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Od Dziekana

Szanowni Państwo,

po raz pierwszy mam zaszczyt pisać wstęp do Biuletynu w nowej roli - 
Dziekana Rady OIRP w Krakowie - dlatego też zacznę od podziękowania 
w tym miejscu za powierzenie mi tej funkcji. Przekonany jestem, że 
rozpoczynająca się kadencja będzie czasem podejmowania nowych 
inicjatyw służących naszej wspólnocie samorządowej. Mam nadzie-
ję, że zechcą Państwo uczestniczyć w tych inicjatywach włączając się 
w prace samorządu i w dyskusję o jego potrzebach, wyrażając swe 
opinie i oczekiwania. 

To pierwszy numer Biuletynu w nowej kadencji władz Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Krakowie i ta okoliczność w części determinuje 
jego treść, prezentujemy w nim bowiem skład organów i sylwetki osób 
pełniących funkcje w rozpoczętej X kadencji. 

Wakacje skończone i pora wracać do nauki i pracy. Tym, których interesuje nauka, przypominam o możliwo-
ści skorzystania z zakupionych ostatnio kursów e-learningowych „Business English” i „Prawo cywilne” oraz 
nowej oferty szkoleń stacjonarnych, o których informacje znajdziecie Państwo na stronie www Izby oraz 
w newsletterze. Tym, którzy pracując potrzebują miejsca do spotkań z klientami przypominam natomiast, 
iż realizując uchwałę Prezydium poprzedniej kadencji, udostępniliśmy dla członków naszego samorządu 
jeden z pokoi w siedzibie OIRP w Krakowie przy ul. Francesco Nullo, na potrzeby spotkań z klientami radców 
prawnych i aplikantów nie dysponujących odpowiednim lokalem. Rezerwacji mogą Państwo dokonywać 
na razie telefonicznie w biurze Izby, wkrótce funkcja rezerwacji znajdzie się w extranecie. 

Niniejszy Biuletyn jest jednym z ostatnich wydawanych w tej formie i szacie graficznej. Tempo życia 
i ilość informacji sprawiają, że punkt ciężkości musi być przeniesiony na takie kanały komunikacyjne jak 
newsletter i strona fb. Nie zamierzamy jednak rezygnować z Biuletynu, który nadal w kwartalnym cyklu 
wydawniczym będzie zawierał podsumowanie działań samorządu i informacje o szczególnie istotnych 
wydarzeniach. Z pewnością taką szczególnie doniosłą informacją będzie podsumowanie XI Krajowego 
Zjazdu Radców Prawnych, zwołanego na 3-5 listopada, na którym przeprowadzone zostaną wybory 
Prezesa KRRP oraz organów krajowych. 

Z pewnością warunkiem niezbędnym do tego, by samorząd radcowski sprawnie służył radcom prawnym, 
jest sygnalizowanie potrzeb oraz wzajemna wymiana poglądów i pomysłów, dlatego też zachęcam Pań-
stwa do kontaktu z członkami Prezydium i Przewodniczącymi Komisji Rady we wszelkich sprawach doty-
czących funkcjonowania samorządu, jak również do odwiedzania strony www Izby i profilu na facebooku. 

dr Marcin Sala-Szczypiński
Dziekan Rady OIRP w Krakowie 

Poznaj korzyści na 
www.Kleos.pl 
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Ważne w OIRP

X kadencja już w toku 
W dniu 23 czerwca 2016 roku Zgromadzenie Wyborcze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie 
dokonało wyboru do organów naszego samorządu na kolejną, X, tym razem czteroletnią kadencję, obej-
mującą okres od 2016 do 2020 roku. 

Po raz pierwszy Zgromadzenie Wyborcze Izby odbyło się w naszej siedzibie przy ul. Francesco Nullo 8 
w Krakowie, w sali pełniącej na co dzień rolę sali wykładowej. Należy to podkreślić, bo zakup nowych 
lokali, ich wyremontowanie, modernizacja i oddanie do korzystania, to widoczny efekt działań organów 
kończących (także w tym dniu) IX kadencję - Pani Dziekan Danuty Koszyk – Ciałowicz i radców prawnych 
pracujących pod jej kierownictwem na rzecz krakowskiego samorządu. Nowe lokale i pomieszczenia, 
z których korzystają członkowie naszej Izby: radcowie prawni (w tym także emerytowani radcowie prawni) 
i aplikanci radcowscy, zaspokajając codzienne potrzeby szkoleniowe i biurowe.

Zgromadzenie Wyborcze, w którym uczestniczyło 138 delegatów (radców prawnych wybranych wcześniej 
na Zebraniach Rejonowych), otworzyła Pani Dziekan Danuta Koszyk – Ciałowicz, witając delegatów oraz 
przybyłych gości. Obecnością zaszczycili nasze Zgromadzenie Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych 
– Dariusz Sałajewski oraz Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, Prezes Sądu Dyscypli-
narnego ORA w Krakowie - Piotr Ochałek, którzy, przyłączając się do życzeń składanych Pani Dziekan, 
życzyli równocześnie zebranym dokonania jak najlepszych wyborów. 

Po raz pierwszy o funkcję Dziekana naszej Izby konkurowało aż trzech kandydatów w osobach (wymienię 
alfabetycznie): radcy prawnego Bogusława Adamczyka, radcy prawnego Marcina Sal – Szczypińskiego 
i radcy prawnego Anny Sobczak. Atmosfera była pełna emocji, albowiem kandydaci byli znani, każdy z nich 
pracował wcześniej na rzecz samorządu i chociaż staż w tej pracy mieli różny, to każdy z kandydatów 
pełnił już funkcję Wicedziekana naszej Izby. Pani Anna Sobczak i Pan Marcin Sala – Szczypiński w ostatniej, 
właśnie upływającej IX kadencji, natomiast Pan Bogusław Adamczyk wcześniej ostatnio w VIII kadencji.

Kandydaci przedstawili swoje programy, udzielali odpowiedzi na zapytania delegatów, odbyła się też 
dyskusja. Na Dziekana X kadencji w pierwszej turze głosowania został wybrany radca prawny Marcin 
Sala – Szczypiński. Nowo wybrany Dziekan podziękował wszystkim za oddane głosy, zapewniał, że będzie 
dążył do realizacji zaprezentowanego programu, a także, że postara się nie zawieść zaufania, którym 
został obdarzony. 

Nastąpiły gratulacje od zaproszonych gości i delegatów.

Ustępująca Pani Dziekan Danuta Koszyk – Ciałowicz, gratulując, przekazała swojemu następcy insygnium 
władzy i godności Dziekana, dekorując go Łańcuchem Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Krakowie, a także życzyła, aby podołał wszystkim wyzwaniom i trudnościom, które towarzyszą pełnieniu 
tej zaszczytnej, ale i trudnej funkcji.
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Ważne w OIRP 

Zgromadzenie Wyborcze ponadto dokonało wyboru:

24 członków Rady X kadencji w osobach:

Alicja Juszczyk
Danuta Rebeta
Karolina Radosz
Joanna Żurek-Krupka
Monika Skowrońska
Karolina Kolary
Tomasz Korpusiński
Michał Krok

Andrzej Kadzik
Piotr Kozioł
Michalina Nowokuńska
Magdalena Mac-Szponder
Agata Adamczyk
Michał Araszkiewicz
Krzysztof Bednarski
Magdalena Frańczuk

Tomasz Job
Magdalena Szepczyńska
Ewa Bielecka
Krzysztof Buczek
Danuta Koszyk-Ciałowicz
Barbara Matuszewska
Grażyna Bińko
Anna Jasielska-Papierkowska

5 członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, która następnie ukonstytuowała  
się w następujący sposób:

Piotr Lato - Przewodniczący 
Urszula Kućmierczyk – Zastępca Przewodniczącego
Marta Rogóż – Sekretarz

Aneta Gawlak
Łukasz Barut

18 członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, który następnie ukonstytuował się:

Joanna Cisak-Kochaniewicz - 
Przewodnicząca
Anna Gut  
– Zastępca Przewodniczącej
Monika Konior-Czarnota  
– Zastępca Przewodniczącej
Bogdan Cymbor

Agnieszka Kiebała
Ryszard Brzostowski
Klaudia Basta
Wiesław Chwała
Alicja Rosiek
Justyna Smółka
Ewa Pasińska

Bożena Gutt - Mostowy
Maria Cichoń-Szepczyńska
Urszula Layer
Marek Szarzyński
Elżbieta Reichert-Kądziołka
Iwona Piątkowska
Waldemar Bagiński

Na Rzecznika Dyscyplinarnego wybrano:
radcę prawnego Zofię Krok

Na członka Krajowej Rady Radców Prawnych wybrano:
radcę prawnego Danutę Koszyk – Ciałowicz
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Ważne w OIRP

Wybrano również 27 delegatów na XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych w osobach:

Marcin Sala-Szczypiński
Danuta Rebeta
Alicja Juszczyk
Joanna Żurek-Krupka
Zofia Krok
Tomasz Korpusiński
Karolina Radosz
Andrzej Kadzik
Agata Adamczyk

Anna Sobczak
Magdalena Szepczyńska
Monika Skowrońska
Grażyna Bińko
Barbara Matuszewska
Monika Machlowska
Elżbieta Reichert-Kądziołka
Anna Karaś
Joanna Cisak-Kochaniewicz

Maria Cichoń-Szepczyńska
Joanna Krukowska-Korombel
Maria Krzak
Ewa Bielecka
Tomasz Ciałowicz
Ewelina Szybowska
Tomasz Job
Iwona Piątkowska
Anna Kurek

Krajowy Zjazd odbędzie się w Warszawie w dniach od 3.11.2016 r. do 5.11.2016 r. - delegaci dokonają 
wyborów do władz Krajowej Izby Radców Prawnych.
Przedstawicielem aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie na XI Krajowy Zjazd Radców 
Prawnych wybrany został aplikant I roku Łukasz Mucha.
Zgromadzenie Wyborcze zamknął radca prawny Tomasz Korpusiński, któremu Zgromadzenie powierzyło 
funkcję Przewodniczącego - jeszcze raz gratulując wszystkim wybranym, a także dziękując przybyłym 
delegatom, gościom i wszystkim radcom prawnym, którzy uczestnicząc w pracach: Prezydium, Komisji 
Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej, Mandatowej oraz Wnioskowej - pomogli w sprawny sposób przeprowa-
dzić Zgromadzenie. Przewodniczący Zgromadzenia podziękował również Firmie ZNET, która obsługiwała 
wszystkie elektroniczne głosowania na Zgromadzeniu (a wcześniej na Zebraniach Rejonowych) oraz 
wszystkim pracownikom Biura, zaangażowanym przy organizacji Zgromadzenia i wyborów.
Życząc wszystkim „Wybranym” radcom prawnym, aby w X kadencji spełnili oczekiwania swoich wybor-
ców, a także zrealizowali zadania powierzone im do wykonania wynikające z przepisów regulujących zasady 
funkcjonowania naszego samorządu radcowskiego, zwracam się także do wszystkich Koleżanek i Ko-
legów z prośbą o: aktualizację w szczególności danych dotyczących miejsca zamieszkania, adresu 
do doręczeń, numeru telefonu; adresu e-mail, a także wskazanie numeru pesel (oczywiście, jeżeli 
uległy zmianie lub nie były podane), ewentualnie innych danych wskazanych w karcie ewiden-
cyjnej (Zgłoszenie/zaktualizowanie danych ewidencyjnych możliwe jest w sposób elektroniczny 
poprzez wypełnienie formularza „Karta ewidencyjna”, który dostępny jest w Extranecie Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Krakowie (https: //extranet.oirp.krakow.pl) w lewym menu: Wnioski >> 
Karta ewidencyjna. Dostęp do Extranetu wymaga zalogowania). Można też przesłać wypełniony 
formularz „Karta ewidencyjna” drogą pocztową do naszej Izby.
Za pasem już bowiem koniec roku kalendarzowego 2016 - a czwarty kwartał to okres aktualizacji wykazów 
radców prawnych, związany z obowiązkiem Rady przekazania tych danych do właściwych Prezesów sądów, 
celem sporządzenia list radców prawnych i adwokatów wyznaczanych do pełnienia funkcji obrońcy i do 
dyżurów w postępowaniu przyspieszonym na rok 2017. 

