nr 2 kwiecień – czerwiec 2013

Różne
2. Skreślono ogółem 5 radców prawnych, w tym:
Z limeryków wakacyjnych

- zmarłego radcę prawnego: Jerzego Kuszczaka
- dwóch radców prawnych na Ich wnioski,
- jednego radcę prawnego w związku z przeniesieniem wpisu
do innej Izby.

Pewien radca, im jest bliżej mu do lata
co rusz wpada w rozmaite dylemata:
gdzie, z kim, kiedy, czym i jak
na wakacje jechać – wszak
przyjemności jest oferta tak bogata!

3. Zawieszono prawo do wykonywania zawodu trzem radcom prawnym na ich wnioski.
II. Ponadto Rada OIRP w Krakowie na posiedzeniu w dniu
3 czerwca 2013 roku podjęła 355 uchwał w sprawach wpisu
na listę radców prawnych. Na dzień wydania Biuletynu przedmiotowe uchwały nie stały się jeszcze ostateczne.
dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie

Nowa
generacja
produktów
informacji
prawnej
www.LEX.pl/navigator

Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Z limeryków wyborowych
Pewien radca (aspołeczny, daję słowo!)
do wyborów wszak podchodzi zawodowo,
zachwyt bowiem niesłychany
budzą wszelkie w nim organy
OIRP działającej wyborowo!

Pełna interaktywność i przejrzystość
postępowania administracyjnego,
cywilnego i podatkowego.
Każda czynność przedstawiona i opisana
krok po kroku:
Procedura administracyjna
– pod redakcją naukową prof. dr. hab. Andrzeja Wróbla
Procedura cywilna
– pod redakcją naukową
prof. dr. hab. Tadeusza Wiśniewskiego
Procedura podatkowa
– pod redakcją naukową doradcy podatkowego
Krzysztofa J. Musiała
Pełna integracja procedur z zasobami
SIP LEX oraz ABC*.

Joanna Włodarczyk
Radca prawny

*Wybór wszystkich dokumentów
powiązanych merytorycznie
z poszczególnymi etapami każdej
procedury (m.in. orzeczenia,
komentarze, monografie, wzory
pism i deklaracji, pisma urzędowe).

www.LEX.pl/navigator
Wolters Kluwer Polska S.A.
01-231 Warszawa ul. Płocka 5a poczta@wolterskluwer.pl
www.wolterskluwer.pl infolinia 0 801 04 45 45
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OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH
ul. Płk. Francesco Nullo 8/4, 31-543 KRAKÓW – Biuro Rady
tel. 12/410-84-00; 12/410-82-60, fax. 12/410-84-01
Czynne: poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
ul. Grzegórzecka 79 – Aplikacja
tel. 12/414-00-99, 12/414-01-95
Czynne: Poniedziałek – Piątek od 8.00 – do 16.00
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Bank PEKAO SA III o/Kraków
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DZIEKAN
Michalina Nowokuńska
poniedziałek
w godz. 12.00 – 14.00

Doskonalenie zawodowe ..............14

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
Zofia Krok
czwartek w godz. 12.00 – 14.00

Strona Aplikanta ............................14
Sport..................................................16

POZA SIEDZIBĄ RADY OIRP
W KRAKOWIE DYŻURUJĄ
WICEDZIEKANI:

Różne ................................................18

WICEDZIEKAN
Bogusław Adamczyk
poniedziałek ul. Grzegórzecka 79
w godz. 15.00 – 16.00

Elżbieta Reichert-Kądziołka
środa w godz. 15.00 – 17.00
Nowy Sącz, ul. Wałowa 1
tel. 18/547-56-76

Okładka – Collegium Maius Uniwersytetu

SEKRETARZ
Małgorzata Wyszogrodzka
środa w godz. 9.00 – 11.00

Wiesław Hudyma
poniedziałek w godz.
17.00 – 19.00
Tarnów, ul. Niska 24
tel. 14/633-02-59
606-13-45-75

SKARBNIK
Alicja Juszczyk
środa w godz. 8.00 – 10.00

BIULETYN INFORMACYJNY
nr 2 kwiecień – czerwiec 2013

Jak więc widać, losowanie fazy grupowej było tradycyjnie niezwykle korzystne dla naszej reprezentacji
i dwie najlepsze drużyny rywalizowały w naszą reprezentacją już w fazie grupowej. Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany (znów) niezrównany Jan Burker, który zdobył również tytuł króla strzelców
(co jest sporym sukcesem dla stopera).
Drużyna stawiła się z Kielcach w nieco odmłodzonym składzie. Poza tradycyjnymi reprezentantami: Kamilem Kosiorem, Sebastianem Sachą, Pawłem Wiewiórskim, Krzysztofem Rąpałą, Bartoszem Matusiakiem
i niżej podpisanym, pojawili się dwaj nowi aplikacji Tomasz Ruman oraz Dominik Śmiertka.
Organizacyjnie, jak co rok, turniej zorganizowany został w sposób imponujący i zarówno na hali, jak
i poza nią zawodnicy mieli wypełniony czas od rana, do rana, co pozwalało poświęcić się nie tylko grze
w piłkę, ale również integracji z reprezentantami innych izb.
Liczę na to, że brak medali nie ostudzi zapału członków OIRP Kraków i w przyszłym roku drużyna zyska
kolejnych nowych zawodników. Bardzo proszę o zgłaszanie się chętnych osób, które chcą i potrafią grać
w piłkę: maciej.balazinski@ksbt.pl z tytułem: Mistrzostwa Polski.
Maciej Bałaziński
Radca prawny

Materiały zebrała i opracowała:
Małgorzata Wyszogrodzka
Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Krakowie
Nakład: 2300 egzemplarzy

Sprawdzona marka
Pewna jakość
Niezbędne informacje zawsze pod ręką
LEX Touch dostępny
jest w dwóch wersjach:
LEX Omega i LEX
Sigma z modułami
Komentarze
i Monografie

LEX Touch
Produkt
Roku 2012

Zmiany na liście radców prawnych w okresie
od 1 marca 2013 r. do 31 maja 2013 r.
Na dzień 31 maja 2013 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie
wpisanych było 2293 radców prawnych, w tym 1650 wykonujących zawód radcy prawnego, 643 osoby
nie wykonujące zawodu, a w tym 165 osób mających zawieszone prawo do wykonywania zawodu radcy
prawnego.
Na listę prawników zagranicznych wpisanych było 3 prawników .

www.LEX.pl/touch

I. W okresie od 1 marca 2013 r. do 31 maja 2013 r.:

Pierwszy i jedyny
System Informacji
Prawnej dostosowany
do najpopularniejszych
marek tabletów, takich
jak iPad oraz Samsung
Galaxy Tab 10.1.

