dlatego też, zwracam uwagę na konieczność uaktualniania danych i przekazywania do Rady OIRP
w Krakowie informacji (zgodnie z przepisami § 4 i § 5 cyt. Rozporządzenia) tj. o zmianie imienia nazwiska, adresu do doręczeń, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej, a także o każdej sytuacji
czasowo lub trwale uniemożliwiającej należyte wykonywanie funkcji obrońcy.
Powoływanie się na powyższe okoliczności już po wyznaczeniu radcy prawnego obrońcą w konkretnej
sprawie i odmowa przez radcę podjęcia się obrony karnej z reguły kończy się przesłaniem przez sąd do
OIRP w Krakowie zapytania dotyczącego prawidłowości wykazania danego radcy, jako pozostającego
w gotowości świadczenia obrony karnej, a niekiedy wiąże się ze stwierdzeniem sądu o nienależytym
wykonywaniu przez radcę obowiązków obrońcy.
Sytuacje odmowy podjęcia się obrony przez wyznaczonych radców prawnych wpływają na niekorzystne postrzeganie przez sądy naszej korporacji, jako nieprzygotowanej profesjonalnie do pełnienia
roli obrońcy w postepowaniu karnym.
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Muszę jeszcze poruszyć sprawę domicylu, zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych to
adres zamieszkania radcy prawnego rozstrzyga o przynależności do danej Okręgowej Izby Radców
Prawnych, stąd również przepisy cyt. powyżej Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości odnoszą
się do wykonywania obrony przez radcę prawnego w sądzie właściwym, w którego okręgu ma
miejsca zamieszkania.
A zatem, prawidłowo sporządzony wykaz radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym przedkładany prezesowi właściwego sądu obejmować powinien radców prawnych
zamieszkałych na terenie właściwości danej OIRP i danego sądu.
Dlatego też zwracam się do Koleżanek i Kolegów także o uaktualnianie danych dotyczących miejsca
zamieszkania.
Kolejną sprawą o której pragnę poinformować, to sprawa pełnienia dyżurów przez radców
prawnych i adwokatów w postępowaniu przyspieszonym.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 roku (Dz. U. z 2015 poz. 920)
zobowiązało OIRP (także Okręgowe Rady Adwokackie) do sporządzenia i przekazania do 30 listopada 2015 r. do Prezesów sądów rejonowych wykazów wszystkich radców prawnych i adwokatów
uprawnionych do obron karnych, mających adres zamieszkania na obszarze właściwości sądu celem
pełnienia przez nich dyżurów w postępowaniu przyspieszonym.
Stąd informuję, że przygotowane przez Prezesów Sądów Rejonowych dla Krakowa – Śródmieścia,
Krowodrzy, Podgórza i Nowej Huty listy radców prawnych i adwokatów wraz rozpisanym harmonogramem dyżurów (imiennie dla każdego radcy prawnego i adwokata) na poszczególne dni
na cały rok kalendarzowy 2016 zostaną jeszcze w miesiącu grudniu br. opublikowane na stronie
internetowej OIRP w Krakowie (dostęp do informacji po zalogowaniu się przez radcę prawnego).
Będą również zamieszczone listy z harmonogramami dyżurów dla radców prawnych sporządzone
przez Prezesów pozostałych sądów rejonowych.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się na stronie internetowej naszej Izby w szczególności z harmonogramem dyżurów przygotowanym dla sądów rejonowych w Krakowie obowiązującym
od 1 stycznia 2016 r.
W przypadku kolizji proszę o zapewnienie zastępstwa innego radcy prawnego lub adwokata.
Informuję, również, że cyt. powyżej Rozporządzenie dopuszcza uzyskanie zgody Prezesa Sądu
na pełnienie dyżuru przez radcy prawnego w innym miejscu niż siedziba sądu rejonowego (np.
w Kancelarii pod telefonem).
Ostatnie sprawa, którą pragnę przedstawić dotyczy świadczenia przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej od 1 stycznia 2016 r. (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz. U 2015 poz. 1255).
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Rada OIRP w Krakowie wraz z Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie w dniu 30 października 2015
r. zawarła w tej sprawie porozumienia z 15 Powiatami. Sporządzone zostały wykazy radców prawnych i zastępców radców prawnych, wyznaczono 121 radców prawnych oraz 97 zastępców radców
prawnych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej łącznie w 27 punktach wskazanych przez
Powiaty. Z dwoma Powiatami nie zostały zawarte porozumienia, ale także w ich przypadku zostały
przesłane wykazy i wyznaczeni zostali radcowie prawni i ich zastępcy do świadczenia nieodpłatnej
pomocy prawnej na ich terenie.
Pragnę podkreślić, że Rada OIRP w Krakowie przy wyznaczaniu radców prawnych i ich zastępców
miała na uwadze nie tylko zapisy Regulaminu uchwalonego przez z Prezydium KRRP ale dążyła do
zapewnienia radcom prawnym (którzy złożyli wnioski) świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej
w roku 2016 w wymiarze o najmniej 1 razu w tygodniu przez 4 godziny dziennie.
Zważywszy na duże zainteresowanie wśród radców prawnych świadczeniem tej pomocy informuję, że może jeszcze zaistnieć sytuacja umożliwiająca złożenie kolejnych wniosków na świadczenie
nieodpłatnej pomocy prawnej, lecz już w innych punktach, tych, które wcześniej przeznaczone były
do obsługi przez organizacje pozarządowe.
Ustawa przewiduje bowiem obowiązek wyznaczenia przez Dziekanów Rad OIRP radców prawnych
do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku, gdy Powiat w terminie do dnia 30
listopada 2015 r., nie wyłoni organizacji pozarządowej do świadczenia tej pomocy i nie podpisze
w tej sprawie porozumienia.
Mam nadzieje, że przekazane informacje okażą się przydatne.
Na koniec składam wszystkim Koleżankom i Kolegom życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego
Narodzenia.
Danuta Rebeta
Radca prawny, Sekretarz Rady
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III Międzynarodowa Konferencja Dyscyplina Finansów Publicznych
– 10 lat obowiązywania ustawy
W dniach 18-20 listopada 2015 r. w Krakowie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Katedrę Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Najwyższą Izbę Kontroli, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, Regionalną
Izbą Obrachunkową w Krakowie, Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, oraz Regionalną
Komisję Orzekającą w sprawach naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Krakowie pt. „Dyscyplina Finansów Publicznych - 10 lat obowiązywania ustawy”.
Izba Krakowska po raz trzeci była współorganizatorem Konferencji poświęconej gospodarowaniu środkami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych.
Uczestnikami Konferencji byli praktycy reprezentujący organy kontroli państwowej, administracji rządowej i samorządowej, jednostek sektora finansów publicznych oraz przedstawiciele nauki . Licznie
w gronie uczestników reprezentowane było środowisko radców prawych w liczbie 66 z Izb z całego kraju.
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W toku obrad poruszono zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostek sektora finansów
publicznych, zamówień publicznych, kontroli zarządczej, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych jako skutku kontroli gospodarki finansowej lub zamówień publicznych, zasady
etycznego postępowania przy gospodarowaniu środkami publicznymi. Zagadnienia te były poruszone
także w kontekście międzynarodowym przez zaproszonych gości zagranicznych, którzy prezentowali
rozwiązania prawne funkcjonujące w omawianej dziedzinie w Niemczech, Ukrainie, Francji.
Przebieg obrad i gorące dyskusje pozwolił na konfrontację rozwiązań systemowych w obszarze gospodarki finansowej sektora publicznego, także w odniesieniu do rozwiązań funkcjonujących w innych
krajach.
Referaty opracowane i przedstawione w ramach Konferencji zostały opublikowane, stanowiąc zbiór
praktycznych wypowiedzi doktryny i praktyków w Wydawnictwie BeckInfo Biznes Dyscyplina Finansów
Publicznych - Doktryna , orzecznictwo, praktyka.
Alicja Juszczyk
Radca prawny, Wicedziekan ds. ekonomicznych i organizacyjnych
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Podziękowania za udział
w akcji „Niebieski Parasol”
Złożone przez Prezesa KRRP Dariusza Sałajewskiego na ręce Dziekan Rady OIRP w Krakowie Danuty Koszyk - Ciałowicz podziękowania za organizację akcji „Niebieski Parasol” kierowane są do wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy
zaangażowali się w organizację akcji i poświęcili swój czas pracy pro bono. Udzielanie
nieodpłatnych porad prawnych ma równie wielu zwolenników, wskazujących na możliwość promocji zawodu i kształtowania pozytywnego wizerunku radcy prawnego, jak
i przeciwników, podnoszących argument, iż udzielanie nieodpłatnych porad prowadzi
do swoistego deprecjonowania rangi pomocy prawnej, wywołując przekonanie, iż porada prawna jako usługa niematerialna nic nie kosztuje i można ją uzyskać za darmo.
Decyzja o ewentualnym kontynuowaniu akcji w przyszłym roku będzie musiała
uwzględniać nie tylko wskazane powyżej argumenty, ale i doświadczenia z udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
To nie miejsce by rozstrzygać ten spór, przyłączając się jednak do podziękowań dla
Koleżanek i Kolegów zaangażowanych w akcję w 2015 roku, pozwolę sobie zaznaczyć,
że akcja Niebieski Parasol otwiera dla samorządu radcowskiego łamy prasy i drzwi redakcji programów informacyjnych. W czasie akcji dziennikarze chętnie piszą o radcach
prawnych i to piszą „dobrze”. Stwarza to niepowtarzalną okazję do prezentacji zawodu radcy prawnego, wzmocnienia jego identyfikacji (rozpoznawalności „niebieskiego
żabotu”) – bez konieczności ponoszenia przez samorząd radcowski kosztów reklamy
czy lokowania produktu.
dr Marcin Sala-Szczypiński
Wicedziekan Rady OIRP w Krakowie
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Paczka Prawników 2015
Rok 2015 to już piętnasta edycja organizowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA projektu Szlachetna
Paczka. Po raz kolejny projekt, za pośrednictwem wolontariuszy, połączy potrzebujące rodziny, które
znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, dotknięte biedą, chorobą lub samotnością z darczyńcami
przygotowującymi dla nich dedykowaną pomoc. Projekt z roku na rok staje się większy angażując coraz więcej osób dobrej woli i stymulując społeczeństwo do wzajemnej, bezpośredniej pomocy. W tym
roku liczba obdarowanych rodzin zapewne znowu zbliży się do 20.000. Warto zaznaczyć, że „Szlachetna
Paczka” to akcja, która nie przewiduje przyjmowania jakiejkolwiek pomocy materialnej dla rodzin przez
stowarzyszenie WIOSNA jako organizatora. Całość środków jest przekazywana przez ludzi i do ludzi, zaś
stowarzyszenie zapewnia jedynie, aby pomoc ta docierała do osób naprawdę potrzebujących i aby pomoc
ta nikogo nie demoralizowała, ale pomagała mu zmienić jego życie.
Jednocześnie, rok 2015 to także drugi rok projektu „Paczka Prawników” (poprzednia nazwa „Wiosna
Prawników”). Akcja ta ma za zadanie wspomóc mądrą pomoc udzielaną w projekcie „Szlachetna Paczka”
poprzez zaangażowanie prawników – radców prawnych i adwokatów od pomocy rodzinom „Szlachetnej
Paczki” w ich problemach prawnych. Pierwsza edycja tej akcji była sukcesem - 69 prawników z całej Polski
udzieliło doraźny porad prawnych 270 rodzinom wybranym przez wolontariuszy „Szlachetnej Paczki”.
W tym roku projekt „Paczka Prawników” zmienia znacznie swoje oblicze. Zadaniem prawników w tej edycji
będzie nie będzie tylko doraźna pomoc rodzinie w ramach nieodpłatnych konsultacji w danym dniu, ale
konkretna i pełna pomoc w rozwiązaniu problemu prawnego rodziny przez poprowadzenie danej sprawy.
Rodziny zakwalifikowane do projektu „Szlachetna Paczka” mogą zgłaszać swoje problemy prawne w czasie
wywiadów przeprowadzanych z nimi przez wolontariuszy. Zostaną one w sposób zwięzły opisane i w sposób
anonimowy opublikowany na stronie internetowej projektu www.paczkaprawnikow.pl oraz w odpowiednim
dziale serwisu www.szlachetnapaczka.pl. Radcy prawni i adwokaci będą mogli następnie zapoznać się z ich
treścią i wybrać rodzinę, co do której wstępnie deklarują chęć udzielania pomocy. Następnie, z pomocą
i pośrednictwem wolontariusza „Szlachetnej Paczki”, prawnik będzie udawał się do rodziny, wchodząc
w jej świat – co także jest celem tego projektu – i w ten sposób będzie dowiadywał się o szczegółach
sprawy. Oczywiście, przez cały czas radcy prawni i adwokaci mogą zrezygnować z przyjęcia takiej sprawy,
zwłaszcza, jeżeli wynika to ze szczegółowej dokumentacji, jaką prawnicy uzyskali w następstwie kontaktu.
W razie przyjęcia sprawy do poprowadzenia, dalej świadczenie pomocy prawnej odbywa się samodzielnie
pomiędzy radcą prawnym a osobą potrzebującą. Ideą drugiej edycji projektu „Paczka Prawników” jest
prawdziwe i pełne zaangażowanie społeczne radców prawnych i adwokatów, a nadto pokazanie, że są to
zawody, które oprócz ich wymiaru rynkowego, mają w sobie także silnie obecny element misji społecznej.
Podobnie jak w roku ubiegłym, partnerem medialnym projektu jest „Dziennik Gazeta Prawna”.
Aby wziąć udział w projekcie „Paczka Prawników” należy zarejestrować się na stronie www.paczkaprawnikow.pl lub na www.szlachetnapaczka.pl. Formularz rejestracyjny zostanie opublikowany na początku
grudnia 2015 r. Krótko później zostaną udostępnione opisy rodzin, które mają także problemy prawne.
Serdecznie zapraszam wszystkie Koleżanki i Kolegów do konkretnej, mądrej i profesjonalnej pomocy
osobom, które zostały zakwalifikowane jako beneficjenci projektu „Szlachetna Paczka”. Mamy nadzieję,
że w tym roku będzie nas w tej akcji jeszcze więcej.
Marcin Mioduszewski
Radca prawny, Dyrektor Działu Prawnego Stowarzyszenia WIOSNA