Danuta Rebeta 
Radca prawny, Sekretarz Rady 
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Ważne w OIRP

I posiedzenie Rady OIRP X kadencji – nowe otwarcie
Zaledwie kilka dni po wyborach zebrała się Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych X kadencji. Pierwsze 
posiedzenie Rady miało charakter i uroczysty, i roboczy zarazem. Rozpoczęto od oficjalnego przekazania 
dziekańskich insygniów; nowowybrany Dziekan Marcin Sala – Szczypiński podziękował za okazane mu 
zaufanie i zobowiązał się do konsekwentnego realizowania zadeklarowanych celów - we współpracy 
z wszystkimi członkami Rady.

Po krótkiej „części oficjalnej” przystąpiono jednak do pracy; rozstrzygnięcia wymagały bowiem liczne 
zagadnienia organizacyjne. 

Pierwsza uchwała Rady dotyczyła wyboru Prezydium, w skład którego weszli:
dr Michał Krok – Wicedziekan ds. wykonywania zawodu 
Karolina Kolary – Wicedziekan ds. promocji i rozwoju zawodowego,  
której również została powierzona funkcja Rzecznika Prasowego naszej Izby 
Alicja Juszczyk – Wicedziekan ds. organizacyjnych
Andrzej Kadzik – Wicedziekan ds. aplikacji 
Danuta Rebeta – Sekretarz
Joanna Żurek Krupka – Skarbnik
Ewa Bielecka – Członek Prezydium.
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Ważne w OIRP

Rada powołała również Komisje stałe, a także wybrała Przewodniczących tych Komisji. Komisje ukon-
stytuowały się w sposób następujący:

Komisja d/s organizacyjno - regulaminowych i legislacyjnych

Piotr Kozioł - Przewodniczący 
Bogusław Adamczyk
Barbara Gawrońska
Olgierd Januszek

Tomasz Job
Tomasz Korpusiński
Magdalena Szepczyńska
Małgorzata Wyszogrodzka

Komisja ds. promocji i rozwoju zawodowego
Karolina Radosz – Przewodnicząca 
Anna Jasielska – Papierkowska
Tomasz Job

Krzysztof Michoń
Wojciech Ulanowski
Jarosław Bułka (aplikant)

Komisja ds. współpracy z zagranicą

Agata Adamczyk - Przewodnicząca
Joanna Bogdanowicz

Magdalena Frańczuk
Paweł Gruszecki

Komisja ds. aplikacji 

Danuta Koszyk – Ciałowicz – Przewodnicząca
Michał Araszkiewicz

Tomasz Korpusiński
Monika Machlowska

Komisja ds. wykonywania zawodu i etyki 

Krzysztof Buczek - Przewodniczący 
Krzysztof Bednarski

Monika Skowrońska

Komisja ds. szkoleń

Magdalena Mac - Szponder - Przewodnicząca 
Klaudia Basta
Andrzej Kadzik
Jadwiga Kozakiewicz

Piotr Kozioł
Grzegorz Kuczek
Karolina Radosz
Zbigniew Sięka

Komisja ds. kultury, sportu i rekreacji 

Magdalena Szepczyńska – Przewodnicząca
Tomasz Ciałowicz
Dominik Cięszki
Tomasz Korpusiński

Piotr Mróz
Krzysztof Przybyłowicz
Magdalena Syposz
Leszek Świerczek
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Komisja ds. socjalno - bytowych:
Barbara Matuszewska - Przewodnicząca 
Grażyna Bińko

Jadwiga Klimaszewska
Anna Kozłowska – Wentlandt
Alina Waszęda

Ponadto Rada powołała Okręgowy Zespół Wizytatorów, dokonując wyboru jego Przewodniczącej, 
w osobie radcy prawnego p. Moniki Skowrońskiej. Członkami Okręgowego Zespołu Wizytatorów zostali:

Monika Rusek – Bal – Zastępca Przewodniczącej
Krzysztof Bednarski
Maciej Hulist
Justyna Lokajewska
Monika Machlowska
Joanna Szanser-Smagacz

Krzysztof Buczek
Renata Maciuszek
Stanisława Dziadoszczyk
Urszula Pociecha
Małgorzata Szczepara
Bartosz Góra

Na kolejnym posiedzeniu Rada wyznaczyła 18 Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Krakowie:

Katarzyna Bąbaś 
Jan Cichoń 
Agnieszka Dudzik
Marcin Dyczek
Aleksandra Jach-Balicka
Joanna Górak 
Katarzyna Karaś – Batko 
Rafał Kopeć
Małgorzata Kozłowska - Kłęk 

Joanna Krukowska – Korombel
Rafał Kucharski 
Waldemar Lawiński 
Michał Olszyński 
Agata Pinkas 
Aleksandra Pietrzak
Przemysław Pietrzyk
Paweł Szwedziński 
Alina Waszęda 

Rada powołała również przedstawicieli samorządu radców prawnych do uczestniczenia w prze-
szukaniu, w wyniku którego mogłoby dojść do wyjawienia tajemnicy zawodowej radcy prawnego 
(w oparciu o art. 18 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego), w osobach:

Marcin Dyczek
Jacek Gajlikowski
Halszka Kurleto 
Małgorzata Kurleto 
Waldemar Lawiński
Zbigniew Pinkalski
Urszula Pociecha 

Bogusław Przywora
Wiesław Serafin 
Anna Stokłosa
Joanna Szanser-Smagacz
Alina Waszęda 
Joanna Żurek - Krupka

a także powołała Rzecznika Funduszu Seniora - w osobie radcy prawnego Władysława Wójcika.
Na Radę, Prezydium i Komisje czekają już nowe wyzwania – o ich realizacji będziemy Państwa informować. 

Karolina Kolary 
Wicedziekan Rady OIRP
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Poniżej prezentujemy Państwu sylwetki członków Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Krakowie.

dr Marcin Sala-Szczypiński 
Dziekan Rady OIRP w Krakowie 

Czterdziestolatek. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Prawa i Administracji 
UJ w 1999 roku, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego. Bezpo-
średnio po nich rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa 
WPiA UJ i w 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W roku 2008, 
po odbyciu aplikacji radcowskiej (lata 2004-2008) i zdaniu egzaminu radcowskiego uzyskał wpis na 
listę radców prawnych. Zawód radcy prawnego wykonywał i wykonuje do chwili obecnej zarówno na 
podstawie umowy o pracę w organach administracji państwowej, jak i prowadząc własną kancelarię. 

Wykładowca Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, w latach 2006 – 2013 pełnił 
funkcję prodziekana na Wydziale Prawa i Administracji tej uczelni. W poprzedniej kadencji - Wicedziekan 
ds. wykonywania zawodu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Jest także członkiem Ko-
misji Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych oraz współpracownikiem Ośrodka Badań 
Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. 

dr Michał Krok
Wicedziekan ds. wykonywania zawodu, Zastępca Dziekana

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2006 
roku. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w Katedrze Teorii Prawa, na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2011 roku. Od 2006 roku 
koordynator prac zespołu kancelarii działającej obecnie jako spółka partnerska. 
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie prasowym, prawie reklamy i promocji oraz 
przygotowywaniu i opiniowaniu umów w obrocie gospodarczym. Odpowiedzialny za bieżącą obsługę 
wydawnictw i mediów. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, przede wszystkim o ochronę 
dóbr osobistych, a także w sprawach cywilnych i sądowo-administracyjnych z zakresu prawa rzeczowe-
go. Uczestniczy w przedsięwzięciach i projektach związanych z obrotem nieruchomościami, zarówno 
w aspektach administracyjnych, jak i cywilnoprawnych.

Alicja Juszczyk
Wicedziekan ds. organizacyjnych

Radca prawny od 1989 roku, wykonujący zawód w urzędach i jednostkach admi-
nistracji publicznej. Zainteresowania zawodowe – finanse publiczne, zamówienia 
publiczne, prawo podatkowe i samorząd terytorialny. W latach 1995-2007 arbiter 
Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie jest członkiem Regionalnej Komisji Orze-
kającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W samorządzie 
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radców prawnych działalność rozpoczęła od orzekania w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym OIRP w Kra-
kowie w latach 1995-2003, później była członkiem Rady OIRP w Krakowie i przewodniczącym Komisji skarg 
i wniosków w latach 2003-2007, a także członkiem Rady OIRP w Krakowie i Skarbnikiem Rady w latach 
2007-2013 oraz Wicedziekanem w kadencji 2013-2016. Była członkiem Wyższej Komisji Rewizyjnej, obecnie 
jest członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych. Prywatnie ma już psa, byłego mieszkańca schroniska, 
a koty nadal tylko obce, przychodzące do pełnej michy. Już nie pracoholik - chyba.

Andrzej Kadzik 
Wicedziekan ds. Aplikacji

Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także podyplomowych 
studiów z zakresu prawa konkurencji i ochrony konkurencji w Międzywydziałowym 
Instytucie Ochrony Prawa Własności Intelektualnej oraz podyplomowych studiów 
z zakresu prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji tegoż Uniwersytetu. Do-
świadczenie zawodowe zdobywał m.in. w zespole radców prawnych urzędu miasta, 
samorządowym kolegium odwoławczym oraz kancelarii radcowskiej. Obecnie pro-
wadzi kancelarię radcy prawnego w Nowym Sączu. 

W ramach działalności zawodowej propaguje alternatywne metody rozwiązywania sporów jako cer-
tyfikowany mediator Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, Ko-
ordynator Społecznej Rady ds. Mediacji przy Prezesie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu oraz Pre-
zes nowopowstałego Karpackiego Sądu Arbitrażowego przy Sądeckiej Izbie Gospodarczej w Nowym 
Sączu. Od kilku lat aktywnie uczestniczy w działalności samorządu radcowskiego jako członek Rady 
OIRP w Krakowie IX i X kadencji oraz przewodniczący Komisji ds. Aplikacji Rady OIRP w Krakowie 
IX kadencji, a ponadto ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP, członek Komisji ds. Ety-
ki KRRP oraz Przewodniczący Zespołu ds. pytań na kolokwia ustne na aplikacji radcowskiej przy KRRP 
w latach 2014-2016. Za swoją działalność samorządową został uhonorowany Srebrną Odznaką  
„Zasłużony dla samorządu radców prawnych”. 