LEX Touch

Sport / Różne

Od Dziekana ......................................2
Ważne w OIRP ..................................3

www. oirp. krakow.pl, e-mail: biuro@oirp.krakow.pl

W SIEDZIBIE RADY OIRP
W KRAKOWIE DYŻURUJĄ:

W NUMERZE:

1. Na listę radców prawnych wpisano 16 osób, w tym:
- 2 osoby spełniające przesłanki określone w art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych
- 5 osoby spełniające przesłanki określone w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych,
- 7 osoby spełniające przesłanki określone w art. 24 ust.1
- 2 osoby po przeniesieniu wpisu z innej Izby.

Zawsze masz pełne prawo
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Od Dziekana
Drogie Koleżanki i Koledzy!!!
Na wstępie chciałabym Państwu przekazać, że jestem bardzo
dumna, że przyszło mi kierować, przez dwie ostatnie kadencje, naszym samorządem i współpracować z Koleżankami
i Kolegami, którzy rozumieli moją troskę o samorząd radcowski. Nie ulega bowiem wątpliwości, że samorząd zawodowy
jest nam wszystkim potrzebny, co wielokrotnie powtarzałam i będę powtarzać. Mamy organizację, która z powagą,
rozwagą, spokojem i mądrością winna dbać i dba o interesy
radców prawnych, o rozsądne zachowanie praw, obowiązków
i przywilejów radcowskich. Jest to także organizacja, która
z dużym zaangażowaniem prowadzi aplikację radcowską i jest
przyjazna dla młodego pokolenia prawników.
Dwie ostanie kadencje pracy w samorządzie potwierdziły też,
że w naszym środowisku są ludzie otwarci na nowe wyzwania,
na potrzeby innych. Jesteśmy zdolni do dzielenia się wiedzą
z innymi, często też Pro Bono świadczymy usługi potrzebującej
lub poszkodowanej części naszego społeczeństwa. Jesteśmy
liczną grupą zawodową z dużym potencjałem intelektualnym.

Koleżanki i Koledzy!
Bardzo serdecznie dziękuję Członkom Prezydium Rady, Członkom Rady oraz Członkom: Okręgowej Komisji
Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu i Jego Zastępcy, Okręgowemu Zespołowi Wizytatorów oraz tym Radcom Prawnym i Aplikantom Radcowskim, którzy w VII i VIII
Kadencji razem ze mną, z ogromnym zaangażowaniem, podejmowali prace samorządowe i w ten sposób
przyczynili się do dynamicznego rozwoju krakowskiego samorządu radcowskiego.
Nowo wybranym władzom serdecznie życzę powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym, życzę także
aby zawsze podejmowali trafne decyzje, które przyczynią się do rozwoju i pozytywnego postrzegania
naszego samorządu i naszego środowiska radcowskiego. Zapewniam jednocześnie, że jeśli będzie taka
potrzeba, zawsze służę pomocą i radą.
W swojej pracy zawodowej będę dzielić się posiadaną wiedzą i zdobytym doświadczeniem pełniąc funkcję
Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. prawnych.
Dziękuję także Pracownikom Izby za ich pracę i zaangażowanie - wszyscy jesteśmy sobie nawzajem
potrzebni.
Życzę również wszystkim Koleżankom i Kolegom spokojnego, słonecznego i pełnego pozytywnych wrażeń
urlopowego wypoczynku.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Michalina Nowokuńska
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
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Ważne w OIRP
Przychodzimy, odchodzimy…
Poproszono mnie o dokonanie podsumowania dwóch ostatnich kadencji organów naszej Izby. Ponieważ
jako czytelnika nużą mnie liczby i dane statystyczne, Państwu tego oszczędzę. Nie będę także rozwodziła się nad tym, w jaki sposób zmieniały się przepisy ustawy o radcach prawnych i ile w związku z tym
należało poświęcić czasu na organizację nowego systemu szkoleń aplikantów radcowskich i egzaminów
wstępnych oraz radcowskich, które w tym okresie stały się egzaminami państwowymi. Napiszę o tym,
co szczególnie utkwiło mi w pamięci w związku z sześcioma laty zasiadania w Radzie Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Krakowie.
I zacznę od tego, że w okresie tych sześciu lat, niepostrzeżenie, Komunikaty OIRP w Krakowie drukowane zwykle na czterech kartkach białego papieru zastąpił „Biuletyn Informacyjny” z gustowną okładką
i zawartością, która pozwala każdemu, kto interesuje się naszym lokalnym samorządem, na uzyskanie
wiadomości, o tym, „co w trawie piszczy”. A młodszą siostrą nowego Biuletynu została strona internetowa
zawierająca między innymi forum, na którym ostatni „najnowszy” wpis pochodzi z kwietnia 2010r. (sic!).
Przed ponad trzema laty wprowadzono system punktowania w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego radców prawnych. Szkolenia organizowane przez izbę krakowską, jak zwykle, cieszą się dużą popularnością
i to nie tylko wśród małopolskich radców prawnych, ale również adwokatów, a także radców prawnych
z innych izb. Między innymi dzięki ankietom dostępnym na stronie internetowej, ich tematyka dostosowywana jest do oczekiwań radców prawnych i sądząc po ilości uczestników, jest to doskonały kierunek.