13

Warto wiedzieć
Mediacja w nowej odsłonie
– zmiana formy czy nowa jakość?
W wigilię tegorocznego Międzynarodowego Dnia Mediacji, 14 października 2015 r., w Nowym Sączu
odbyła się konferencja p.t. „Nowe usytuowanie mediacji – oczekiwania i rzeczywistość”, współorganizowana przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Sądeckie Centrum Mediacji Stowarzyszenia „Sursum Corda”
oraz naszą Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. W pierwszej części konferencji zgromadzonym
przedstawicielom mediatorów oraz zawodów prawniczych, w tym sędziom, radcom prawnym oraz
prokuratorom, zaprezentowane zostały dwa referaty: pan SSO Jacek Gacek zaprezentował możliwości
zastosowania mediacji w „nowej” procedurze karnej, zaś pan SSR Zbigniew Miczek – uczestnik grupy
roboczej, przygotowującej projekt ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów - omówił zmiany dotyczące mediacji,
wprowadzone ww. ustawą do procedury cywilnej z początkiem przyszłego roku.

14

Warto wiedzieć

Obydwaj prelegenci spuentowali swoje wystąpienia zgodną konkluzją, iż nowe regulacje proceduralne dotyczące mediacji dają nadzieję na szersze wykorzystanie zalet mediacji w praktyce. Dotyczy to
zwłaszcza mediacji cywilnych, których udział w systemie wymiaru sprawiedliwości w Polsce można
obecnie mierzyć w promilach, podczas gdy w rozwiniętych systemach prawnych, zwłaszcza w Stanach
Zjednoczonych, ale również w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, za ich pomocą załatwia się od kilkunastu do kilkudziesięciu procent spraw. Nadzieje te wyrażane były również w dyskusji panelowej,
moderowanej przez mec. Kamila Zawickiego – Przewodniczącego Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda, z której wyraźnie przebijała się myśl, że mediacja w nowej odsłonie proceduralnej
ma szansę zyskać zupełnie nową jakość, pod warunkiem jednak, że jej walory będę wykorzystywane
roztropnie - po uprzedniej analizie zdatności mediacyjnej danej sprawy.
Andrzej Kadzik
Radca prawny
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Sympozjum naukowe nt. „Ekonomiczne i prawne konsekwencje
emigracji Polaków ze szczególnym uwzględnieniem rodziny:
optyka Polski i krajów imigracyjnych”
W dniu 12 listopada 2015 r. odbyła się konferencja poświęcona ekonomicznym i prawnym konsekwencjom emigracji Polaków ze szczególnym uwzględnieniem rodziny. Organizowana była przez
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Jana Pawła II. Ekspertami na konferencji byli
pracownicy naukowi z obu tych uczelni, a także z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz
z Uniwersytetu w Arizonie, USA. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie również włączyła się
do panelu merytorycznego poprzez Komisję do Spraw Współpracy z Zagranicą.
Na tej konferencji wygłosiłam prelekcję na temat prawa właściwego i jurysdykcji w stosunkach
transgranicznych. Współcześni obywatele Unii Europejskiej oraz przedsiębiorcy mający siedzibę na
jej terytorium cechują się zwiększającą się stale mobilnością. Zmieniają miejsce zamieszkania lub
siedzibę, pracują lub otwierają firmy zagranicą, zawierają związki małżeńskie z cudzoziemcami, nabywają majątek w różnych krajach, zawierają kontrakty międzynarodowe, mają dłużników zagranicą, ulegają wypadkom poza swoją ojczyzną. Ilość stosunków prawnych, jakich są intencjonalnie,
a czasem mimowolnie stroną, a które posiadają element zagraniczny, jest coraz większa. Przeważnie
nieświadomie wchodzą w relacje podlegające porządkom prawnym różnych państw. Celem wykładu
było zaprezentowanie mapy unijnych regulacji prawnych (przede wszystkim o charakterze kolizyjnym) odnoszących się do podstawowych obszarów funkcjonowania osoby fizycznej i przedsiębiorcy
w globalnej rzeczywistości. Szczególna uwaga została poświęcona następującym kwestiom:
• ubezpieczenia społeczne przy transgranicznym zatrudnieniu,
• ochrona minimalnych standardów w zakresie prawa pracy,
• zawieranie umów i dochodzenie roszczeń z umów,
• stosunki majątkowe małżeńskie,
• upadłość i jej skutki,
• obywatel przed obcym sądem.
Pozostałe wystąpienia były również interesujące. Odnosiły się do przeprowadzonych badań na temat
kierunków emigracji Polaków, motywacji, które leżą u podstaw tych decyzji, struktury społecznej,
wiekowej i płciowej wśród osób wyjeżdżających. Szczególnie interesujące były wyniki badań przeprowadzonych na Polakach powracających z emigracji. Dotyczyły one przyczyn, dla których powrót do
ojczyzny jest przez te osoby przeżywany jako sukces lub jako porażka. Rozważane były skutki emigracji
dla rodziny. Wśród nich znajduje się nie tylko zjawisko tzw. Eurosierot, ale również osób starszych,
niedołężnych, które zostały pozostawione bez opieki najbliższych, którzy na stałe wyjechali do innego
państwa, często bez zamiaru powrotu. Osobna część poświęcona została najnowszym regulacjom brytyjskim w zakresie prawa emigracyjnego. Od kwietnia 2015 obowiązują nowe przepisy, które w sposób
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restrykcyjny odnoszą się do emigrantów napływających do Wielkiej Brytanii, jak też tych, którzy już
tam przebywają. Znajdują one zastosowanie także do obywateli Unii Europejskiej. Dlatego też wielu
naszych rodaków z pewnością zostanie skonfrontowanych z nową sytuacją i będzie musiało opuścić
Wyspy. Nie pozostanie to bez znaczenia dla sytuacji gospodarczej i społecznej naszego kraju.
Obrady były interesujące, a organizatorzy noszą się z zamiarem nadania wydarzeniu charakteru cyklicznego. Pozwoli to na śledzenie zmian ekonomicznych i społecznych, będących skutkiem emigracji.
Agata Adamczyk
Radca prawny
Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Zagranicą

Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi tą łacińską sentencję wzięła sobie do serca Okręgowa Izba Radców
Prawnych w Krakowie i postanowiła pro publico bono, dla dobra publicznego przystąpić do realizacji
programu edukacji prawnej w roku szkolnym 2015/2016 w krakowskich liceach, w tym w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.
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Program zakłada prowadzenie wykładów przez radców prawnych z OIRP. Zajęcia odbywają się raz
w tygodniu, uczestniczą w nich klasy o profilu humanistycznym. Tematyka obejmuje system prawa
panujący w Polsce, instytucje państwowe ze szczególnym uwzględnieniem Wymiaru Sprawiedliwości,
Prokuratury i Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Jednak oprócz zagadnień ogólnych poruszane są
tematy „życiowe”, o szczególnym znaczeniu dla licealistów, takie jak: kwestie zakupów i reklamacji,
zawarcia małżeństwa, spraw majątkowych oraz zawierania umów o pracę.
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Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. Głównie przez przyjazną formę. Sam temat jest oczywiście prowadzony w sposób profesjonalny, z użyciem odpowiednich terminów, jednak nie jest to
suchy monolog. Uczestnicy mogą zadawać pytania prelegentom, którzy chętnie i rzeczowo na nie
odpowiadają przybliżając problem w zadanej wątpliwości w bardzo dobry sposób.
Wykłady są szczególnie cenne dla młodzieży licealnej, która jest zainteresowana zagadnieniami
związanymi z prawem. W liceum duża cześć uczniów, zwłaszcza klas maturalnych ma już wybrane
preferowane kierunki studiów. Takie wykłady są okazją dla tych, którzy będą chcieli studiować prawo,
żeby już teraz mieć styczność z fachowym językiem i terminami.
Krzysztof Woźniak
Autor artykułu i zdjęć