Karolina Kolary
Wicedziekan ds. promocji i rozwoju zawodowego

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, po ukończeniu aplikacji 
radcowskiej w 2010 r. wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Krakowie. Zawodowo – od początku w zespole spółki partnerskiej rad-
ców prawnych: jako aplikant, współpracownik i następnie partner. Uczestnik między-
narodowych projektów związanych z funkcjonowaniem firm prawniczych na rynku 
europejskim. Pasjonatka prawa medycznego, od wielu lat zaangażowana szczególnie 
w reprezentację interesów poszkodowanych pacjentów; w sądzie i poza nim. Prywat-
nie, wbrew zasadzie, że życia zawodowego i prywatnego nie należy łączyć, interesuje 
się historią medycyny. Żona, mama ośmioletniej Marysi. 

Ważne w OIRP
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Danuta Rebeta
Sekretarz Rady
Zawodowo – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1988 r. 
radca prawny, zajmujący się głównie prawem gospodarczym. Związana na przestrzeni 
lat z obsługą prawną Centrali Produktów Naftowych „CPN” Oddział w Krakowie, 
następnie przekształconej w Polski Koncern Naftowy Orlen SA oraz Telekomunikacji 
Polskiej SA Oddział w Krakowie, Deutsche Banku PBC SA, Destylerni Polmos w Kra-
kowie SA, MPL Services Sp. z o.o., Orlen Oil Sp. z o.o. – w ramach zatrudnienia, na-
stępnie od 2004 r. jako wspólnik kancelarii prawnej Rebeta, Malaga, Musialik s.c., a od 2008 r. w formie 
indywidualnej kancelarii prawnej. W samorządzie - delegat na IX i X Krajowy Zjazd Radców Prawnych, 
wieloletni członek najpierw Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego (od 2007r. do 2013r.), a od 2013 r. do 
2016 r. Wyższego Sądu Dyscyplinarnego; członek Rady i Prezydium Rady OIRP w Krakowie IX kadencji. 
Obecnie członek Rady i Prezydium Rady OIRP w Krakowie X kadencji; od 2013 r. pełni funkcję Sekreta-
rza Rady. Za pracę na rzecz samorządu radcowskiego została odznaczona przez Krajową Radę Radców 
Prawnych złotą odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Joanna Żurek – Krupka
Skarbnik
Radca prawny z długoletnim doświadczeniem zawodowym, aktywnie działająca w or-
ganach samorządu radców prawnych. Z-ca Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego 
VII kadencji KRRP, delegat na VIII i X Krajowy Zjazd Radców Prawnych, w latach 
2010-2013 członek Okręgowego Zespołu Wizytatorów, od 2013 r. członek Rady i Pre-
zydium Rady OIRP w Krakowie IX i X kadencji. Od 2013 r. pełni funkcję Skarbnika 
Rady oraz jest członkiem Wyższej Komisji Rewizyjnej KRRP. Wieloletni opiekun i edukator aplikantów 
radcowskich oraz członek komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzania egzaminu radcowskiego (prawo 
administracyjne). Prekursor, koordynator, a zarazem uczestnik akcji „Niebieski Parasol”. Za zaangażowa-
nie i zasługi w pracy na rzecz samorządu odznaczona przez Krajową Radę Radców Prawnych honorową 
srebrną odznaką, a następnie honorową złotą odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Wyróżnia się w działalności społecznej i dobroczynnej, poprzez osobiste zaangażowanie i aktywnie 
wsparcie Stowarzyszenia Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi „Europa Donna Dębica”, Stowarzyszenia 
„Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej” w Dębicy oraz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy. Hobby: narty wodne i śnieżne, taniec, szalone pomysły - które 
wciela w życie!, nieustająca podróżniczka po wszystkich kontynentach.

Ewa Bielecka
Członek Prezydium
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła 
aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Doświadcze-
nie zawodowe zdobywała pracując zarówno w sektorze prywatnym, jak i na rzecz 
samorządu oraz uczelni wyższej. Prowadzi kancelarię radcy prawnego. Do zawodo-
wych obszarów jej zainteresowań należy problematyka realizacji projektów w formule 
partnerstwa publiczno - prywatnego. Prywatnie lubi dalekie podróże, interesuje się 
filmem i psychologią.
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System nieodpłatnej  
pomocy prawnej – uwag kilka

Z początkiem stycznia br. zostały w całym kraju uruchomione punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 
w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej (Dz.U. z 2015r. poz.1255). W ten sposób zrealizowany został postulat, nie tylko społeczny, za-
pewnienia lepszego dostępu do usług prawniczych i informacji prawnej, zwłaszcza dla osób znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej.

Ustawa zakłada, że przedsądową, darmową pomoc prawną otrzymają „osoby uprawnione” tj. osoby 
fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy 
prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecz-
nej; osoby, które ukończyły 65 lat; osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, a także kombatanci, 
weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. 
W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego 
uprawnienie do skorzystania z pomocy.

Pomoc prawna obejmuje:

• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej upraw-
nieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

• pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do 
udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub są-
dowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatko-
wego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Osoby uprawnione mogą uzyskać darmową pomoc prawną w zakresie prawa pracy, przygotowania 
do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, 
ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych i prawa podatkowego – z wyłączeniem spraw podatkowych 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Równocześnie w powołanej ustawie określono 
dziedziny, których nieodpłatna pomoc prawna nie może obejmować, to jest sprawy z zakresu prawa 
celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej 
rozpoczęcia.

•  
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Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni i adwokaci, a w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach również aplikanci radcowscy lub adwokaccy z upoważnienia odpowiednio – radcy prawnego 
lub adwokata. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzie-
lać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej 
trzyletnie doświadczenie. Zgodnie z art.5 ust.3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej, adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy 
prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze po-
wiatu. Radca prawny lub adwokat jest zobowiązany dokumentować w karcie każdy przypadek udzielenia 
nieodpłatnej pomocy prawnej przez podanie informacji dotyczących czasu trwania i formy oraz dziedziny 
prawa, której dotyczyła ta pomoc. Zasady oraz sposób udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy 
reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015r.poz. 2138).

Organizacja zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej została powierzona przez 
ustawodawcę powiatom oraz miastom na prawach powiatów, do samodzielnej realizacji przez powiat lub 
w porozumieniu z gminami. Na każdy powiat przypada liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 
określona w oparciu o ustawowy mnożnik. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej może być usytuowany 
w jednym albo większej liczbie gminnych lub powiatowych lokali, w ramach posiadanych zasobów. Nieod-
płatna pomoc prawna jest udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 
dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Na sfinansowanie działalności wyznaczonego punktu 
udzielania pomocy prawnej przeznaczona jest w 2016 r. jednakowa kwota dotacji z budżetu państwa 
w wysokości 5150 zł w ujęciu miesięcznym. Dotacja na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu 
nieodpłatnej pomocy prawnej jest przeznaczana w 97% na wynagrodzenia z tytułu umów z podmiotami 
udzielającymi tej pomocy, a w 3% – na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

Podstawą do udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego jest umowa 
zawarta z powiatem. Umowa zawiera w szczególności wskazanie miejsca i czasu udzielania nieodpłat-
nej pomocy prawnej, określenie wynagrodzenia za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i sposobu 
korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, wskazanie nie-
zbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych, umożliwiający 
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zasady zapewniania dostępu do bazy aktów prawnych oraz 
zasady zapewniania przez adwokata lub radcę prawnego zastępstwa w przypadku, gdy nie będzie on 
w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasady jej rozwiązania.

Proces wdrażania realizacji tego zadania na obszarze działania Izby krakowskiej wyglądał następująco:

• do 30.10.2015 r. zawarto z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie i Okręgową Radą Adwokacką 
w Krakowie porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze działania 
OIRP (porozumienia takie będą zawierane corocznie);
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• do 15.10.2015 r. Powiaty wskazały lokale, w których funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz dni i godziny udzielania pomocy, lokale te zostały odpowiednio wyposażone;

• do 15.10.2015 r. był wyznaczony termin składania przez radców prawnych zainteresowanych udziela-
niem pomocy prawnej stosownych aplikacji;

• powołany przez Radę OIRP w Krakowie Zespół dokonał weryfikacji zgłoszonych aplikacji zgodnie z za-
sadami ustalonymi w uchwale NR 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu wyzna-
czania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy;

• do 31.10.2015 r. OIRP w Krakowie zawarła porozumienie z Powiatami w sprawie udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej na obszarze tego powiatu;

• 10.11.2015 r. OIRP w Krakowie wyznaczyła radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy praw-
nej, po przeprowadzeniu losowania dnia 6.11.2015 roku;

• do 31 grudnia 2015 r. zostały podpisane umowy z radcami prawnymi wyznaczonymi do udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej. 

W okresie IV kwartału 2016 r. zostanie przeprowadzona podobna procedura zawierania porozumień 
oraz wyznaczania i wskazywania radców prawnych zainteresowanych udzielaniem nieodpłatnych 
porad prawnych w 2017 r., z zachowaniem zasad określonych w art. 10 i nast. ustawy o nieodpłat-
nej pomocy prawnej. Radcowie prawni deklarujący chęć udzielania pomocy prawnej w 2017 r. na 
warunkach określonych ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej winni na 
bieżąco monitorować stronę internetową OIRP w Krakowie oraz informacje przekazywane new-
sletterem, gdyż w ten sposób będą przekazywane przez Izbę informacje o terminach składania 
aplikacji na poszczególnie wyznaczone przez Powiaty punkty udzielania pomocy prawnej. W 2016 r. 
nabór aplikacji na rok następny będzie się odbywał drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony 
internetowej OIRP w Krakowie. 

Alicja Juszczyk
Wicedziekan Rady OIRP w Krakowie
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Ślubowanie Radców Prawnych Anno Domini 2016
W czwartek, 7 lipca 2016 roku, w pięknych wnętrzach Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
odbyło się uroczyste ślubowanie 234 nowych radców prawnych, wpisanych na listę prowadzoną przez 
Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. 

Na ślubowaniu byli obecni przedstawiciele władz OIRP w Krakowie X Kadencji w składzie: Dziekan Rady 
radca prawny dr Marcin Sala-Szczypiński, Wicedziekan ds. Aplikacji radca prawny Andrzej Kadzik, Wi-
cedziekan ds. Organizacyjnych radca prawny Alicja Juszczyk, Wicedziekan ds. Promocji i Doskonalenia 
Zawodowego radca prawny Karolina Kolary, Sekretarz Rady radca prawny Danuta Rebeta, Skarbnik Rady 
radca prawny Joanna Żurek-Krupka, członek Prezydium radca prawny Ewa Bielecka oraz przedstawiciele 
władz OIRP w Krakowie poprzednich kadencji w następującym składzie: Dziekan Rady IX Kadencji radca 
prawny Danuta Koszyk – Ciałowicz, Wicedziekan Rady ds. Aplikacji IX Kadencji radca prawny Anna Sob-
czak, Dziekan Rady VII i VIII Kadencji radca prawny Michalina Nowokuńska. 