Prezydium Rady OIRP w Krakowie w „starym” składzie.
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Ważne w OIRP

Członkowie organów OIRP w Krakowie VIII kadencji.

W ciągu ostatnich sześciu lat pisałam o szkoleniach wyjazdowych, więc nie będę się powtarzać, podkreślę
jedynie, że to świetna forma integracji, podobnie jak zagraniczne wyjazdy turystyczno- szkoleniowe.
Prawdę powiedziawszy, słuchając czasami wypowiedzi niektórych polityków można dojść do wniosku,
że za kilka lat rola samorządu będzie sprowadzać się do organizacji turystyki, szkoleń oraz pośrednictwa
pracy…. Pociesza natomiast fakt, iż zarówno w pierwszej, jak i drugiej dziedzinie izba krakowska jest
doskonale przygotowana na takie wyzwania.
Ostatnie sześć lat to okres systematycznych działań zmierzających do stworzenia pozytywnego wizerunku naszego zawodu w odbiorze społecznym. Temu służyły między innymi akcje nieodpłatnych
konsultacji prawnych w ramach „Niebieskiego Parasola”, czy też uczestnictwo w „Tygodniu Pomocy
Ofiarom Przestępstw”. Propozycje udziału radców prawnych i aplikantów radcowskich w wymienionych
przedsięwzięciach nigdy nie spotkały się z odmową, a profesjonalizm prezentowany w czasie ich trwania
był powodem wielu pochwał.
„Kryształowe Serce Radcy Prawnego” doczekało się już kilku edycji i znakomitego grona wyróżnionych.
Ta forma wyróżniania radców prawnych działających społecznie i charytatywnie chyba na dobre zakorzeniła się w samorządzie. Dzięki konkursowi można rozejrzeć się wokół i przekonać, jak wielu spośród
nas poświęca część swojego czasu na pomoc potrzebującym, jak coraz liczniejsza jest grupa animatorów
akcji charytatywnych i że są to osoby, którym nie przychodzi nawet na myśl, iż mogą zostać z tego tytułu
w jakikolwiek sposób nagradzane że mogłoby to być elementem autopromocji.
W ciągu sześciu lat radcy prawni dość często zwracali się o interpretację przepisów ustawy o radcach
prawnych lub Kodeksu Etyki. Były to wątpliwości związane z zapisami dotyczącymi konfliktu interesów,
tajemnicy zawodowej, czy też sposobach informowania o prowadzonej przez radcę prawnego działalności.
Jako pełniąca zaszczytną funkcję przewodniczącej Komisji do Spraw Wykonywania Zawodu i Wizerunku
Radcy Prawnego mam jednak pewien niedosyt, gdyż niejednokrotnie brak skorzystania z możliwości
wystąpienia radcy prawnego z wnioskiem o przedstawienie stanowiska prowadził wprost do rzecznika
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Ważne w OIRP
dyscyplinarnego. Uważam, że problemy z praktycznym stosowaniem zasad etyki zawodowej powinny
być przedstawiane nie tylko z uwagi na ewentualne konsekwencje, ale również jako podstawa do formułowania propozycji ich zmian.
Jeżeli wspomniałam o rzeczniku dyscyplinarnym, to należy odnotować, iż zarówno wizytatorzy, rzecznik
dyscyplinarny, jak i sąd dyscyplinarny w okresie ostatnich dwóch kadencji nie mogli narzekać na nudę.
Ilość załatwianych spraw rosła wprost proporcjonalnie do zwiększania się liczby członków naszej izby
(zastrzegłam, że nie będę przedstawiała statystyk, więc mam nadzieję, na wybaczenie mi ogólnikowości).
W okresie sześciu lat krakowska izba przeszła prawdziwą rewolucję finansów. Nie ma się co dziwić patrząc na praktykę zawodową osób dzierżących władzę w tym zakresie- skarbnika i dziekana. Wielokrotnie
narażając się na otwartą lub skrywaną krytykę, twardą ręką, której pozazdrościć im może niejeden minister finansów, unowocześniały system finansów i trzymały w ryzach wydatki do tego stopnia, że dzisiaj
możemy myśleć o zakupie nowej siedziby, która będzie służyła każdemu z nas.
Wyzwaniem ostatnich dwóch kadencji była kwestia tzw. „urzędówek”. Ich ilość stale wzrasta a sądy coraz
częściej uznają, że wolą pracować na sali rozpraw z pełnomocnikiem z urzędu będącym radcą prawnym
niż z adwokatem. Pewnie to miłe, ale mając świadomość tego, jakie problemy nastręczają niektórym
z radców klienci z urzędu trudno się cieszyć…. Są już pierwsze jaskółki świadczące o wzroście liczby
radców prawnych bez pracy, dla których jedynym źródłem utrzymania są lub będą właśnie „urzędówki”.
W biurze OIRP utworzono listę radców prawnych zainteresowanych ustanawianiem ich pełnomocnikami
z urzędu przy wskazaniu preferowanych obszarów prawa, w jakich zastępstwa takie mogą wykonywać.
Wiem, że radcowie prawni oczekują większych zmian w tym zakresie, należy jednak zdać sobie sprawę
z tego, że wymaga to czasu.
Niewątpliwym sukcesem ostatnich sześciu lat było zrealizowanie dwóch edycji projektu pn. „Małopolski
radca prawny przed sądami Unii Europejskiej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zarówno
sam pomysł, jak i jego realizacja okazał się nowatorski w skali kraju.
I zbliżając się do końca (kadencji i tego artykułu) chcę wspomnieć o ludziach, z którymi miałam przyjemność w tym okresie współpracować- o radcach prawnych działających w organach izby oraz tych,
bez których trudno wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie wielkiego organizmu, jakim izba się stałapracownikach, którzy z dużym poświęceniem, zaangażowaniem i, pomimo natłoku spraw- z entuzjazmem
wykonują swoją pracę.
Można poddawać ostatnie sześć lat krytyce, można zadawać sobie pytanie, co się w tym czasie zmieniło,
że można było więcej, inaczej, może z większym rozgłosem, z fajerwerkami. Mam jednak świadomość,
iż nowe władze obejmą doskonale zorganizowaną izbę przygotowaną na nowe czasy i nowe wyzwania.
I mam nadzieję, że realizując się w codziennej samorządowej pracy docenią to i uszanują.
Anna Sobczak
Radca prawny
Rzecznik Prasowy OIRP w Krakowie
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Kilka refleksji o egzaminie i aplikacji radcowskiej
Najliczebniejszy rocznik w historii Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie jest już po egzaminie
radcowskim. Do egzaminu przystąpiło 534 pretendentów do uzyskania statusu profesjonalnego pełnomocnika procesowego, w tej liczbie część tych, którzy byli uprawnieni do przystąpienia do egzaminu bez
odbycia aplikacji radcowskiej. Wyniki egzaminu przedstawiają się następująco:
NUMER
KOMISJI