Skuteczne stosowanie prawa
dzięki połączeniu teorii z praktyką
Zapewne każdy z Nas napotyka na swojej drodze problemy związane z zawiłością przepisów
prawnych, wewnętrznymi konfliktami, a także samą moralnością i postępowaniem wobec
litery prawa.
Dzięki kontynuowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie inicjatywie „Edukacji prawnej pro bono”, wraz z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, miałem
szansę uczestniczyć w zajęciach przepełnionych pasją, zaangażowaniem, a co najważniejsze
- ekspercką wiedzą. Przedstawienie zagadnień na konkretnych przykładach z systemu prawnego, dziedzin prawa, wymiaru sprawiedliwości, dóbr osobistych, czy nawet niedawno rozpowszechnionych mediacji, zmieniło moje dotychczasowe postrzeganie prawnej rzeczywistości.
Moim zdaniem, to właśnie połączenie nabywanej w szkołach wiedzy, wraz z przekazywanym
przez prelegentów doświadczeniem, w przyszłości pozwoli nam wygrywać spory nie tylko
na salach sądowych, ale także w sytuacjach życia codziennego.
Chciałbym również podziękować wykładowcom za poświęcony czas i rzetelne przygotowanie do prezentowanych zagadnień. Wierzę, że współpraca pomiędzy OIRP w Krakowie
a krakowskimi liceami będzie utrzymywana. Zgodnie ze słowami mecenas Danuty Koszyk –
Ciałowicz, Dziekana Rady IORP w Krakowie, współpraca ta już stała sie narzędziem do walki
z prawnym wykluczeniem obywateli.
Marcin Tutajewski,
I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Opiekun: mgr Marta Karpiel
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Ignorantia iuris nocet
- Nieznajomość prawa szkodzi
W pierwszym okresie roku szkolnego 2015/2016 w VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza odbywają się zajęcia z edukacji prawnej. Program został wprowadzony przy współpracy
Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Prokuratury Generalnej, Naczelnej
Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady Komorniczej oraz Sądów Apelacyjnych.
W Krakowie program prowadzi Okręgowa Izba Radców Prawnych.
15 radców prawnych spotyka się co tydzień z uczniami klas drugich (klasy o rozszerzonej wiedzy
o społeczeństwie). Wykłady obejmują zagadnienia z teorii prawa, prawoznawstwa, prawa cywilnego,
spadkowego, rodzinnego, karnego, konsumenckiego, autorskiego oraz prawa pracy.
Uczniowie mają między innymi możliwość zapoznania się z tematami omawianymi na pierwszym
roku studiów prawniczych, takimi jak prawoznawstwo oraz teoria prawa. By ułatwić uczniom przyswojenie, omawianych, często bardzo skomplikowanych zagadnień prawnych, prowadzący podawali
kazusy autentycznych spraw wraz z odwołaniem do przepisów ustawy. Zadaniem uczniów była
interpretacja przykładu oraz zastosowanie odpowiedniego przepisu prawa do zaistniałej sytuacji.
Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie wykorzystują na lekcjach WOS-u oraz mogą zastosować
w życiu codziennym. Zajęcia z edukacji prawnej są szczególnie ważne dla uczniów biorących udział
w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie, oraz przygotowujących się do egzaminów maturalnych.
Głównym celem programu jest podniesienie świadomości prawnej młodych ludzi. Prowadzone zajęcia przekazują wiedzę praktyczną np. z zakresu prawa rodzinnego, czy konsumenckiego, przydatną
w życiu codziennym. Wykłady poruszające kwestie zakupów w sieci, reklamacji, gwarancji, a także
problematyka plagiatu oraz piractwa w sieci to tematy szczególnie interesujące dla współczesnego
młodego człowieka.
Wprowadzenie tego typu zajęć do szkół jest niewątpliwie dobrym krokiem w kierunku kształcenia
młodych ludzi na obywateli świadomych i uczestniczących w funkcjonowaniu państwa. Forma zajęć,
a także sposób ich przeprowadzania pozwala w sposób przystępny przekazać uczniom podstawy wiedzy
potrzebnej do umiejętnego poruszania się w tematach okołoprawnych, bo jak powszechnie wiadomo,
nieznajomość prawa szkodzi.
Mgr Marcin Mikrut
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Konkurs Krasomówczy KSSiP
20 listopada 2015 r. miał miejsce finał konkursu krasomówczego organizowanego już po raz IV przez
Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury dla aplikantów tej szkoły. Uczestniczyłam w zmaganiach
konkursowych w tym roku jako członek jury. Przewodniczącą jury była znana nam z racji organizowanych
również przez naszą Izbę konkursów krasomówczych dla aplikantów radcowskich dr Aneta Załazińska.
Do finału zakwalifikowanych zostało sześciu aplikantów, pięciu aplikantów IV roku aplikacji prokuratorskiej i jedna kobieta w tym gronie, aplikantka V roku aplikacji sędziowskiej. Wystąpienia finalistów
odbywały się w dwóch zespołach i były symulacją rozprawy sądowej opartej na aktach konkretnej
sprawy, tej samej dla wszystkich uczestników, w której zapadł prawomocny wyrok w postępowaniu
karnym. Sprawa była poruszająca ponieważ dotyczyła zarzutu usiłowania zabójstwa córki w warunkach
silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami przy ograniczeniu zdolności rozumienia czynu
z uwagi na upośledzenie umysłowe matki. W oparciu o taki materiał uczestnicy konkursu przygotowali
swoje wystąpienia we wskazanej im roli jako sędzia, prokurator i obrońca. Ocenie podlegały konstrukcja
mowy, sposób przedstawienia stanu faktycznego, argumentacja prawna, styl, język oraz poprawność
stylistyczna i fonetyczna a także sposób prezentacji. Uczestnicy wygłaszali swoje mowy w czasie nie
dłuższym niż 15 minut, przysługiwało im także prawo do repliki, która nie mogła trwać dłużej niż 5
minut. Zwycięzcą konkursu został uczestnik, który otrzymał największą ilość punktów przyznanych
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przez każdego z jurorów, aplikant IV roku aplikacji prokuratorskiej Jędrzej Kupczyński, który wygłosił
mowę obrończą, II miejsce Mariusz Oleś, który ogłaszał wyrok z uzasadnieniem, także aplikant IV roku
aplikacji prokuratorskiej a trzecie miejsce aplikantka V roku aplikacji sądowej Joanna Niedojadło, która
również wygłosiła wyrok z uzasadnieniem.
Poziom wystąpień był wyrównany, każdy z finalistów starał się rzetelnie wywiązać z przydzielonej mu
roli procesowej jednak zwycięstwo rozumiane jako zdobycie największej ilości punktów mogło zgodnie
z regulaminem konkursu przypaść tylko jednemu. Mnie podobał się najbardziej finalista, który zajął
II miejsce. Mowa tego finalisty jako sędziego uzasadniającego wydany wyrok odznaczała się doskonała budową, jasnością i poprawną polszczyzną. Dobrą tradycją jest, że takie konkursy na aplikacjach
są organizowane, motywuje to aplikantów i uczy praktycznych umiejętności do wystąpień w sądzie.
Prezentowany profesjonalny poziom tych wystąpień musiał zostać poprzedzony rzetelną nauką bo jak
mówi stare łacińskie przysłowie:
„poetami ludzie się rodzą, mówcami się stają”.
Wszystkim finalistom złożyłam w imieniu Rady OIRP w Krakowie serdeczne gratulacje, życząc dalszych
sukcesów i wręczyłam skromne upominki.
Danuta Koszyk-Ciałowicz
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
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Doskonalenie zawodowe
Szanowni Państwo,
Mija pierwszy rok kolejnego, 3 letniego cyklu szkoleń zawodowych, a więc dla wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego pozostaną jeszcze dwa lata, jednak od 1 stycznia 2016 r. mają
obowiązywać nowe przepisy samorządowe dotyczące wypełniania tego obowiązku przez radców
prawnych.
Uchwałę 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 ma zastąpić Regulamin zasad wypełniania obowiązku zawodowego radców prawnych w zakresie doskonalenia zawodowego i zadań organów samorządu
służących zapewnieniu jego przestrzegania, którego projekt przewiduje znaczące zmiany
dotyczące m.in. zasad zaliczania szkoleń organizowanych przez innych organizatorów, niż
samorząd radcowski. Zaliczanie punktów szkoleniowych za odbycie szkoleń organizowanych
przez te inne podmioty, w tym przez pracodawców radcy prawnego mają przysługiwać jedynie wówczas, gdy ten inny podmiot uzyska przed zorganizowaniem szkolenia akceptację
Krajowej Rady Radców Prawnych lub właściwych rad okręgowych izb radców prawnych.
Akceptacja organów samorządowych miałaby być wydawana na wniosek zainteresowanego
podmiotu złożony co najmniej na dwa miesiące przed organizowaną formą doskonalenia
zawodowego.
Niezwłocznie po uchwaleniu Regulaminu poinformujemy Państwa o nowych uregulowaniach zarówno na stronie internetowej Izby, jak też w przesyłanych newsletterach.
Komisja ds. doskonalenia zawodowego planuje zorganizować w pierwszych miesiącach
2016 roku szkolenia z następującej tematyki: europejskie poświadczenie spadkowe w praktyce
notarialnej (9.01.2016), wybrane aspekty prawa IT (23 .01.2016), obowiązki radców prawnych
wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ( 28.01.2016)
, unijne rozporządzenie spadkowe, etyka zawodu radcy prawnego, a także szkolenia z zakresu
prawa cywilnego. Ogłoszenia o szkoleniach będą zamieszczone na stronie internetowej OIRP,
a także zostaną przesłane Państwu newsletterem.
Magdalena Mac-Szponder
Radca prawny,
Przewodnicząca komisji d/s doskonalenia zawodowego
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Zbliża się koniec…
… roku szkoleniowego dla aplikantów wszystkich roczników. Za pasem grudzień – czas krótkich, szarych dni, długich nocy i chłodnych, mroźnych poranków, czas skrobania samochodów, zapewnie także
odśnieżania, czas ubierania ciepłych płaszczy, czapek, szalików i rękawiczek. W świecie zachodzi wiele
przerażających wydarzeń, w kraju mamy nowy rząd…, a na aplikacji każdy grudzień wygląda prawie
zawsze tak samo i słowo „prawie” nie robi tu dużej różnicy.
Dla aplikantów zimowy czas to zawsze czas ostatnich kolokwiów, zaliczeń praktyk w kancelariach
i ostatnich spotkań z patronami aplikacji.
Aplikanci I roku przeżywają najbardziej gorące chwile związane z kolokwiami. 17 listopada pisali apelację
cywilną, a 24 – umowę spółki cywilnej. Pierwsze kolokwium zostało już ocenione. Na 250 zdających
było 35 ocen niedostatecznych, co nie jest liczbą powalającą, zwłaszcza że pechowcy mają jeszcze drugą
szansę 14 grudnia. Kilkanaście osób nie pisało tego kolokwium w wyznaczonym I terminie, więc w grudniu podejdzie do niego w sumie 48 aplikantów. Ciekawe czy z powodu tego kolokwium ktoś będzie
powtarzał I rok aplikacji, albo kto ją zakończy całkowicie – to w przypadku gdy aplikant powtarzający
obecnie I rok znowu nie poradziłby sobie z trudną materią przedmiotu. Czarnowidztwo nie jest jednak
naszą domeną, wszystkim życzymy pozytywnych ocen. Kolokwium z prawa cywilnego materialnego
jest dopiero sprawdzane. Umowa nie była trudna, wszyscy rozpoznali właściwie umowę spółki cywilnej,
pozostaje więc mieć nadzieję, że będzie dobrze. Wrócimy do wyników w pierwszym biuletynie 2016 r.
Na II roku – trochę mniej nerwowo. Wprawdzie jeszcze pięciu aplikantów stoi przed ostatnią próbą z prawa spółek, prawa gospodarczego i upadłości, ale z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością
możemy powiedzieć, że już wkrótce kolokwium to będzie tylko miłym wspomnieniem.. Przekonamy
się natomiast niebawem czy aplikanci „dali radę” apelacji karnej. Nie jest to ukochane przez nich
kolokwium, a to które pisali 23 listopada było dla nich jeszcze trudniejsze, gdyż w lipcu weszły w życie
zmienione przepisy postępowania karnego, a wiadomo że aplikantów obowiązuje wiedza zgodna ze
stanem prawnym na dzień zdawania kolokwium. W każdym razie był to bój ich ostatni w tym roku
szkoleniowym i wierzymy, że zwycięski. A o tym czy tak było napiszemy następnym razem.
Z powodu wszystkich zdanych kolokwiów i końca aplikacji – euforia w duszach i sercach 305 aplikantów III roku. Chwilowa, zapewne chwilowa... Zakończy się ona wielkim balem aplikantów tego roku,
który odbędzie się 5 grudnia br. w jednym z hoteli na Kazimierzu. Może ten bal rozpocznie jakąś nową
tradycję? Może każdy rocznik będzie świętował zakończenie aplikacji balem? To sympatyczna inicjatywa. W końcu przez trzy lata raz w tygodniu po parę godzin dziennie aplikanci spędzali czas wspólnie
ze sobą, razem z wykładowcami i opiekunami roku. Uczczenie tego czasu, fajnych wspólnych chwil,
narodzonych przyjaźni czy miłości – tak, tak, są aplikacyjne małżeństwa – zabawą, jest jak najbardziej
trafionym pomysłem. Uchylimy rąbka balowej tajemnicy… po balu. Przypuszczamy, że po nim apli-
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kanci - być może - będą mieć jeszcze chwilę relaksu – wszak nadejdą święta Bożego Narodzenia i Nowy
Rok – potem natomiast zakasają rękawy i będą uzbrajać swoje mózgi do walki zwanej egzaminem
radcowskim. Nie zapomnimy o nich i zdamy relację z tej walki.
III rok odejdzie, a 1 stycznia 2016 r. aplikację rozpocznie ponad dwustu młodych aplikantów I roku.
Nic jeszcze o nich nie wiemy, ale opiekunki roku – Grażyna Bińko i Joanna Podgórska – już rozpoczęły
prace do ich przyjęcia pod swoje opiekuńcze ramiona. 7 stycznia przyszli radcowie złożą ślubowanie
aplikanta radcowskiego i rozpoczną drogę po togę.
Teraz przed nimi czas dokonywania pierwszych na aplikacji wyborów – składania wniosków dotyczących
wyboru patrona aplikacji i kancelarii, w której będą odbywać praktyki. Życzylibyśmy sobie, a także
wszystkim aplikantom żeby kierowali się w tych wyborach przede wszystkim tym, czego mogą się
nauczyć od swoich patronów czy opiekunów praktyk, a nie tym czy patron podpisze im na koniec roku
dzienniczek. Niestety, ciągle zbyt duża ilość aplikantów, zwłaszcza ci, którzy nie pracują w kancelarii