Uroczystość ślubowania uświetnili zaproszeni goście: Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych radca praw-
ny Dariusz Sałajewski, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej radca prawny Piotr Lato, Wiceprezes 
Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędzia Andrzej Solarz, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia 
Beata Kurdziel oraz Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie adwokat Krzysztof Kostański, 
opiekunowie szkolenia aplikantów radca prawny Grażyna Bińko, radca prawny Barbara Matuszewska, 
mgr Edyta Klek i mgr Joanna Podgórska oraz rodziny i bliscy radców prawnych składających ślubowanie.
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Uroczystość rozpoczęła, przed-
stawiając program jej przebiegu, 
Sekretarz Rady OIRP w Krakowie 
Danuta Rebeta, po czym uczest-
ników ślubowania i przybyłych 
gości powitał Dziekan Rady 
OIRP w Krakowie dr Marcin Sa-
la-Szczypiński, który w wystą-
pieniu poprzedzającym złożenie 
ślubowania przez nowych rad-
ców prawnych serdecznie pogra-
tulował im zdobycia uprawnień, 
pozwalających na rozpoczęcie 
kariery zawodowej, która, jak 
zaznaczył, może dostarczyć 
wiele satysfakcji i radości zwią-
zanych z wygranymi sprawami, 
ale może też czasami przynieść 
gorycz porażki. Przypomniał 
także zebranym, że wobec prze-
ciwników procesowych i innych 
podmiotów postępowania nale-
ży zachowywać się z godnością, 
przestrzegając zasad deontolo-
gii zawodowej, szanując takie 
wartości jak prawda i prawo. 
Pan Dziekan podkreślił, że nowi 
radcowie prawni wykonując za-
wód radcy prawnego w coraz to 
bardziej złożonej sytuacji zawo-
dowej i rynkowej staną przed 
wielorakimi wyzwaniami oraz 
wyraził przekonanie, że pod 
względem przygotowania do wykonywania zawodu ich solidna praca podczas aplikacji, znajomość prawa 
i potencjał intelektualny z pewnością pozwolą na sprostanie tym wyzwaniom i na odnalezienie, pomimo 
rosnącej konkurencji, swojego miejsca na rynku usług prawniczych.

Po Dziekanie Rady głos zabrał Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski, który w swo-
im wystąpieniu pogratulował nowym radcom prawnym nabycia uprawnień do wykonywania zawodu 
i podkreślił, że zawód ten należy do kategorii zawodów zaufania publicznego, toteż jego wykonywanie 
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winno charakteryzować poszanowanie godności zawodu oraz zasad etyki zawodowej. Zwrócił uwagę 
na treść słów wyszytych na sztandarze Krajowej Izby Radców Prawnych: „Wolność pod opieką prawa” 
oraz na wagę słów roty ślubowania, dotyczących obowiązku ochrony i umacniania porządku prawne-
go Rzeczypospolitej Polskiej oraz godnego i etycznego wykonywania zawodu. Pan Prezes przypomniał 
zebranym, że treść roty oraz publiczne złożenie przysięgi radcowskiej sprawia, że radcowie prawni za-
ciągają zobowiązanie publiczne, stając się dłużnikami nie samych siebie, lecz Społeczeństwa. Składając 
gratulacje nowym radcom prawnym życzył im wygranych spraw sądowych i pokory w zwycięstwach 
oraz umiejętności pogodzenia się z przegraną. 

Następnie w imieniu Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędziego Krzysztofa Sobierajskiego gratula-
cje zdania trudnego egzaminu zawodowego, wymagającego wiedzy i umiejętności praktycznych, złożył 
zebranym Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędzia Andrzej Solarz. W swoim wystąpieniu zwrócił 
także szczególną uwagę na znaczenie i powinność przestrzegania treści roty ślubowania radcowskiego 
w wykonywaniu zawodu radcy prawnego, życząc równocześnie nowym radcom prawnym optymizmu 
i wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

W imieniu Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, sędziego Beaty Morawiec, zabrała głos Wiceprezes, 
Sądu Okręgowego w Krakowie Sędzia Beata Kurdziel, która pogratulowała obecnym uzyskania formalnych 
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uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego. Jednocześnie podkreśliła, że przed nowymi radcami 
prawnymi stoją obecnie kolejne wyzwania związane z wykonywaniem trudnego zawodu, wymagającego 
nieustannego kształcenia się nie tylko z powodu zmian w przepisach prawnych, lecz również ze wzglę-
du na rosnące wymagania w stosunku do profesjonalnych pełnomocników. Pani sędzia przypomniała 
zgromadzonym, że w każdej sprawie sądowej są dwie strony, stąd też od radców prawnych wymaga się 
postępowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego. 

Następnie zabrała głos Dziekan Rady IX Kadencji Pani Danuta Koszyk – Ciałowicz, która pogratulowała 
zebranym nabycia uprawnień do wykonywania zawodu z tym większą radością, że to ona odbierała od 
nich trzy lata wcześniej ślubowanie aplikanckie. Pani Dziekan życząc młodym radcom ciekawej pracy, 
rozwoju i inwestowania w siebie, podejmowania wyzwań w nowych obszarach zawodu radcowskiego, 
takich jak mediacje i prawo karne, podkreśliła, że otwiera się przed nimi etap samodzielnego życia za-
wodowego, w którym będą odpowiadać za swoje wybory. Zachęciła również nowych radców prawnych 
do pomocy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 

Po Pani Dziekan Danucie Koszyk – Ciałowicz zabrała głos Wicedziekan Rady IX Kadencji Pani Anna Sobczak. 
Jako były Wicedziekan ds. aplikacji pożegnała się z obecnymi na sali nowymi radcami prawnymi jako 
byłymi aplikantami radcowskimi i równocześnie powitała ich jako swoje koleżanki i kolegów - radców 
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prawnych. Równocześnie, jak co roku, zadedykowała świeżo upieczonym radcom prawnym słowa, które 
warto przytulić do serca w ważnych chwilach życia - tym razem na pożegnanie i powitanie - wersety 
Wojciecha Młynarskiego:

„Co dzień, gdy przejdziesz próg, jest tyle dróg co w świat prowadzą. I znasz sto mądrych rad co drogę 
w świat wybierać radzą. I wciąż ktoś mówi ci, że właśnie w tym tkwi sprawy sedno, byś mógł z tysiąca 
dróg wybrać tę jedną. Bo przecież jest niejeden szlak, gdzie trudniej iść, lecz idąc tak nie musisz brnąć 
w pochlebstwa dym. I karku giąć przed byle kim. Rozważ tę myśl, a potem idź, idź swoją drogą”.

Po wystąpieniach, Dziekan Rady dr Marcin Sala-Szczypiński poprosił wszystkich zgromadzonych o powstanie 
i wprowadzenie pocztu sztandarowego. Po odegraniu hymnu państwowego zaprosił obecnych do złożenia 
ślubowania radcowskiego. Nowi radcowie prawni zobowiązali się przyczyniać do ochrony i umacniania 
porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z prze-
pisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki 
radcy prawnego i sprawiedliwości. Po odebraniu ślubowania Pan Dziekan gratulując raz jeszcze, wręczył 
każdemu radcy prawnemu zaświadczenie potwierdzające wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez 
Radę OIRP w Krakowie oraz stwierdzające prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego. 

Po złożeniu ślubowania wszyscy obecni powstali i nastąpiło wyprowadzenie sztandaru KIRP, po czym 
wyczytano wyróżnione osoby, które uzyskały najlepsze wyniki z egzaminu radcowskiego. Dla trzech 
radców prawnych: Pani Natalii Duszkiewicz, Pana Karola Hop i Pana Konrada Piątkowskiego, którzy 
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uzyskali najwyższe oceny na egzaminie 
radcowskim, zostały ufundowane togi 
przez Towarzystwo Akcyjne „Telimena” 
S.A. (jedna toga została sfinansowana 
ze środków własnych OIRP w Krakowie). 
Pozostałych wyróżnionych nagrodzono 
publikacjami książkowymi ufundowa-
nymi przez C.H. Beck i Wolters Kluwer. 
Wszyscy nowi radcowie prawni otrzymali 
czasowe dostępy on – line do systemów 
informacji prawnej oraz dostarczone 
przez KRRP: specjalną edycję Konstytucji 
RP przeznaczoną dla radców prawnych, 
a także biurowy pakiet startowy oraz 
wzór dokumentacji dotyczącej ochrony 
danych osobowych dla kancelarii radcy 
prawnego.

Na zakończenie uroczystości przedstawi-
ciel ślubujących radców prawnych Pani 
Aleksandra Bilińska oraz Starosta Roku 
Pan Janusz Zagrobelny podziękowali 
władzom OIRP w Krakowie, a w szcze-
gólności w ciepłych i serdecznych sło-
wach zwrócili się do Wicedziekana ds. 
Aplikacji radcy prawnego Anny Sobczak 
oraz opiekunów szkolenia aplikantów, 
dziękując im za troskę, pomoc i opiekę 
otrzymaną w czasie aplikacji. 

Nowym radcom prawnym jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy i życzymy, by 
dzień ślubowania, stanowiący duże osią-
gnięcie i ukoronowanie wielu lat nauki, 
stał się dla nich początkiem drogi, która 
doprowadzi ich do realizacji swoich za-
wodowych marzeń. 

dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura Rady OIRP 

 w Krakowie
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Dzień Radcy Prawnego 2016 
Lipiec. Środek lata. Gorąco. Impreza w takich warunkach, w pełnym rynsztunku bojowym (czyli w wersji 
damskiej: sukienka plus szpilki, a w męskiej: garnitur) jest ogromnym wyzwaniem. Dlatego w tym roku 
postawiliśmy na świętowanie w wersji „bez krawata” – i bez szpilek, oczywiście! Niemniej, entourage 
całego wydarzenia musiał być przecież godny jego okazji i przyczyny. Muzeum Lotnictwa Polskiego do-
skonale spełniło swoją funkcję. Ci, co byli, na długo zapamiętają zabawę w cieniu samolotów – niektóre 
wcale nie wyglądały na obiekty muzealne. Tych, co nie byli, zapraszamy w przyszłym roku. A tymczasem 
zobaczcie Państwo, co przegapiliście:

Trudno było do nas 
nie trafić. Pogoda, 
zamówiona, 
czekała – i to bez 
potrzeby zawierania 
jakichkolwiek paktów 
politycznych ;-) 

Na wejściu czeka-
ła silna grupa pod 
wezwaniem: komitet 
powitalno - rejestra-
cyjny. Wszak, mimo 
braku krawatów 
(i szpilek) to poważna 
impreza; rejestrować 
się trzeba!
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Zebranych, czyniąc 
honory, przywitał 
Dziekan Marcin  
Sala – Szczypiński,  
wraz z Panią Dziekan 
poprzedniej kadencji, 
Danutą Koszyk – 
Ciałowicz  
i Panią Sekretarz, 
Danutą Rebetą.

Muzycy z Boba Jazz Band również 
zaznaczyli swoją obecność.