LICZBA
APLIKAN.

LICZBA
NIEDOST.

PROCENT
NEGATYWNYCH

PROCENT
POZYTYWNYCH

1

79

25

31,65%

68,35%

2

78

28

35,90%

64,10%

UWAGI
1 egzamin umorzono

3

72

12

16,67%

83,33%

4

73

28

38,36%

61,64%

5

78

19

24,36%

75,64%

6

79

26

32,91%

67,09%

7

75

31

41,33%

58,67%

NOWYCH RADCÓW
PRAWNYCH

534

169

31,60%

68,40%

365

Egzamin z wynikiem pozytywnym zdało 365 osób, co stanowi blisko 70 % zdających osób. Statystykę
zaniżają te osoby , które podjęły próbę zdania egzaminu bez odbycia aplikacji. Wśród tych zdających
zdawalność kształtuje się od wielu lat na poziomie około 50%.
Każdy egzamin radcowski ma swoją odrębną historię i wiąże się z przedmiotami, które sprawiały szczególną trudność. W tym zakresie statystyka kształtuje się następująco:
PRZEMIOT

NIEDOSTATECZNE

1

TEST

11

2

PRAWO KARNE

14

3

PRAWO CYWILNE

96

4

PRAWO GOSPODARCZE

17

5

PRAWO ADMINISTRACYJNE

110
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Najwięcej ocen niedostatecznych zdający otrzymali z prawa administracyjnego i cywilnego. Zaskakująco
dobry wynik został osiągnięty z prawa karnego, a prawo gospodarcze, ściśle związane z profesją radcy
prawnego było zdawane całkiem sprawnie.
Interesujące jest również zestawienie średnich ocen z poszczególnych przedmiotów uzyskanych przez
osoby, które zdały egzamin:
PRZEDMIOT

ŚREDNIA

1

TEST

4,1

2

KARNE

3,89

3

CYWILNE

3,33

4

GOSPOD.

3,71

5

ADMIN.

3,52

OGÓLNA

3,71

Zwraca uwagę wysoka średnia z prawa karnego oraz wysoka średnia ogólna, która w zaokrągleniu daje
dobrą czwórkę. Prawo cywilne i administracyjne w tym zestawieniu również było najgorzej zdawane.
Jak zdający indywidualnie dawali sobie radę z egzaminem obrazują kolejne zestawienia:
STRUKTURA OCEN
celująca

13

0,71%

bardzo dobra

252

13,81%

dobra

753

41,26%

807

44,22%

dostateczna

1825

Na 1825 wystawionych ocen ze wszystkich przedmiotów najwięcej jest dostatecznych i dobrych, dużo
bardzo dobrych i 13 celujących.
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Warto wiedzieć
NAJLEPSZE ŚREDNIE
5

2

0,55%

4,6

4

1,10%

4,4

16

4,38%

4,2

32

8,77%

4

56

15,34%

365

Na 365 osób, które zdały egzamin radcowski dwóch aplikantów (aplikanta i aplikant) uzyskało średnią
bardzo dobrą, a blisko 30 % uzyskało średnią ocenę na poziomie co najmniej dobrym.
I na koniec zestawienie skłaniające do największych przemyśleń:
NIEDOSTATECZNE/OSOBĘ
1