patrona tłumaczy się brakiem czasu na kontakty z nim, wybierają więc drogę „na skróty” – coś tam
napiszą, wyślą mailem i uważają kontakty z patronem za odbyte. Z praktykami bywa podobnie. Sytuacja jest oczywiście lepsza jeśli aplikant pracuje w kancelarii patrona – wtedy ma wszystko w jednym.
Praktyki, kontakty z patronem i to nie tylko regulaminowe ale codzienne. Wydaje się, że zwłaszcza
rozsądnie powinny dokonywać wyboru patronów i kancelarii osoby pracujące np. w różnych urzędach,
nie mające na co dzień do czynienia z prawem gospodarczym, cywilnym itp.
Apelujemy do aplikantów przyszłego I roku – wybierajcie swoich patronów mądrze. Przy waszym zaangażowaniu i chęci wgryzania się w tajniki zawodu, zaangażowany radca prawny będący patronem
aplikacji czy opiekunem praktyki to bezcenny skarb. Lepiej żebyście w trakcie odbywania aplikacji mieli
dużo wątpliwości, zadawali wiele pytań temu kto umie na nie odpowiedzieć, żebyście drążyli i rozwiązywali problemy pod ich kierunkiem, korzystali z ich praktycznej, wieloletniej wiedzy. Najważniejsze
zaś to oby się wam chciało chcieć.
To już ostatni Biuletyn w tym roku. Zamiast więc zwyczajowej chwili na uśmiech przepis na udane
święta dla wszystkich:
Weźcie po trochu: uśmiechu, radości, dobrego humoru, spokoju, cudownego nastroju, wybaczenia,
przeproszenia, bliskości, cynamonu, migdałów, wanilii, maku i innych smaków, blasku świec – wysypcie
na dłoń i dmuchnijcie dookoła swoich bliskich. Niech otuli Państwa magia Świąt Bożego Narodzenia.
Opracowała:
mgr Edyta Klek
opiekun II roku aplikantów
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Bieszczady 2015
Było jak zwykle, już na dwa miesiące przed korespondujemy, komentujemy trasę, upewniamy się
(zrobiłeś przelew?), ustalamy zakwaterowanie. Na tydzień przed 30 września sprawdzałem prognozę
pogody na norweskim serwisie meteo: będzie wyż. Wprawdzie we środę 30 wyjeżdżając mieliśmy
lekkie zachmurzenie, ale im dalej na wschód tym pułap chmur wyżej. W Bystrem byliśmy tuż po 16,
kwaterowaliśmy w tym samym domku co przed rokiem, przybywali kolejni rajdowcy (nie wiedzieć
czemu wszyscy przychodzą do nas?), radość, gwar powitań. Pojawił się Leszek Żubryt, jak zwykle
serdecznie witany, ale przyniósł zgrzyt informacją o nowych schodach na szlaku jutrzejszej wycieczki,
które zostały wykonane na zlecenie dyrekcji Bieszczadzkiego Parku. Słyszymy, że belki drewniane
dostarczane były na szlak przez śmigłowiec. Ogólnie zgroza, tragedia, no szkoda gadać! Leszek z tego
powodu chciał nawet zmieniać trasę, ale się zobaczy… Potem odbyła się kolacja grillowa pod drewnianą wiatą i lulu bo trasa zaplanowana na następny dzień taka sobie: Wołosate, Tarnica, Bukowe
Berdo, Muczne.
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Nazajutrz od rana lampa, niebo błękitne, nawet przymrozku nie było. Norweskie meteo ponownie
nie zwiodło. Wyjechaliśmy do Wołosatego, było nas sporo (104 osoby), rozciągnięty długi wąż na
zielonej łące, las na zboczu też zielony, tylko brzozy zaczynały lekko żółknąć. Konie huculskie na
łące… sielanka! Do przodu wyrywali młodzi debiutanci, ciekawe, że to same panie. Rozgrzani podejściem zatrzymaliśmy się na postój na granicy lasu, czekając na „zbowid”, Leszek złorzeczył schodom.
Kiedy wreszcie do nich dotarliśmy, okazało się że to gładko zestrugane belki dębowe zamocowane
stalowymi ceownikami w gruncie. Mnie szło się wcale dobrze. Podobno władze parku w ten sposób
chcą zmniejszać erozję gruntu na szlaku, bo po roztopach i opadach turyści wychodzili poza szlak
niszcząc roślinność, która trzyma zbocze. Teraz szlak jest ograniczony taśmami. Idąc do Siodła pod
Tarnicą wspominaliśmy pogodę przed rokiem – nawet drobny śnieg sypał, wiało, ciepłe czapki, rękawiczki, kaptury. A teraz słońce i pogoda. Weszliśmy na Tarnicę, piękne widoki, fotografujemy,
napoje, kanapki, radość ogólna. Wróciliśmy do Siodła pod Tarnicą i w prawo w dół i znowu w górę,
po schodach. Podchodząc do przełęczy na kolejnym stopniu zauważyłem pięknie wyrzeźbiony napis
wielkimi literami „MURZASICHLE”. Odwracając się do Zbyszka zawołałem cytując klasyka: „nasi tu
byli!”. Z przełęczy Goprowskiej skręciliśmy w lewo i grzbietem pasma weszliśmy na Krzemień. Po
sporym podejściu zalegliśmy na suchych trawach, w słońcu na odpoczynek. Potem Bukowe Berdo,
a dalej – już przez las bukowy do Mucznego. Tam zalegliśmy pod sklepem, który serwuje zimny
złocisty napój o nazwie „Bies”. W Bystrem kolacja w wiacie grillowej.
Dzień trzeci to renesansowy Zamek w Krasiczynie, częściowo jeszcze w renowacji z czterema basztami, na planie kwadratu, położony w pięknym parku lśnił w słońcu jak klejnot. Na dziedzińcu wewnętrznym podzielono nas na dwie grupy i tak podzieleni ruszyliśmy na zwiedzanie. PT Czytelników
odsyłam do internetu, warto obejrzeć, poczytać, a z całą pewnością osobiście odwiedzić. Stosunkowo
niedawno w zamku mieściło się Technikum Leśne z internatem, którego absolwentem był nasz kolega
radca z Rzeszowa Stanisław P. Opowiadał różne ciekawe historie z tego czasu, nie wiem czy tam
się tego nauczył, ale robi pyszne nalewki. I – co ważne – nie pija ich sam. Czasu było niewiele, bo
w programie jeszcze Miasto Przemyśl i twierdza. Bywałem w mieście wielokrotnie, ale tylko u klienta
i w sądach. Wstyd się przyznać, ale nigdy nie starczyło czasu, by coś więcej zobaczyć. Rozpoczęliśmy
od rynku z bardzo kompetentną panią przewodnik. Niezwykły rynek, bo chyba jedyny w Polsce
pochyły z uroczym spiżowym Josefem Szwejkiem na ławeczce, który samotnie kurzy fajkę (fajki to
wielka – po dzwonach Pełczyńskich – specjalność i atrakcja tego miasta). Śmiechu było mnóstwo,
kiedy robiliśmy sobie fotki z dobrym wojakiem. Potem w górę po schodach do archikatedry rzymskokatolickiej i grekokatolickiej – gorąco polecam osobiste odwiedziny, z kompetentnym jak nasz
przewodnikiem.
Twierdza Przemyśl to zepół fortów wokół miasta ułożonych w krąg o obwodzie 40 km, zwiedzaliśmy jeden z nich, fort XII Werner w Żurawicy. Już w bramie witali nas wartownicy w mundurach
c.k. armii a dalej było jeszcze ostrzej: zbiórka w dwuszeregu, donośne komendy, leutnant, gerfrajter.
Największą atrakcją – w tym zakresie – był dziekan Izby Rzeszowskiej rp Marek Skierczyński w parad-
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nym mundurze pułkownika huzarów węgierskich, na
głowie miał czako z warkoczem z czarnego końskiego
włosia. Po zwiedzaniu kuchnia wojskowa, żołnierze c.k.
armii w białych półfartuchach serwowali grochówkę,
krupnioki z kaszy gryczanej i mięsne specjały z grilla.
Apetyty dopisały, złocisty napój pasował jak ulał do
takiego menu. Wieczorem uroczysta kolacja w karczmie nad Jeziorem Solińskim, z tańcami, bawiliśmy się
znakomicie.