Obecnych nie trzeba 
było długo  
namawiać, żeby 
zasiąść do stołów… 
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…chociaż można 
było też postać…

porozmawiać…

i potańczyć!
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Karolina Kolary
Wicedziekan  

Rady OIRP

Bawiono się w gronie 
męskim…

I damskim…

i potańczyć!

Ale do końca  
bawiono się 
świetnie!
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Spółki radców powinny zawrzeć dedykowane ubezpieczenie OC
Ubezpieczenie radcy prawnego w ramach członkostwa w KIRP zapewnia wszystkim radcom skuteczną 
ochronę, jednak obejmuje tylko odpowiedzialność osobistą. Radca prawny, który prowadzi spółkę praw-
niczą lub gdy współpracuje z podwykonawcami, by mieć pełną ochronę przed roszczeniami powinien 
zawrzeć nadwyżkowe ubezpieczenie OC kancelarii i spółek radców prawnych. 

Stabilna podstawa
Każdy członek KIRP w ramach opłacanej składki członkowskiej otrzymuje ochronę wykonywanych czyn-
ności zawodowych. Gwarantuje ją obowiązkowe ubezpieczenie OC, które wszystkich radców obejmuje 
ochroną na tę samą sumę 1.502.725 zł.
Polisa zabezpiecza radcę także wówczas, gdy błąd popełnią aplikanci, praktykanci lub pracownicy za-
trudnieni przez radcę na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło. To istotna zaleta obo-
wiązkowego OC, gdyż szkody powstają często nie tyle w wyniku czynności wykonywanych przez radcę 
prawnego, ale jego pracowników. 
Obowiązkowe OC jest zatem pewnym zabezpieczeniem interesów radców prowadzących kancelarie 
w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub pracujący na tzw. etacie.

Konieczna ochrona dla spółek
Szczególną uwagę na szczelność swojej ochrony powinni zwrócić radcy prowadzący działalność w formie 
spółek prawniczych.
Powszechnie radcowie prowadzą działalność także w formie spółek – cywilnej, jawnej, partnerskiej lub 
komandytowej. Dlatego warto pamiętać, że obowiązkowe OC radcy prawnego nie zabezpiecza przed 
roszczeniami skierowanymi do spółki.
Wśród wielu radców panuje błędne przekonanie, że jeśli każdy z osób tworzących spółkę lub zespół praw-
ny posiada obowiązkowe ubezpieczenie, to w przypadku wystąpienia roszczenia straty zostaną z niego 
pokryte. Niestety praktyka pokazuje, że w większości przypadków ubezpieczyciel nie uzna roszczenia, 
jeśli spółka nie posiada dedykowanej polisy.

Jak to wygląda w praktyce
Roszczenia wpływające do ubezpieczycieli najczęściej dotyczą: niezłożenia dokumentów w odpowiednim 
terminie, przedawnienia, niewłaściwej oceny dokumentu, wadliwie sporządzonego wniosku. Poniżej 
przykład jednej z typowych szkód.
Klient zlecił prowadzenie sprawy cywilnej kancelarii. W sprawie zapadł niekorzystny dla klienta wyrok sądu 
I instancji. Radca prawny sporządził apelację, a następnie przekazał ją do wysłania pracownikowi sekretaria-
tu, wskazując termin na wysłanie apelacji. Niestety pracownik zapomniał wysłać dokumentów w terminie.
Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania uzasadniając to faktem, że pracownik był zatrudniony 
przez kancelarię prowadzoną w formie spółki, która jest odrębnym podmiotem. Dlatego roszczenie nie 
mogło zostać skutecznie skierowane wobec radcy, ponieważ poszkodowanego nie łączyła z nim żadna 
umowa poza udzielonym pełnomocnictwem, które jest tylko jednostronną czynnością prawną.
Odpowiedzialność radcy prawnego najczęściej rodzi się w ramach odpowiedzialności kontraktowej, Aby 
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zaistniała musi powstać umowa 
pomiędzy sprawcą szkody a po-
szkodowanym. W sytuacji, gdy 
umowa na obsługę prawną, do-
radztwo czy zastępstwo proceso-
we została zawarta ze spółką, a nie 
z radcą prawnym, to ewentualne 
roszczenia kierowane będą wprost 
do spółki. Gdyż to spółka z reguły 
odpowiada za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umowy.

Ochrona na wyciągniecie ręki 
Konieczność zapewnienia osobnej 
ochrony dla spółek prawnych nie jest nowością. Problem już dawno został dostrzeżony w KIRP. Dlatego 
odpowiednie rozwiązania ubezpieczeniowe zostały zawarte w Umowie Generalnej KIRP - PZU SA, Warta 
SA i AXA SA, którą obsługuje iExpert.pl SA.
Skuteczne zabezpieczenie działalności spółek gwarantuje ubezpieczenie OC nadwyżkowe, które dostępne 
jest w dwóch wariantach: act committed lub claims made. Szczególnie ciekawy jest wariant OC claims 
made - oprócz wysokich sum dostępnych bez indywidualnej oceny ryzyka, ochrona obejmuje czynności 
wsteczne wykonywane nawet w 2005 r. To rozwiązanie stworzone z myślą o radcach i kancelariach, które 
w przeszłości prowadziły sprawy, mogące skutkować pojawieniem się roszczenia. 
Polisa umożliwia wybór z 13 wariantów sum gwarancyjnych, od 250 tys. zł, aż do 20 mln zł, co daje 
elastyczność przy dopasowaniu poziomu ochrony. Warto też podkreślić, że polisa spełnia wymogi po-
stępowań przetargowych.

Szeroki zakres ochrony
Niezależnie od zastosowanego wariantu ubezpieczeniem można objąć pracowników, wspólników, współ-
pracujących radców, adwokatów i doradców podatkowych.
Kwestia odpowiedzialności za podwykonawców jest istotnym czynnikiem ryzyka. O ile czynności wyko-
nywane są przez pracowników zatrudnionych przez radcę, który prowadzi działalność w formie jedno-
osobowej działalności, są objęte ochroną w ramach obowiązkowe OC radcy prawnego, to wobec działań 
podwykonawców ochrona nie jest aktywna.
Częstą praktyką jest współpraca radców prawnych z adwokatami lub doradcami podatkowymi - przed-
stawiciele tych zawodów, prowadzą działalność gospodarczą, więc są traktowani przez ubezpieczyciela 
jako podwykonawcy. 
Skuteczną ochronę radcom prawnym, którzy współpracują z podwykonawcami zapewnia tylko rozsze-
rzenie dostępne w ramach nadwyżkowego OC kancelarii i spółek. Radca może objąć ochroną dowol-
ną liczbę podwykonawców, wskazują ich z imienia i nazwiska we wniosku o ubezpieczenie. Co ważne 
ubezpieczeniem objęte są szkody wyrządzone przez osoby nie posiadające uprawnień do wykonywania 
zawodu, o ile radca lub spółka ponosi za nie odpowiedzialność. Do wyboru jest aż 10 wariantów sum 
gwarancyjnych - od 100 tys. zł do 1 mln zł w ramach tego rozszerzenia.
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Zaginięcie dokumentów
Ważnym czynnikiem, który generuje ryzyko w pracy radcy prawnego są dokumenty. Jak wiadomo prac 
z dokumentami jak – pisma upominawcze, procesowe i sądowe, umowy czy akta sądowe, to treść tej 
działalności. 

Zniszczenie, zagubienie czy kradzież dokumentów powierzonych przez klienta może mieć bardzo poważ-
ne konsekwencje i skutkować roszczeniem. Objęcie ochroną dokumentów jest możliwe - podobnie jak 
w przypadku podwykonawców - podczas składania wniosku o ubezpieczenie OC kancelarii. Dostępnych 
jest 5 wariantów, zależnych od wysokości sumy gwarancyjnych, która wynosi od 100 tys. zł do 500 tys. zł.

Dzięki atrakcyjnym stawkom wynegocjowanym z ubezpieczycielami przez KIRP, polisa jest dostępna dla 
zdecydowanej większości kancelarii niezależenie od skali prowadzonej działalności.

Bezkonkurencyjne rozwiązania dla KIRP
Podsumowując, Umowa Generalna oferuje szerokie spektrum ochrony, zarówno w zakresie ubezpieczeń 
obowiązkowych, dobrowolnych, jak i dodatkowych. Jako całość tworzy kompletny program ochrony 
dla radców prawnych zrzeszonych w KIRP bez względu na formę prowadzonej działalności, gwarantując 
ochronę znacznie powyżej rynkowego standardu. 

Składkę można obliczyć online na stronie iExpert.pl - firmy odpowiedzialnej za obsługę Umowy Generalnej.

Wszelkie wątpliwości i pomoc wyborze zakresu ubezpieczenia można otrzymać kontaktując się z kon-
sultantami iExpert.pl.

Lidia Rumianek kom. 882 024 303
Kierownik ds. Kluczowych Klientów iExpert.pl SA www.iexpert.pl

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie podpisała z Wydawnictwem C.H. 
Beck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na korzystanie z kursu E-LEARNINGOWEGO 
Business English.

Dzięki podpisanej umowie zainteresowani radcowie prawni i aplikanci radcowscy wpisani na listę 
radców prawnych i aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych 
w Krakowie mają możliwość uzyskania nieodpłatnego dostępu do internetowego kursu e-learnin-
gowego Business English na platformie e-learningowej Wydawnictwa C.H. Beck (www.e-learning.
beck.pl) w okresie od dnia 1 września 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Ukończenie kursu, 
potwierdzone certyfikatem, skutkuje dla radców prawnych uzyskaniem punktów szkoleniowych.