JEDNA

113

2

DWIE

41

3

TRZY

12

4

CZTERY

5

PIĘĆ

2
1
169

Generalnie najwięcej osób , spośród „oblanych” nie zdało z powodu jednej oceny niedostatecznej, ale aż
56 osób otrzymało od dwóch do pięciu ocen niedostatecznych. Ta ostatnia liczba zmusza do zastanowienia
się , czy jednak nie należy stosować surowszych kryteriów przy zaliczaniu kolokwiów w ramach odbywanej
aplikacji radcowskiej. Takie też uwagi są odbierane od członków komisji egzaminacyjnej. Na zakończenie
podsumowań statystycznych jeszcze jedna prawidłowość, której można się dopatrzyć, a mianowicie im
liczniejszy rocznik tym gorsza zdawalność na egzaminie. Zauważa się, że trudniejszy egzamin wstępny
na aplikację radowską znajduje odzwierciedlenie w lepszych wynikach na egzaminie końcowym.
Trudno nie podsumować przy tej okazji sześciu lat prowadzenia aplikacji radcowskiej przez OIRP w Krakowie. Dużym wysiłkiem organizacyjnym, przy wsparciu Pani dziekan Michaliny Nowokuńskiej i Biura OIRP,
udało się w tym okresie sprawnie zorganizować prowadzenie aplikacji, pomimo „lawinowo” rosnącej liczby
aplikantów i permanentnie zmieniającego się regulaminu aplikacji radcowskiej. Znaczącego wsparcia
w początkowym etapie organizowania aplikacji udzielali radcowie prawni: Celina Rębacz i Jerzy Wójcik.
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Ważne w OIRP
Dużym sukcesem organizacyjnym było rozwiązanie, przyjmowane później przez inne OIRP, polegające
na wdrożeniu koncepcji opiekunów grup przypisanych do rocznika aplikantów przez cała aplikację. To
pozwoliło na spersonalizowanie relacji samorząd - aplikant, a przede wszystkim umożliwiło poznanie
aplikanta w innej jeszcze relacji niż poprzez jego kontakt z patronem. W rezultacie powstał efektywny
pion w OIRP do kierowania i administrowania przebiegiem aplikacji pod nadzorem Rady OIRP sprawowanym poprzez wicedziekana ds. aplikacji. Także z powodzeniem rozpoczęto wprowadzanie nowoczesnych
rozwiązań informatycznych do zarzadzania aplikacją, a także do przeprowadzenia kolokwiów.
W tym roku wprowadzono, po blisko dwuletnich pracach Komitetu Stałego ds. Aplikacji przy KRRP, nowy
program aplikacji radcowskiej, którego podstawą są zajęcia praktyczne. Program spotkał się pozytywnym
odbiorem tak przez aplikantów, jak i osób przeprowadzające zajęcia. Wprowadzono „autorskie” rozwiązanie polegające na „rotowaniu” prowadzących zajęcia z tego samego przedmiotu pomiędzy grupami
szkoleniowymi. W ten sposób każda grupa ma ćwiczenia ze wszystkimi osobami, które realizują zajęcia,
co powinno m.in. zapewnić równy poziom zajęć i umożliwić aplikantom kontakt z różnymi stylami
prowadzenia szkoleń.
Sposób wdrożenia nowego programu był ostatnio oceniany przez wizytującego OIRP w Krakowie z ramienia Krajowej Rady Radów Prawnych prof. dr. hab. Grzegorza Łaszczycę, pod kątem m.in. poprawności
opracowania planu szkolenia, formy i organizacji prowadzenia zajęć i udziału radców prawnych w procesie
dydaktycznym. Według oceny wizytatora wdrożenie nowego programu aplikacji w OIRP w Krakowie
zostało przeprowadzone na najlepszym poziomie spośród wszystkich OIRP. Efekty nowego sposobu
nauczania wykonywania zawodu radcy prawnego poznamy za trzy lata, przy pierwszym egzaminie radcowskim obecnego pierwszego roku. Jestem jednak przekonany, że w tym zakresie nasz samorząd jest
„skazany” na sukces.
Aplikacja radcowska w Krakowie cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży prawniczej. Wynika to
zapewne z istnienia dwóch dużych uczelni w Krakowie z wydziałami prawa, ale także ze sposobu prowadzenia aplikacji i dużej sprawności nauczania, wyrażającej się wysokim stopniem zdawalności na egzaminie
radcowskim, wynoszącym w ostatnich latach 80-90 %. Często w odpowiedzi na docinki przedstawicieli
innych OIRP, z których aplikanci przenosili się do naszej OIRP, zarzucających, że w Krakowie aplikuje się
łatwo, miło i przyjemnie, odpowiadałem: ale skutecznie! Z pewnością ten kierunek zostanie utrzymany.
Bogusław Adamczyk
Radca prawny
Wicedziekan ds. aplikacji OIRP w Krakowie
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Warto wiedzieć
10. jubileuszowe Święto Prawników
Ars Legis Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory patrona prawników w Krakowie, na czele którego stoją
adwokat Roman Sygulski i notariusz Joanna Greguła, zorganizowało w dniu 25 maja 2013 roku po raz
10-ty Święto Prawników.
Oprawa, którą nadali organizatorzy Święta, godna była jubileuszu. Wśród osób i instytucji, które objęły
patronat nad Świętem znalazła się również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. Uroczystość
odbyła się w historycznych miejscach, a to w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Kolegiacie Akademickiej Św. Anny, co nadało powagę i dostojny nastrój uroczystości.
Najpierw członek Zarządu Stowarzyszenia Ars Legis Pan Maciej Drogoń w prezentacji pt. „10 lat w 10
minut” przedstawił co udało się Stowarzyszeniu w ciągu 10 lat dokonać, nad czym pracuje i jakie ma
plany na przyszłość. Interesująco przebiegała debata na temat „Jak służyć sprawiedliwości” zainicjowana
wystąpieniem prof. dr hab. Jerzego Stelmacha (Uniwersytet Jagielloński). Osoby, które wzięły udział
w dyskusji postawiły wiele znaków zapytania, a na niektóre nie znaleziono prostych odpowiedzi. Wiele
pytań dotyczyło działalności sądów, a w szczególności orzecznictwa. Zastanawiano się jakie znaczenie
przez orzekaniu mają litera prawa, duch prawa czy też sumienie?
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Warto wiedzieć
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Warto wiedzieć
Po zakończonej debacie uczestnicy (radcowie prawni i adwokaci w togach) w procesji z relikwiami oraz
obrazem Św. Ivo Helory, przeszli do Kolegiaty Akademickiej Św. Anny, gdzie odbyła się uroczysta jubileuszowa Msza Święta w intencji prawników. Pięknie śpiewał Chór Mariański pod przewodnictwem Jana
Rybarskiego.
Niezapomnianych wrażeń dostarczył koncert pt. „Muzyczna alchemia o zmierzchu ...” przygotowany
przez adwokata Stanisława Kłysa. Artyści grający na wiolonczelach, akordeonie i kontrabasie dali popis
swoich umiejętności. Były gromkie brawa.
Podsumowując: piękne Święto, piękna uroczystość. Gratulujemy organizatorom.
Małgorzata Wyszogrodzka
Radca prawny
Sekretarz Rady OIRP w Krakowie