Raz na rajdzie dla prawników
dwóch trafiło się muzyków.
Jeden chodził wciąż jak struty
bo podobno zgubił nuty.
Drugi śmiał się do rozpuku
bo koledze zrobił „kuku”

autor
W ostatnim dniu ruszaliśmy z Przełęczy Wyżniańskiej
Krzysztof
Gomoła
na Małą Rawkę i Wielka Rawkę. Pogoda oczywiście doW.Bagiński
pisała, więc i humory takoż. Na podejściu spotkaliśmy
panią przewodnik z Przemyśla, która wraz z mężem
i dzieckiem szła na Rawki. Pierwszy krótki postój na
Małej Rawce, zalegamy pokotem na grubym dywanie
suchej trawy i podziwiamy leżące na wprost po drugiej stronie doliny połoniny. Ciepło rozleniwia, ale
Wielka Rawka czeka, więc komu w drogę temu ... trampki. Na Wielkiej było tak ciepło i tyle suchych
traw, że tylko niewielka grupka młodych aktywnych poszła na Kremenaros – styk trzech granic.
Byłem tam już trzy razy (ostatnio rok temu) więc wybrałem błogie lenistwo w słońcu. Schodziliśmy
pełni wrażeń i ze świadomością... to już koniec. Ale wieczorem mieliśmy dużą atrakcję: właściciel
winnicy i znawca win (zwłaszcza węgierskich) w paradnym żupanie prezentował różne gatunki win
węgierskich i uroczo opowiadał o winach i nie tylko.
Nazajutrz po śniadaniu pożegnania i wyjazdy. Część uczestników spotka się na wiosnę na imprezie
zwanej Rajdem Sudeckim. W tym roku odbył się już czwarty nieoficjalny Rajd Radców Prawnych.
Imprezy te zapoczątkował radca prawny Maciej Wojcieski z Kalisza, który nadal je wspiera organizacyjnie przy wydatnej pomocy radcy prawnego Antoniego Krzemieniewskiego z Miasta Łodzi.
Rajdy odbywają się w maju lub czerwcu, pierwszy to słynne uzdrowisko Sokołowsko i jego okolice
czyli Góry Suche i Sowie. Rajdy drugi i trzeci odbyły się w Kotlinie Kłodzkiej dokładnie w Bielicach
w Górach Bialskich, mieszkaliśmy w Chacie Cyborga – wspaniała okolica i pyszna kuchnia. Ostatni
czwarty rajd to również Kotlina Kłodzka ale już Ludwikowice Kłodzkie i kompleks Riese. Podziemne
sztolnie tego kompleksu ilustrowały w tv informacje o tzw. złotym pociągu. W czasie rajdów odwiedziliśmy między innymi trzykrotnie Republikę Czeską, gdzie zwiedziliśmy Skalne Miasto, Broumow
oraz Jawornik. Pływaliśmy pontonami, zwiedzaliśmy kopalnię złota, browar i opactwo w Brumowie,
zamek należący do Biskupa Wrocławskiego w Jawornikach, Zamek Książ i Kościół Pokoju w Świdnicy.
Zwiedziliśmy także Masyw Śnieżnika.
Waldemar Bagiński
Radca prawny
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Zbigniew Warysz 1924-2015
Zbigniew Warysz ur. się w 1924 roku w Wesołowie.
Od 1982 roku wykonywał zawód radcy prawnego.
Działalność radcy prawnego Zbigniewa Warysza
nie ograniczała się tylko do pracy zawodowej brał
bowiem czynny udział w powstaniu samorządu
radcowskiego od samego jego początku. W styczniu 1981r. uczestniczył jako delegat krakowskiego środowiska radców prawnych w Zjeździe Założycielskim Stowarzyszenia Radców Prawnych
w Polsce z siedzibą w Krakowie. W okresie stanu
wojennego brał czynny udział w spotkaniach
i sympozjach mających na celu integrację środowiska radców prawnych i przygotowaniach
do zamierzonego przez Stowarzyszenie Radców
Prawnych w Polsce utworzenia samorządu zawodowego. Po powstaniu samorządu radcowskiego
był przez trzy kadencje Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Krakowie był jej członkiem, pełniąc
odpowiedzialną funkcję Sekretarza Rady I kadencji /1983-1984/, II kadencji /1987-1991/
i IV kadencji /1995-1997/. Z racji swojego doświadczenia jako działacza samorządu zawodowego radców prawnych był również wielokrotnie wybierany jako delegat na Krajowy
Zjazd Radców Prawnych.
W uznaniu jego zasług i wkładu dla powstania i rozwoju samorządu radców prawnych
a w szczególności za aktywną pracę na rzecz tego samorządu został uhonorowany: Złotym
Krzyżem Zasługi, złotą odznaką honorową „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”
oraz medalem pamiątkowym z okazji jubileuszu XX –lecia samorządu radcowskiego.
Niewielu już pamięta radcę prawnego Zbigniewa Warysza ale Ci, którzy są jeszcze świadkami początków tworzenia naszego samorządu zachowali Go we wdzięcznej pamięci jako
człowieka wyrozumiałego, uczciwego i oddanego sprawom samorządowym społecznika.
Nie zapominajmy o tych, których już nie ma. Cześć Jego pamięci !
Danuta Koszyk-Ciałowicz
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
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Wspomnienie lata
W dniach od 11.06 do 18.06 2015r. Seniorzy z Klubu przy OIRP w Krakowie uczestniczyli w wycieczce
samolotowej do Czarnogóry i Albanii.
Czarnogóra jest położona w Europie Południowej, nad ciepłymi wodami Adriatyku. Wyjątkowo
malownicze wybrzeże sąsiaduje z monumentalnymi pasmami Gór Dynarskich.
Miejscem docelowym naszego pobytu była miejscowość Ulcinj nazywana „Małym Orientem” położona przy granicy z Albanią.
Riwiera Ulcińska posiada największą liczbę dni słonecznych w roku. Niezwykły klimat tworzy Stare Miasto, które króluje nad pozostałą częścią Ulcinj, skąd rozciąga się niepowtarzalna panorama
miasta. Zobaczyć tu można meczety, cytadelę, mury obronne z XVI wieku i wieżę Balsica oraz liczne
pozostałości z czasów weneckich i tureckich, bowiem na przestrzeni dziejów, miasto należało do
Turcji, republiki Weneckiej, Serbii i Czarnogóry.
W centrum miasta znajduje się miejska plaża bardzo dobrze zagospodarowana z uroczymi małymi
zatoczkami.
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Jednak największą atrakcją tej miejscowości jest Wielka Plaża, zwana przez mieszkańców Saharą,
położona 4 km od centrum miasta. Jest to szeroka, piaszczysta plaża wspaniale zagospodarowana,
ciągnąca się na przestrzeni 14 km. Morze w tym miejscu jest spokojne i płytkie, a piasek posiada
niezwykłe właściwości zdrowotne na stawy i kości.