Dostęp do Kursu zapewnią loginy oraz przypisane im indywidualne hasła, które zostaną rozesłane 
za pośrednictwem poczty elektronicznej - aby zapisać się na kurs prosimy o wysłanie wiadomości 
na adres: businessenglish@oirp.krakow.pl (podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail a także 
numer wpisu na listę radców prawnych lub aplikantów radcowskich).
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§ Business English

10 modułów tematycznych
Omówienie najważniejszych aspektów biznesu

Certyfikat poświadczający ukończenie kursu
Możliwość uzyskania punktów szkoleniowych OIRP Kraków

Szanowni Państwo
serdecznie zapraszamy wszystkich  Aplikantów i RadcówPrawnych 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie 
do udziału w kursie e-learningowym Business English

www.e-learning.beck.pl

Szczegółowe informacje o zapisach na kurs znajdziecie Państwo na stronie

www.oirp.krakow.pl
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Doskonalenie zawodowe

Szanowni Państwo,
Komisja d/s doskonalenia zawodowego w nowej kadencji Rady OIRP zmieniła nazwę na Komisję d/s 
szkoleń i jej członkami są Panie: Klaudia Basta, Jadwiga Kozakiewicz i Karolina Radosz oraz Panowie: 
Andrzej Kadzik, Piotr Kozioł, Grzegorz Kuczek i Zbigniew Sięka.
Komisja będzie realizować zadania związane z organizowaniem szkoleń dla radców prawnych naszej Izby, 
stacjonarnych i wyjazdowych, z wyłączeniem szkoleń, których organizacją zajmie się nowo powstała Komisja 
ds. promocji i rozwoju zawodowego. Oczywiście, ogłoszenia o szkoleniach będą wskazywać, która z Komisji 
jest organizatorem danego szkolenia, tak, abyście Państwo mogli zwracać się z pytaniami do właściwej Komisji.
Ogłoszenia o szkoleniach będą zamieszczane, tak jak dotychczas, na stronie internetowej Izby; będą też 
przesyłane newsletterem do radców prawnych, którzy udostępnili Izbie adresy mailowe, a także będą 
zamieszczane na portalu Facebook.
W związku z dużym zainteresowaniem tematyką szkoleń i ograniczeniami wynikającymi z pojemności sali 
wykładowej na I piętrze budynku naszej siedziby, zaplanowaliśmy zamontowanie w holu I piętra monitora 
przekazującego obraz i dźwięk z sali wykładowej - tak, aby zainteresowani, dla których zabraknie miejsca 
na sali, mogli wysłuchać szkolenia na monitorze.
Zaplanowane tematy szkoleń stacjonarnych, to: 
 » zmiana przepisów o odsetkach w kodeksie cywilnym i ustawie o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych. Odsetki za opóźnienie, a odsetki jako wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy. 
Przedawnienie odsetek;

 » pełnomocnik w postępowaniu podatkowym;
 » klauzule generalne w prawie cywilnym; 
 » czynności prawne, w tym kwestie związane z oświadczeniami woli, takie jak: przypisanie danej osobie 

złożenia oświadczenia woli, wykładnia oświadczenia woli (art. 65 k.c. wraz z aspektami proceduralnymi), 
treść czynności prawnej (art. 56 k.c.), ważność czynności prawnej (art. 58 k.c.);

 » wady oświadczeń woli;
 » zmiany ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 » zmiana ustawy o upadłości konsumenckiej;
 » zmiana ustawy o prawach konsumenta;
 » potrącenie jako instytucja prawa materialnego, a zarzut potrącenia – problemy procesowe; 
 » przelew wierzytelności i jego rodzaje. Wykorzystanie instytucji przelewu wierzytelności do konstru-

owania umów powierniczych.
Szczegółowe informacje będą podawane na bieżąco, z uwagi na zaplanowany projekt nagrywania części 
szkoleń i udostępniania ich w Extranecie. Zrealizowanie tego projektu wymaga działań zarówno informa-
tycznych, jak i technicznych, tak więc zamierzamy podjąć nagrywanie, gdy wszystkie niezbędne czynności 
zostaną wykonane i przetestowane.
Zaplanowane przez Komisję tegoroczne, jesienne szkolenie wyjazdowe do Zakopanego jest ogłoszone 
na stronie internetowej Izby i mimo, iż miejsca zostały już wyczerpane, nie ma żadnych przeszkód, aby 
zgłaszać się na listę rezerwową. W razie rezygnacji ze szkolenia uczestnika z listy podstawowej, będzie 
można zająć jego miejsce.

Magdalena Mac-Szponder
Przewodnicząca Komisji ds. szkoleń
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Wspomnienie o aplikancie Wojciechu Świątkowskim
Pamiętam kiedy spotkałam Go niespełna trzy lata temu podczas I. Forum Aplikantów Radcowskich 
organizowanego w Świnoujściu przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie. Młody, wy-
soki, przystojny, sympatyczny. Dżentelmen w każdym calu….Wojtek Świątkowski. 
Później miałam z Nim niejednokrotnie styczność przy różnych aplikanckich okazjach. Czasami 
poruszaliśmy trudne tematy, ale On zawsze potrafił sobie z tym poradzić. Kompetentny, wywa-
żony, kulturalny.
Przedostatni raz widzieliśmy się w czasie III. Edycji Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów 
Radcowskich naszej Izby, którym „zaraził się” rok wcześniej siedząc na widowni. W styczniu 2016 r. 
w trakcie konkursowych zmagań- już jako uczestnik, w zespole stworzonym ze swoim serdecznym 
kolegą, ze swadą bronił i oskarżał Krzysztofa Kolumba. Kto wówczas mógł się spodziewać….
Pogodnego jak Jego uśmiech, 29. czerwca, na położonym wśród sosnowego lasu cmentarzu w Lu-
blińcu, spotkałam Go po raz ostatni. Żeby pożegnać….Jestem przekonana, że gdyby żył, bez 
problemu zdałby egzamin zawodowy. Ale nie ma Go i w przyszłym roku, podczas ślubowania 
młodych radców prawnych w naszej Izbie jedno miejsce pozostanie puste…. Czy na pewno? To 
zależy wyłącznie od naszej pamięci….
Wojtkowi Świątkowskiemu  
- Anna Sobczak
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Strona aplikanta 
Żeby nie było zbyt nudno od samego początku zaczniemy „śpiewająco”  od  fragmentu tekstu piosenki, 
śpiewanej bardzo, bardzo dawno temu przez  piosenkarkę Zdzisławę Sośnicką  (pewnie  większość apli-
kantów nie wie o kim mowa, co jest bez znaczenia, bo ważne są słowa):

„Choć w morzu i w rzece jeszcze kąpią się, 
to słońce po niebie co dzień skraca bieg. 
Znów jabłka na targu są tanie, jak barszcz, 
korzystaj z ostatnich chwil, konfitury smaż.

Żegnaj lato na rok, stoi jesień za mgłą, 
czekamy wszyscy tu, pamiętaj, żeby wrócić znów.”

 „I to jest prawda, to jest fakt…” – jak śpiewał inny znany artysta – niektórzy jeszcze na urlopach, ale 
słońce świeci słabiej i krócej, owoce i warzywa tanie, a to nieomylne znaki, że  lato się kończy a my 
wszyscy będziemy z utęsknieniem wyczekiwać  letnich miesięcy w 2017 roku. 

Bardziej na poważnie… Napisać coś ciekawego na Stronie Aplikanta we wrześniu to spore wyzwanie 
zważywszy, że od czerwca do końca sierpnia prawie nic spektakularnego na aplikacji się nie dzieje, a to 
co było godne pisemnego „upamiętnienia” dokonało się w Biuletynie czerwcowym. 

Niewiele zostało  więc wydarzeń, o których można napisać, ale o jednym warto na pewno. Mowa o ślu-
bowaniu radców prawnych rocznika aplikantów  2013, którzy pokonali trudy egzaminu radcowskiego. 
Ślubowanie odbyło się dnia 7.07.2016 r.  w Audytorium Maximum UJ. Przystąpiło do niego 239 osób, 
w przeważającej większości (236) aplikantów.  Ślubowanie  jak ślubowanie ktoś mógłby powiedzieć, 
a jednak było szczególne. Podkreśliła to w swoim wystąpieniu pani kierownik szkolenia aplikantów  radca 
prawny Grażyna Bińko, będąca jednocześnie jedną z dwóch opiekunek tegoż rocznika, obok pani Joan-
ny Podgórskiej. Gratulując wszystkim zdanego egzaminu, który otworzył młodym ludziom bramy do 
wykonywania zawodu radcy prawnego, przypomniała, iż aplikanci odbywający aplikację w latach 2013-
2015 odbywali ją pod rządami kilku dziekanów. Ślubowanie aplikanta w styczniu 2013 r. składali jeszcze 
przed  panią Dziekan Michaliną Nowokuńską, w czerwcu 2013 Dziekanem Rady została pani Danuta 
Koszyk-Ciałowicz, a ślubowanie radcy prawnego składali przed Dziekanem Marcinem Sala-Szczypińskim 
wybranym na tę funkcję w czerwcowych wyborach 2016 r. „A opiekunki ciągle te same”  podkreśliła pani 
Grażyna Bińko, wywołując tym stwierdzeniem brawa i przyjazny śmiech zgromadzonych na uroczystości.  

Oczywiście wydarzeniem doniosłym dla wszystkich związanych z Okręgową Izbą Radców Prawnych 
w Krakowie były wybory nowych władz Izby. Zmiany dotyczyły wszystkich właściwie ważniejszych funkcji, 
ale dla aplikantów znacząca jest zmiana wicedziekana ds. aplikacji. Został nim radca prawny Andrzej 
Kadzik zastępując na tym stanowisku panią Annę Sobczak. Jakim szefem będzie nowo wybrany wicedzie-
kan dowiemy się już niebawem, ponieważ jeszcze we wrześniu odbędą się spotkania z poszczególnymi 
rocznikami aplikantów oraz z opiekunami tych roczników. Z pewnością dowiemy się  czegoś nowego 



32

Strona aplikanta

o zasadach współpracy, może o zmianach w zasadach dotychczasowych, może nowych pomysłach, no-
wych rozwiązaniach, czy jakie działania jeszcze podjąć, by bardziej podnieść rangę szkolenia aplikantów. 

A teraz trochę statystyki dotyczącej kolokwiów. Nie jest to z pewnością temat pasjonujący, ale bardzo 
z aplikacją i aplikantami związany.

W czerwcu wszystkie roczniki zdawały po jednym kolokwium.

Na I roku było to prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych, zdawane w formie ustnej od 18 czerw-
ca przez kilka dni.  W pierwszym terminie zdawało 184 aplikantów. Z tej liczby pozytywnie zdało 179 
aplikantów, a tylko pięciu zabrakło szczęścia (bo oprócz wiedzy na każdym egzaminie troszkę szczęścia 
trzeba mieć). Pięć osób w ogóle nie zdawało tego kolokwium, podejdą do niego w II terminie – 17 
września.  Przed aplikantami I roku jeszcze bardzo dwa ważne i trudne – nie ma co ukrywać -  kolokwia: 
z prawa cywilnego oraz z postępowania cywilnego. Życzymy wszystkim by zdali, ale doświadczenie nas 
uczy, że to te dwa przedmioty są dla aplikantów najbardziej „wyniszczające” i zawsze jest kilka bądź 
nawet kilkanaście osób, które nie będą miały szczęścia, które w tym przypadku oczywiście jest ważne 
ale ważniejsza jest solidna wiedza. 

Niestety gorzej wypadło pisemne kolokwium na II roku – z prawa karnego i procedury. Tutaj w pierwszym 
terminie, który odbył się 7.06. na ogólną liczbę zdających 238 osób szczęścia nie miało 35 aplikantów. 
Odbyła się także poprawka. Noga powinęła się sześciu aplikantom. To znaczy, że tyleż osób będzie miało 
prawo powtarzać  II rok aplikacji, nawet jeśli zdadzą pozostałe kolokwia. Przed II rokiem jeszcze bardzo 
trudne kolokwium z prawa gospodarczego w formie ustnej i wcale nie łatwiejsze prawo rodzinne, na 
którym w ubiegłym roku potknęło się aż 8 aplikantów.   Mimo, że pytania z gospodarczego i spółek są 
znane od wielu miesięcy, to zakres materiału  jest ogromny, a pytania bardzo zróżnicowane. Tu oprócz 
wiedzy, przyda się też  spora dawka szczęścia.

Aplikanci III roku zaliczyli etykę. Wszyscy co do jednego, czyli 262 osoby zdały w pierwszych, czerwcowych  
terminach. Było bardzo dużo piątek i czwórek, a tylko 36 trójek. Imponująco, prawda?