Turniej szachowy prawników w Krakowie
O puchar Dziekana OIRP W Krakowie
W dniu 25 maja 2013 r. odbył się VI Turniej Szachowy
o puchar Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Krakowie.
W turnieju uczestniczyli przedstawiciele zawodów
prawniczych oraz studenci prawa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a miejscem gry była tradycyjnie siedziba
OIRP w Krakowie.
Turniej był rozgrywany systemem szwajcarskim z tempem 15 minut na partię na dystansie 7 rund. W rozgrywkach uczestniczyło 14 zawodników.
Zwycięzcą turnieju został Marcin Dunin-Majewski
(Doradca Podatkowy), drugie miejsce zajął Józef Wąsik
(Sąd Apelacyjny w Krakowie), a trzecie, tak jak w roku
ubiegłym Krzysztof Jewulski (Radca Prawny OIRP Kraków). Pierwsza trójka zdobyła po 5,5 punktów, a o kolejności miejsc zadecydowała punktacja pomocnicza
– średni Bucholz.
Zwycięzca otrzymał ufundowany przez Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie p. Michalinę
Nowokuńską piękny i oryginalny puchar, a dodatkowo
wszyscy uczestnicy otrzymali upominki ufundowane
przez Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., która od samego
początku wspiera turnieje prawników.

Puchar Dziekana Rady OIRP w Krakowie.
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Warto wiedzieć

Impreza odbyła się w miłej atmosferze, łącząc nie tylko sportowy walor turnieju szachowego, ale również
okazję do spotkania przedstawicieli środowiska prawniczego, nie tylko krakowskiego, bowiem w turnieju
uczestniczyła nasza koleżanka z Warszawy Radca Prawny Kamila Nieśpielak. Wielka w tym zasługa Pani
Dziekan Michaliny Nowokuńskiej która od lat wspomaga szachowe spotkania prawników.
W imieniu Rady OIRP w Krakowie turniej otworzył i zamknął Wicedziekan Bogusław Adamczyk.
Turniej sprawnie przygotował i przeprowadził Radca Prawny Mariusz Stanaszek, który zresztą grał w turnieju dla uzupełnienia parzystej liczby zawodników i z 4 punktami zajął czwarte miejsce.
Na pożegnanie uczestnicy podziękowali organizatorom za inicjatywę oraz zapowiedzieli swój udział
w następnym roku, bowiem niezależnie od swej siły gry i uzyskanych rezultatów miło spędzili sobotnie
przedpołudnie i połączyli rywalizację na szachownicy z dobrym relaksem.
Szczegółowe wyniki na stronie internetowej Izby.
Mariusz Stanaszek
Radca prawny
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Szkolenia / Strona Aplikanta
Szanowni Państwo,
mija połowa drugiego, 3 letniego cyklu szkoleń zawodowych. W tym okresie komisja d/s doskonalenia
zawodowego zorganizowała w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu łącznie 32 trzy i pięciogodzinne szkolenia zawodowe, a także 3 szkolenia wyjazdowe.
W szkoleniach tych wzięło udział 2575 radców prawnych, z tym, że wiele osób uczestniczyło w szkoleniach wielokrotnie.
Kończy się VIII kadencja organów samorządu radcowskiego. W dniu 18 czerwca br. Zgromadzenie Delegatów wybierze członków organów samorządu IX kadencji .
Niezależnie od wyborów drugi cykl szkoleniowy trwa i samorząd realizuje obowiązek zapewnienia radcom
prawnym możliwości szkolenia zawodowego.
Po dwumiesięcznej, wakacyjnej przerwie, od września br. będą organizowane kolejne szkolenia. Zachęcam Państwa do uczestnictwa w nich , a szczególnie osoby, które jeszcze nie uzyskały wymaganych 40
punktów szkoleniowych.
A tymczasem, przesyłam Koleżankom i Kolegom nowy harmonogram konsultacji dla radców prawnych.
Magdalena Mac - Szponder
Radca prawny
Przewodnicząca komisji d/s doskonalenia zawodowego OIRP w Krakowie

Półrocze na aplikacji…
za dni parę, ale aplikanci dopiero za jakiś czas wezmą swoje plecaki i gitary by posmakować zasłużonej
przerwy w zajęciach szkoleniowych.
Póki co wszystko idzie utartymi torami…wykłady, ćwiczenia na I roku, początek kolokwiów.

Zacznijmy od I roku…

O tym, że jest „po nowemu” pisaliśmy już w poprzednim Biuletynie. Przed aplikantami tego roku wkrótce
pierwszy, ustny sprawdzian wiedzy – kolokwium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (a nie z etyki
jak było do tej pory). Już przygotowują się pilnie i mamy nadzieję, że wszyscy je zdadzą.

Na II roku…

też ustne kolokwium z prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, bo tu obowiązuje stary program.
Już wiedzą, kto kiedy zdaje. Nadto są zadowoleni, że na wakacje pojadą odciążeni w sumie o dwa kolokwia, bo 4.06. zdawali już kolokwium z prawa rodzinnego. Wyników jeszcze nie ma, poinformujemy
o nich w następnym Biuletynie.
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Strona Aplikanta
III rok…

… rozpoczął kolokwium ustne z prawa administracyjnego materialnego. Materia to dość trudna, dla
wielu aplikantów niewdzięczna do nauki, stąd nastroje wesołe nie są. Jest jednak dobrze. W pierwszym
dniu (1.06), w którym kolokwium zdawało 45 osób, tylko dwie osoby wyszły z tej batalii pokonane, co
oczywiście jeszcze o niczym nie przesądza, bo jest przecież poprawka. Było parę trójek, a w przeważającej
ilości czwórki i piątki. Mamy nadzieję, że w kolejnych dniach będzie równie dobrze.