W czasie naszego pobytu odbyliśmy całodzienną wycieczkę do północnej Albanii, położonej w południowo zachodniej części półwyspu Bałkańskiego i sąsiadującej z Grecją, Macedonią, Czarnogórą
oraz Republiką Kosowa. Jest to kraj bardzo górzysty, niewiele ponad 20% powierzchni stanowią
tereny nad Morzem Adriatyckim oraz doliny większych rzek.
Ten niewielki kraj oferuje nie tylko piękne pejzaże ale także morze ciepłe nawet w listopadzie.
Albania posiada liczne ślady kultury
greckiej, romańskiej, bizantyjskiej,
tureckiej, włoskiej i słowiańskiej.
Miejscowościami docelowymi naszej
wycieczki była Kruja i Berat , położone w wysokich górach środkowo albańskich. W Krui zwiedziliśmy zamek
Skanderbega, leżący u stóp surowych,
bazaltowych skał szczytu Sanderbega
o wysokości 1526 m n.p.m. Zwiedziliśmy wspaniałe zbiory Muzeum Skanderbega oraz odwiedziliśmy największy w Albanii bazar z pamiątkami.
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Berat jest jednym z najstarszych miast Albanii,
wyjątkowo atrakcyjne
wpisane w 2008r. na listę
światowego dziedzictwa
kulturalnego i przyrodniczego UNESCO.
Podziwialiśmy tam przepiękną panoramę z górujących nad miastem ruin
średniowiecznej twierdzy
z widokiem na rzekę Osum
i Góry Tomor. Twierdza
jest otoczona solidnym
kamiennym murem z 24
wieżyczkami i basztami.
W jej obrębie w najwyższym punkcie wzgórza
stoi cytadela. Twierdza
powstawała przez wieki,
a najstarsze obwarowania pochodzą z IV wieku
przed naszą erą z czasów
iliryjskich, jednakże większość fortyfikacji i budowli
pochodzi z XVIII i IX wieku.
Zwiedzanie Albanii pozostawiło nam dużo wrażeń
i przybliżyło poznanie niezwykle ciekawej starej kultury i pięknego krajobrazu
tego do niedawna niedostępnego dla zwiedzających kraju, a Czarnogóra
urzekła nas niezwykłym
pięknem krajobrazu i dzikością górskiej przyrody.
Jadwiga Klimaszewska
Radca prawny
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Jesienne spotkanie integracyjne członków Klubu Seniora
przy OIRP w Krakowie.
W dniu 19 listopada 2015 r.
w odnowionej i poszerzonej przestrzennie siedzibie Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Krakowie, Radcowie Prawni Seniorzy
oraz zaproszeni goście spotkali się
towarzysko przy kawie i słodkim
poczęstunku. W czasie spotkania
uczestnicy wymieniali wrażenia
wakacyjne, zwłaszcza wspomnienia z udanej wycieczki samolotowej do Czarnogóry i Albanii.
W drugiej części wieczoru zebranych przywitał V-ce Dziekan OIRP w Krakowie dr Marcin
Sala-Szczypiński życząc miłego
wieczoru i przyjemnych wrażeń
zarówno ze spotkania, jak i koncertu.