Przed aplikantami III roku w dn. 17 października ostatnie kolokwium na aplikacji – prawo i postępowanie 
administracyjne.  Dobrze,  gdyby zdali tak jak etykę. Wyznaczono jednak II termin – dla tych, którzy 
szczęścia będą mieć mniej – na 7 listopada.  O wynikach oczywiście doniesiemy w następnym Biuletynie. 

Jeśli jesteśmy przy III roku, nie sposób nie  wspomnieć o śmierci jednego z aplikantów, starosty jednej 
z grup, Wojtka Świątkowskiego. Był chłopakiem wyjątkowym pod każdym względem – koleżeńskim, 
uczynnym, inteligentnym, optymistycznym, wesołym, umiejącym się znaleźć w każdej sytuacji, do-
datkowo przystojnym. Zmarł 23 czerwca, niedługo po kolokwium z etyki, na które przyszedł będąc 
już poważnie chorym. Zdał je na piątkę w dn. 19 czerwca. Pogrzeb odbył się w rodzinnej miejscowości 
Wojtka – w Lublińcu w dn. 29 czerwca 2016 r. W uroczystości pogrzebowej wzięli udział m.in.  jego 
koledzy aplikanci z obu grup III roku oraz przedstawiciele OIRP w Krakowie.   

Pozostawił po sobie tylko dobre, radosne wspomnienia. Będziemy o Nim pamiętać.
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 Wrzesień to także tradycyjnie miesiąc egzaminu na aplikację radcowską. Do tego sprawdzianu wiedzy 
prawniczej w naszej Izbie zostało dopuszczonych 379 osób, a zdawało go 373 kandydatów na aplikantów. 
Sześć osób zrezygnowało jeszcze przed startem – nie pojawiając się w boksach. Egzamin odbył się 24 
września, wyniki z obu Komisji znane były już 26 września. Ostatecznie zdało 199 osób i to jest najlepszy 
wynik jaki odnotowano w Polsce we wszystkich Izbach  - 56,32 % (Rzeczpospolita, 26 września 2016, nr 
225 – „Bitwa o aplikacje”)  Najlepszy wynik na liście w OIRP  to 127 pkt. na 150 możliwych do zdobycia. 
Oczywiście trudno dziś powiedzieć  z całą pewnością ilu aplikantów rozpocznie aplikację radcowską od 
1 stycznia 2017 r.  Część osób nie wpisze się na listę w tym roku, część weźmie urlopy dziekańskie, część 
dokona przeniesienia wpisu do innych Izb, a z innych Izb część przeniesie swój wpis do Izby krakowskiej.   
O tych,  którzy  rozpoczną zajęcia na I roku z pewnością napiszemy w pierwszym kwartale 2017 r., o ile 
oczywiście autorka będzie miała taką możliwość.  

Zaczęliśmy lekko, skończymy też lekko. Lato to okres w którym wielu aplikantów zmienia stan cywilny. 
Poniższy dowcip przytaczamy ku przestrodze wszystkim nowo poślubionym małżonkom  i życzymy oby 
nie było tak jak w nim.

Chwila na uśmiech… 
Pewnego dnia przybiegłem do Tomka. Po lunchu gadaliśmy i podzielił się ze mną sensacją. 

- Marek - powiedział - Beata i ja rozwodzimy się. 

Byłem zdumiony.

- Dlaczego? Co się stało?! Wyglądaliście na szczęśliwą parę!

- No cóż - powiedział - odkąd się pobraliśmy, żona próbowała mnie zmienić. Oduczyła mnie 
picia, palenia, powrotów w środku nocy. Nauczyła mnie, jak się elegancko ubierać, oglądać 
dobrą sztukę, wyrobić sobie gust kulinarny, muzyczny i robić zapasy w sklepie. 

- I co, jesteś teraz zgorzkniały, bo tak bardzo cię zmieniła?

- Nie, nie jestem zgorzkniały. Teraz jestem tak dobry, że ona na mnie nie zasługuje.

opracowała: mgr Edyta Klek 
opiekun III roku aplikantów
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Turniej szachowy prawników  
o puchar Dziekana Rady OIRP w Krakowie
W dniu 4 czerwca 2016 r. 
w siedzibie OIRP w Krakowie 
odbył się IX Turniej Szachowy 
o puchar Dziekana Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Kra-
kowie. Turniej tradycyjnie był 
rozgrywany systemem szwaj-
carskim, z tempem 15 minut na 
partię dla każdego zawodnika, 
na dystansie 7 rund; uczestni-
czyło w nim 10 zawodników, 
w przeważającej części krakow-
scy radcy prawni. 

Turniej wygrał radca prawny Krzysztof Jewulski, który zdobył 6,5 pkt. Drugie miejsce zajął również radca 
prawny Maciej Skrzypek – 5,5 pkt, a dalsze – sędzia Józef Wąsik z Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Mariusz 
Stanaszek z OIRP w Krakowie i Barbara Błach-Bujak z WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego (po 4 pkt). 

Zwycięzca otrzymał piękny, oryginalny puchar ufundowany przez Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Krakowie p. Danutę Koszyk-Ciałowicz, która uhonorowała zakończenie turnieju, a dodatkowo pierwsza 
trójka uczestników otrzymała ufundowane przez Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. nagrody. Całą imprezę 
sprawnie przeprowadził i sędziował radca prawny Mariusz Stanaszek, który jest również sędzią szachowym. 

Tegoroczny turniej był bardzo wyrównany i mimo wyraźnej przewagi pierwszej dwójki, sukces zwycięzców 
nie przyszedł łatwo. Z zadowoleniem można odnotować wzrastający poziom gry uczestników, a for-
malni „amatorzy” nie ustępowali zbytnio zawodnikom klubowym, o czym najdobitniej świadczy drugie 
miejsce stuprocentowego amatora. Możliwość uczestnictwa w szachowym życiu za pośrednictwem 
Internetu sprawia, że nawet nie grając w turniejach na żywo można mieć stały kontakt z grą i podnosić 
swe umiejętności. 

Coroczne spotkanie prawników – szachistów to nie tylko sportowa rywalizacja, ale też okazja do to-
warzyskiego spotkania, tym bardziej, że trzon zawodników od lat tworzą te same osoby, a nawał pracy 
znacznie ogranicza kontakty pozazawodowe. 

Na pożegnanie uczestnicy jak zwykle serdecznie podziękowali organizatorom za przeprowadzaną imprezę, 
Pani Dziekan za wsparcie i sfinansowanie turnieju, a Wydawnictwu Wolters Kluwer Polska za ufundowane 
nagrody i upominki; tradycyjnie zapowiedzieli też swój udział w następnym roku w dziesiątym już – ju-
bileuszowym – turnieju prawników. 

Mariusz Stanaszek
Radca prawny

Sport i Rekreacja
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XXVII Letnia Spartakiada Prawników w Szczecinie za nami
W dniach 7-11 września 2016 roku odbyła się w Szczecinie 
XXVII Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników, której 
głównym organizatorem było Stowarzyszenie Ogólnopol-
ska Spartakiada Prawników Szczecin 2016, przy wsparciu 
również Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. 
W zawodach wzięło udział ponad 500 uczestników z całego 
kraju, reprezentujących wszystkie zawody prawnicze. 

Zacięta rywalizacja sportowa toczyła się w kilkudziesięciu 
dyscyplinach, w obiektach na terenie Szczecina i okolic, 
a także na wodzie.

Na Spartakiadzie nie zabrakło wyrównanej walki o me-
dale w lekkoatletyce, pływaniu, siatkówce, piłce nożnej, 
koszykówce, czy sportach rakietowych (tenisie, tenisie 
stołowym, squashu, badmintonie), jak i w bardzo widowi-
skowym wyścigu smoczych łodzi na rzece Odrze. Prawni-
cy konkurowali również w dyscyplinach mniej poważnych, 
takich jak rzut paprykarzem - ale tu również była zacięta 
walka o medale. Nowością było rozgrywanie konkurencji 
golfa na pięknych polach Binowo Park Golf Club oraz be-
achsoccer nieopodal szczecińskiej Azoty Arena.

Największą popularnością, jak co roku, cieszył się konkurs 
w strzelectwie sportowym z pistoletu kaliber 9 mm Glock 
i karabinu KBK AK.

Nasza Izba była reprezentowana przez 8 radców prawnych, 
którzy (indywidualnie i w sportach drużynowych) zdobyli 
w sumie 8 medali.

Medale zdobyli:

Anna Biernat-Batko – srebrny medal w pływaniu na dy-
stansie 50m stylem motylkowym kobiet, czwarte miejsce 
w pływaniu na dystansie 50m stylem grzbietowym ko-
biet, srebrny medal w pływaniu na dystansie 200m stylem 
zmiennym kobiet, czwarte miejsce w pływaniu na dystansie 
50 m stylem klasycznym kobiet i srebrny medal w sztafecie 
4x50 m stylem dowolnym;

Maria Cichoń - Szepczyńska - złoty medal w pchnięciu 
kulą i złoty medal w strzelaniu z karabinu KBK AK kobiet;
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Benedykt Fiutowski - srebrny 
medal w pływaniu na dystansie 
50m stylem motylkowym;

Magdalena Szepczyńska – srebr-
ny medal w tenisie w singlu kobiet 
i srebrny medal w tenisie deblu 
kobiet;

Leszek Świerczek - złoty medal 
w pływaniu na dystansie 50m 
stylem klasycznym i czwarte miej-
sce w pływaniu na dystansie 50m 
stylem dowolnym.

Znakomicie spisała się rów-
nież drużyna męska siatkówki, 
w której składzie byli m.in. radca 
prawny Jolanta Dulińska, rad-
ca prawny Tomasz Korpusiński, 
radca prawny Mateusz Bartosz-
cze, radca prawny Benedykt 
Fiutowski i radca prawny Rado-
sław Wojciechowski - która po 
wyrównanej walce zajęła miejsce 
zaraz za podium, przegrywając naj-
pierw grę o finał z utytułowanym 
Olsztynem (w tie-breaku, co nie 
udało się nikomu innemu na tej 
Spartakiadzie), a potem mecz o 3 
miejsce z Katowicami (po zaciętej 
walce, czego dowodem jest m.in. 
set przegrany na przewagi 29:27).

Szczegółowe wyniki w poszcze-
gólnych dyscyplinach oraz zdję-
cia dostępne są na stronie www.
spartakiada2016.pl oraz na stro-
nie https://www.facebook.com/ 
spartakiada2016/ .

Magdalena Szepczyńska
Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, 

Sportu i Rekreacji
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Jubileuszowe XV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Radców Prawnych 
i Aplikantów Radcowskich w tenisie Sopot 2016 oraz XXI Turniej 
Tenisowy Prawników – krótka relacja.

W dniach 18-21 sierpnia 2016 roku odbyły się 
w Sopocie XV Międzynarodowe Mistrzostwa 
Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcow-
skich w tenisie organizowane przez Krajową Izbę 
Radców Prawnych.

W turnieju brało udział prawie 70 zawodników 
w tym z Estonii, Litwy i Federacji Rosyjskiej.