Już nie aplikanci…

… ale na tej stronie wypada chyba jeszcze szepnąć słów parę o nich - byłych wprawdzie aplikantach,
ale przecież wychowanków naszej Izby, którzy w liczbie 365 zasilili listę radców prawnych, po zdanym
pozytywnie egzaminie radcowskim. Przed wieloma osobami, które nie uzyskały wyniku pozytywnego
teraz żmudna droga odwołań. Niektórym uda się na pewno i liczba 365 wzrośnie.
Więcej informacji na ten temat w Biuletynie w artykule „Kilka refleksji o egzaminie i aplikacji radcowskiej”.

Konkurs Lewiatanu

Nie sposób na stronie aplikanta nie odnotować faktu, iż w dniach 22-23.05.2013 r. dziewiętnastu aplikantów naszej Izby z różnych roczników wzięło udział w następnym etapie w Konkursie Arbitrażowym
Lewiatan.
Spektakularnego sukcesu nie było, ale aplikanci w nim uczestniczący podkreślali unikalny charakter wydarzenia, polegający na osobistym doświadczeniu i udziale w procedurze arbitrażowej. Dla nich konkurs
miał też charakter szkoleniowy, pozwolił na bezpośredni kontakt i cenne uwagi, porady i informację
zwrotną od najbardziej doświadczonych praktyków arbitrażu w Polsce.

Chwila na uśmiech…
Adwokat wygrał dla biznesmena bardzo trudny proces. Wysyła mu SMS:
- Prawda zwyciężyła.
Biznesmen natychmiast odpowiedział:
- Proszę wnieść apelację.
Przed amerykańskim sądem toczy się rozprawa. Sędzia odczytuje wyrok:
- Skazuję oskarżonego na łączną karę 130 lat pozbawienia wolności.
Oskarżony zaczyna histerycznie płakać. Sędzia na to:
- Proszę się nie martwić. Nie jesteśmy biurokratami. Odsiedzi Pan tyle, ile będzie Pan mógł.
W sądzie zeznaje kobieta:
- Wiek świadka?
- Trzydzieści lat i kilka miesięcy...
- A konkretnie to ile miesięcy?
- Dziewięćdziesiąt osiem.
Opracowała: mgr Edyta Klek
Opiekun grup szkoleniowych aplikantów II i III roku w OIRP w Krakowie
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Szkolenia
Sport
Mistrzostwa Polski Radców Prawnych, Kielce 2013
Kolejne Mistrzostwa Polski Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej przeszły już do historii. Jak co
roku nie brakowało dramaturgii, zwrotów akcji, spektakularnych bramek, radości zwycięzców i smutku
pokonanych. Do rywalizacji stanęło 13 ekip – reprezentacji OIRP Kielce, Bydgoszcz, Gdańsk, Olsztyn,
Toruń, Szczecin, Katowice, Warszawa, Łódź, Rzeszów, Lublin, Kraków, Wrocław.
Żeby kronikarskiemu obowiązkowi stało się zadość, należy odnotować, że zwyciężyła drużyna z Warszawy, która w finale, straciła prowadzenie na 15 sekund przed końcem spotkania, ale po rzutach karnych
wygrała z reprezentacją ORIP Bydgoszcz. Wcześniej, w półfinale, również w rzutach karnych reprezentanci
OIRP Warszawa uporali się z Łodzią, po tym, jak bramkarz drużyny warszawskiego dwukrotnie obronił
decydujące rzuty karne. Trzecie miejsce dla drużyny OIRP Olsztyn, a czwarte OIRP Łódź.
Drużyna OIRP Kraków, mimo dopingu z Trybun fantastycznej grupy kibiców, uzbrojonych po zęby w dobry humor oraz instrumenty muzyczne i dysponującej ogromnym wachlarzem przyśpiewek, odpadła
w ćwierćfinale po porażce 0-1 z drużyną OIRP Łódź. Wcześniej, w meczach grupowych krakowianie zremisowali z drużyną OIRP Bydgoszcz 1-1 (bramka Kamil Kosior), wygrali z drużyną OIRP Kielce 1-0 (która
sensacyjnie wygrała 1-0 z OIRP Warszawa, bramka MB), ulegli nieznacznie Warszawie 0-1, a następnie
w repasażach gładko wygrali z drużyną OIRP Gdańsk 4-2 (bramki Kamil Kosior 2 oraz Bartosz Matusiak
2), prowadząc do ostatniej minuty 4-0.
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OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH
ul. Płk. Francesco Nullo 8/4, 31-543 KRAKÓW – Biuro Rady
tel. 12/410-84-00; 12/410-82-60, fax. 12/410-84-01
Czynne: poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
ul. Grzegórzecka 79 – Aplikacja
tel. 12/414-00-99, 12/414-01-95
Czynne: Poniedziałek – Piątek od 8.00 – do 16.00

Warto wiedzieć..................................8

Bank PEKAO SA III o/Kraków
Nr 72 1240 2294 1111 0000 3708 7100

DZIEKAN
Michalina Nowokuńska
poniedziałek
w godz. 12.00 – 14.00

Doskonalenie zawodowe ..............14

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
Zofia Krok
czwartek w godz. 12.00 – 14.00

Strona Aplikanta ............................14
Sport..................................................16

POZA SIEDZIBĄ RADY OIRP
W KRAKOWIE DYŻURUJĄ
WICEDZIEKANI:

Różne ................................................18

WICEDZIEKAN
Bogusław Adamczyk
poniedziałek ul. Grzegórzecka 79
w godz. 15.00 – 16.00

Elżbieta Reichert-Kądziołka
środa w godz. 15.00 – 17.00
Nowy Sącz, ul. Wałowa 1
tel. 18/547-56-76

Okładka – Collegium Maius Uniwersytetu

SEKRETARZ
Małgorzata Wyszogrodzka
środa w godz. 9.00 – 11.00

Wiesław Hudyma
poniedziałek w godz.
17.00 – 19.00
Tarnów, ul. Niska 24
tel. 14/633-02-59
606-13-45-75