Występ artystyczny uświetniła
młoda piosenkarka Magdalena
Sowa z towarzyszącym jej zespołem muzycznym. Program
obejmował piosenki z repertuaru
Hanki Ordonówny, takie jak: „Miłość ci wszystko wybaczy”, „Sam
mi mówiłeś”, „Na pierwszy znak”,
”Jakieś małe nic”, ”Szczęście raz
się uśmiecha” i inne.
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Wykonanie kolejnej partii utworów następowało po nawiązaniu
przez szefa zespołu do biografii i historii kariery artystycznej
przedwojennej wykonawczyni.
W każdym etapie występu, solistka prezentowała się w znakomitych kreacjach nawiązujących do
mody z przedwojennego okresu.
Wspaniały, wręcz operowy głos,
młodej wykonawczyni, studentki
wokalistyki Akademii Muzycznej
w Krakowie, oczarował wszystkich
słuchaczy, a występ nagrodzony
został gorącymi brawami.
Zebrani Radcowie, oraz zaproszeni goście uznali spotkanie za wyjątkowo udane i wyrazili chęć uczestniczenia w podobnych imprezach w przyszłości.
Jadwiga Klimaszewska
Radca prawny, Przewodnicząca Klubu Seniora OIRP w Krakowie

Zmiany na liście radców prawnych w okresie od 1 października 2015 r. do 20 listopada 2015 r.
Na dzień 20 listopada 2015 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie wpisanych było 3187 radców prawnych, w tym 2289 wykonujących zawód radcy prawnego, 898
osób nie wykonujących zawodu, a w tym 192 osoby mające zawieszone prawo do wykonywania zawodu
radcy prawnego.
Na listę prawników zagranicznych wpisanych było 6 prawników.
W okresie od 1 października 2015 r. do 20 listopada 2015 r.:
Na listę radców prawnych wpisano 8 osób, w tym:
- 3 osoby spełniające przesłanki określone w art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych,
- 2 osoby spełniające przesłanki określone w art. 24 ust.1,
- 3 osoby w związku z przeniesieniem wpisu z innej Izby.
Skreślono szesnastu radców prawnych w tym:
- troje zmarłych radców prawnych: Ewę Fojcik, Barbarę Grabowską-Wiącek, Zbigniewa Warysza,
- jednego radcę prawnego – na jego prośbę,
- 12 radców prawnych - usunięcie wpisu w związku z przeniesieniem do innej Izby.
dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie
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Z limeryków przestępnych
(o zbrodniach i nagrodach)

Z limeryków świątecznych
(karp w poezji czy potrawce – rozprawka liryczna)

Pewien radca, w sprawach karnych istny as,
wyjątkowy wróży sobie wkrótce czas;
„Wszak przestępny – mówi – rok
to w karierze mej jest krok
do sukcesów i wygranych raz po raz!”.

Pewien karp, co mu grudniowy spleen doskwiera,
losu ryby się, jak mawia, nie wybiera,
lecz że walki duch w nim tkwi,
apeluje: „Proszę mi
nie spożywać lirycznego bohatera!”

Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Krakowie
31-543 Kraków
ul. Francesco Nullo 8/4
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