SKARBNIK
Alicja Juszczyk
środa w godz. 8.00 – 10.00

BIULETYN INFORMACYJNY
nr 2 kwiecień – czerwiec 2013

Jak więc widać, losowanie fazy grupowej było tradycyjnie niezwykle korzystne dla naszej reprezentacji
i dwie najlepsze drużyny rywalizowały w naszą reprezentacją już w fazie grupowej. Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany (znów) niezrównany Jan Burker, który zdobył również tytuł króla strzelców
(co jest sporym sukcesem dla stopera).
Drużyna stawiła się z Kielcach w nieco odmłodzonym składzie. Poza tradycyjnymi reprezentantami: Kamilem Kosiorem, Sebastianem Sachą, Pawłem Wiewiórskim, Krzysztofem Rąpałą, Bartoszem Matusiakiem
i niżej podpisanym, pojawili się dwaj nowi aplikacji Tomasz Ruman oraz Dominik Śmiertka.
Organizacyjnie, jak co rok, turniej zorganizowany został w sposób imponujący i zarówno na hali, jak
i poza nią zawodnicy mieli wypełniony czas od rana, do rana, co pozwalało poświęcić się nie tylko grze
w piłkę, ale również integracji z reprezentantami innych izb.
Liczę na to, że brak medali nie ostudzi zapału członków OIRP Kraków i w przyszłym roku drużyna zyska
kolejnych nowych zawodników. Bardzo proszę o zgłaszanie się chętnych osób, które chcą i potrafią grać
w piłkę: maciej.balazinski@ksbt.pl z tytułem: Mistrzostwa Polski.
Maciej Bałaziński
Radca prawny

Materiały zebrała i opracowała:
Małgorzata Wyszogrodzka
Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Krakowie
Nakład: 2300 egzemplarzy

Sprawdzona marka
Pewna jakość
Niezbędne informacje zawsze pod ręką
LEX Touch dostępny
jest w dwóch wersjach:
LEX Omega i LEX
Sigma z modułami
Komentarze
i Monografie

LEX Touch
Produkt
Roku 2012

Zmiany na liście radców prawnych w okresie
od 1 marca 2013 r. do 31 maja 2013 r.
Na dzień 31 maja 2013 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie
wpisanych było 2293 radców prawnych, w tym 1650 wykonujących zawód radcy prawnego, 643 osoby
nie wykonujące zawodu, a w tym 165 osób mających zawieszone prawo do wykonywania zawodu radcy
prawnego.
Na listę prawników zagranicznych wpisanych było 3 prawników .

www.LEX.pl/touch

I. W okresie od 1 marca 2013 r. do 31 maja 2013 r.:

Pierwszy i jedyny
System Informacji
Prawnej dostosowany
do najpopularniejszych
marek tabletów, takich
jak iPad oraz Samsung
Galaxy Tab 10.1.

LEX Touch

Sport / Różne

Od Dziekana ......................................2
Ważne w OIRP ..................................3

www. oirp. krakow.pl, e-mail: biuro@oirp.krakow.pl

W SIEDZIBIE RADY OIRP
W KRAKOWIE DYŻURUJĄ:

W NUMERZE:

1. Na listę radców prawnych wpisano 16 osób, w tym:
- 2 osoby spełniające przesłanki określone w art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych
- 5 osoby spełniające przesłanki określone w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych,
- 7 osoby spełniające przesłanki określone w art. 24 ust.1
- 2 osoby po przeniesieniu wpisu z innej Izby.

Zawsze masz pełne prawo
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nr 2 kwiecień – czerwiec 2013

Różne
2. Skreślono ogółem 5 radców prawnych, w tym:
Z limeryków wakacyjnych

- zmarłego radcę prawnego: Jerzego Kuszczaka
- dwóch radców prawnych na Ich wnioski,
- jednego radcę prawnego w związku z przeniesieniem wpisu
do innej Izby.

Pewien radca, im jest bliżej mu do lata
co rusz wpada w rozmaite dylemata:
gdzie, z kim, kiedy, czym i jak
na wakacje jechać – wszak
przyjemności jest oferta tak bogata!

3. Zawieszono prawo do wykonywania zawodu trzem radcom prawnym na ich wnioski.
II. Ponadto Rada OIRP w Krakowie na posiedzeniu w dniu
3 czerwca 2013 roku podjęła 355 uchwał w sprawach wpisu
na listę radców prawnych. Na dzień wydania Biuletynu przedmiotowe uchwały nie stały się jeszcze ostateczne.
dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie

Nowa
generacja
produktów
informacji
prawnej
www.LEX.pl/navigator

Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Z limeryków wyborowych
Pewien radca (aspołeczny, daję słowo!)
do wyborów wszak podchodzi zawodowo,
zachwyt bowiem niesłychany
budzą wszelkie w nim organy
OIRP działającej wyborowo!

Pełna interaktywność i przejrzystość
postępowania administracyjnego,
cywilnego i podatkowego.
Każda czynność przedstawiona i opisana
krok po kroku:
Procedura administracyjna
– pod redakcją naukową prof. dr. hab. Andrzeja Wróbla
Procedura cywilna
– pod redakcją naukową
prof. dr. hab. Tadeusza Wiśniewskiego
Procedura podatkowa
– pod redakcją naukową doradcy podatkowego
Krzysztofa J. Musiała
Pełna integracja procedur z zasobami
SIP LEX oraz ABC*.

Joanna Włodarczyk
Radca prawny

*Wybór wszystkich dokumentów
powiązanych merytorycznie
z poszczególnymi etapami każdej
procedury (m.in. orzeczenia,
komentarze, monografie, wzory
pism i deklaracji, pisma urzędowe).

www.LEX.pl/navigator
Wolters Kluwer Polska S.A.
01-231 Warszawa ul. Płocka 5a poczta@wolterskluwer.pl
www.wolterskluwer.pl infolinia 0 801 04 45 45
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