Nasza Izba była reprezentowana przez radcę 
prawnego Magdalenę Szepczyńską, radcę praw-
nego Michała Sikorę i radcę prawnego Tomasza 
Bessa. 

W turniejowych zmaganiach zawodników dopin-
gował osobiście Dziekan Marcin Sala-Szczypiński.

W finale singla mężczyzn po bardzo zaciętej walce 
zwyciężył reprezentant naszej Izby Tomasz Bess 
pokonując Pawła Bilickiego z OIRP Szczecin.

W finale debla kobiet para Magdalena Szepczyń-
ska – Ewa Jurczak (OIRP Katowice) uległa parze 
aplikantek radcowskich Aleksandrze Muczke 
(OIRP Wrocław) i Magdalenie Jeziorskiej (OIRP 
Łódź) i zdobyła wicemistrzostwo.

Szczegółowe informacje i wyniki można znaleźć na stronie: 
www.kirp.pl/xv-jubileuszowe-miedzynarodowe-mistrzostwa-radcow-prawnych-aplikantow-teniisie-ziemnym/

Z kolei w dniach 2-4 września 2016 roku na pięknych kortach Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu 
odbył się XXI Turniej Tenisowy Prawników TEMIDA 2016 - w którym również brali udział przedstawiciele 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Po zaciętej walce radca prawny Michał Sikora zajął osta-
tecznie 3 miejsce w singlu mężczyzn w kategorii OPEN, pokonując adwokata Piotra Majgiera. 

W tym roku w Turnieju dopisała zarówno pogoda, jak i bardzo duża ilość zawodniczek i zawodników, 
w tym bardzo liczna grupa prawników z Krakowa. Za rok już kolejna, XXII edycja Turnieju.

Magdalena Szepczyńska 
Przewodnicząca Komisji ds kultury, spotu i rekreacji
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CZY RADCY DADZĄ RADĘ?
Szanowni Państwo,

Poniżej mogą się Państwo zapoznać z historią Olka Sukiennika; jego rodzice prowadzą zbiórkę środków 
finansowych na operację rekonstrukcji palców lewej dłoni chłopca. Od sierpnia 2016 r. wspieramy tę akcję, 
zachęcając Państwa do wzięcia w niej udziału. Poznajcie Państwo Olka!

Cześć! 
Nazywam się Sukiennik. Olek Sukiennik. I piję mleko. Wstrząśnięte, nie mieszane. I jestem superbo-
haterem. Jestem dużym chłopakiem, który urodził się we wrześniu 2015 roku. Mam ciemne włosy 
i oczy po mamie, a dużą stopę i zgrabną pupę po tacie. Widzicie? 

Umiem wiele rzeczy i cały czas się uczę. Idzie mi to świetnie! Bardzo lubię oglądać książki. Oglądać, bo 
jeszcze nie potrafię czytać. Mamcia mówi, że chyba będę lekarzem, bo zawsze, jak widzę stetoskop, to 
chcę go ukraść. Tacik - że zostanę weterynarzem albo przyrodnikiem, bo każde zwierzę witam radosnym 
„Huuuh!”.
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Aaa, no i zapomniałem, urodziłem się bez palców u lewej dłoni. Nazywa się to fachowo adaktylią. Pa-
skudna i trudna do zapamiętania nazwa. Ale tak naprawdę, to nie jest aż tak źle! Bo dla mnie to nic 
nadzwyczajnego i wszystko robię tak jak każdy. Nawet jem obiema rękami i trzymam nimi butelkę. Mojej 
mamci wydaje się, że czasami jest mi ciężej i to może prawda. Potrzebuję więcej czasu na nauczenie się 
niektórych rzeczy. Albo inaczej - muszę nauczyć się kombinować. I tak na przykład wymyśliłem, że do 
kosi- kosi łapki albo brawo używam ręki drugiej osoby. Da się? Da się! Bo dla chcącego nic trudnego. Ja 
jestem taki chcący po mamie. Jestem też odważny, towarzyski, radosny, uparty, dumny i umiem poka-
zać, kto tu rządzi. To akurat mieszanka wszystkich członków mojej rodziny. Ale nie o tym będę tu pisać.

Chciałem zachęcić Was do pomocy dla mnie. Jeśli się uda, to w nowym roku przejdę operację u dr Dror’a 
Paley na Florydzie, która, w dużym skrócie, polega na przeszczepie chrząstek ze stopy. Tę operację trzeba 
wykonać zanim skończę półtora roku. To kłopot, bo ja jestem już naprawdę duży (skończyłem rok!) i zo-
stało niewiele czasu, a operacja – no cóż, z tego co słyszałem, jest dosyć droga... Czeka mnie też wizyta 
w klinice chirurgii ręki w Hamburgu. Cały czas liczę, że tam zaproponują inne rozwiązanie. Mamci i mnie 
trochę szkoda paluszków z moich pulchnych stopek! Jeśli żadna z tych opcji nie wypali, to kupię sobie 
protezę. Taką dla prawdziwego robota. Ona też do tanich podobno nie należy, a fajnie byłoby mieć taką 
superbohaterską rękę, której będą mi zazdrościć wszystkie chłopaki w mieście. Wszystko to na razie tylko 
marzenia, ale bardzo chciałbym je spełnić!

Jest kilka sposobów, żeby mi pomóc. Najprostszy z nich to wysłać SMSa pod numer 72365 o treści S4250. 
Jego koszt to raptem 2,46 PLN. Choć, jak mówiłem, nie znam się na pieniądzach, to na chłopski rozum 
widzę, że takie 2,46 to nic z porównaniem do tej kwoty.

Można także wpłacić pieniążki na konto fundacji, do której należę, czyli:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Bank BPH S.A.
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 
Tytułem: 28495 Sukiennik Aleksander darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 

Fundacja nie zabiera żadnych prowizji, więc tyle, ile wyślecie, trafi na moje konto.

Poza tym, wystarczy odwiedzić stronę www.siepomaga.pl/bezpaluszek i tam po prostu kliknąć  
„WESPRZYJ”. To wszystko jest naprawdę proste!

Jestem Sukiennik. Olek Sukiennik. I zobaczysz, że niczego się nie boję (poza słoniem-pluszakiem, który 
trąbi przeraźliwie!).

Ahoj!
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Summer Music Festival
W dniach od 2 do 9 lipca bieżącego roku w Wieliczce, jak co roku od wielu lat, odbył się letni festiwal muzycz-
ny: „Summer Music Festival”, organizowany przez Towarzystwo Straussowskie z siedzibą w Zamku Żupnym. 

Festiwal zainaugurowała Opera Wojciecha Bogusławskiego „Krakowiacy  i Górale” w wykonaniu Zespołu 
Pieśni i Tańca „Mazowsze”, którą wystawiono na dziedzińcu Zamku Żupnego w Wieliczce. Opera przyjęta 
została ogromnym aplauzem.

Następnego dnia, t.j. 3 lipca b.r. artyści z Ukrainy wystąpili z koncertem piosenek Anny German, a 5 lipca 
w Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce znani artyści Opery Krakowskiej: Bożena Zawiślak-Dolny, Franciszek 
Makuch i Wojciech Habela wykonali koncert piosenek żydowskich pt. „Gdybym był bogaty”. Wspaniali wy-
konawcy bawili publiczność nie tylko popularnymi piosenkami, ale również wesołymi kawałami żydowskimi.

W środę 6 lipca w hotelu „Turówka” odbył się wieczór wspomnień o Śp. Bogusławie Kaczyńskim, który 
w poprzednich latach gościnnie prowadził niektóre programy festiwali. W koncercie wystąpili artyści 
operowi: Krystyna Tyburowska – sopran i Jan Wilga - tenor, przy akompaniamencie Jerzego Sobeń-
ko- fortepian; konferansjerkę prowadził Łukasz Lech. W czwartek 7 lipca na dziedzińcu Sztygarówki 
w Starostwie Powiatowym  w Wieliczce wystąpiła Cracovia Danza z „Baletem o kawie”, do muzyki  
Jana Sebastiana Bacha.

Podsumowaniem Festiwalu była Gala Finałowa „Bella Italia” ze znanymi ariami operowymi w wykonaniu 
włoskich artystów: Marii Tomassi – sopran, Federici Carnevale – mezzosopran, Alberto Marucci – tenor, 
Stefano Meo – baryton oraz orkiestry „Obligato” pod dyrekcją Jerzego Sobeńko. Brawom widowni kon-
certu nie było końca. Artyści kilkakrotnie bisowali na życzenie publiczności.

Tegoroczny Summer Music Festival był bardzo atrakcyjny zarówno pod względem doboru repertuaru, 
jak również znakomitych wykonawców.

Jadwiga Klimaszewska
Radca prawny, Przewodnicząca Klubu Seniora

Skarby Kefalonii i Itaki – śladami Odyseusza
Na początku czerwca radcowie prawni z Krakowa, Gliwic i Rzeszowa wybrali się na wycieczkę na prze-
piękne wyspy Morza Jońskiego: Kefalonię i Homerową Itakę.

Archipelag Wysp Jońskich ciągnie się wzdłuż zachodniego wybrzeża Grecji, od Korfu na północy, po Kithirę, 
samotnie leżącą u południowego krańca Peloponezu. Archipelag składa się z siedmiu głównych wysp 
i rozrzuconych wokół nich wysepek. Miasto Korfu, centrum całego archipelagu, jest jedną z najbardziej 
znanych wyspiarskich stolic. Łagodne wzgórza Korfu pokryte są winnicami i gajami pomarańczowymi, 
nad którymi wznosi się masyw góry Pantokratoras. 
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Kefalonia, największa z Wysp Jońskich, spopularyzowana przez film „Kapitan Corelli”, wygląda jak prze-
niesiona z tropików, cała w kolorach turkusu, zieleni i olśniewającej bieli. W czasie II wojny światowej 
na wyspie tej toczyły się zacięte walki z okupantem niemieckim, który chciał zawładnąć tak atrakcyjną 
wyspą również ze względów strategicznych. W tym czasie bardzo aktywna była partyzantka grecka, która 
wykorzystując położenie wyspy, tj. wysokie góry, toczyła walkę podjazdową na tyłach wroga. Na wybrzeżu 
północno-zachodnim Kefalonii, u stóp stromych klifów rozpościerają się przepiękne plaże i najbardziej 
błękitne morze w całej Grecji. Na niższych wzgórzach Kefalonii rosną gaje cytrusowe i oliwne oraz wino-
rośl. Na wybrzeżu południowym znajdują się najwspanialsze plaże: długie, piaszczyste i niezatłoczone. 
Zwiedziliśmy najciekawsze miejsca: stolicę Argostoli, zamek św. Jerzego, z którego roztacza się przepiękny 
widok na wschodnią część wyspy, jaskinię Drogarati z przepięknymi stalaktytami i stalagmitami, która 
przemieniona jest w sale koncertowe. Podobnie jak sąsiednie wyspy, Kefalonia ucierpiała podczas trzęsie-
nia ziemi w 1953r., ale większość jej osad została odbudowana. Jako jedyna ocalała wówczas przepiękna 
wioska Fiskardo, która posiada zawsze zatłoczoną przystań jachtową. 

W czasie pobytu na Kefalonii mieliśmy możliwość popłynąć na Itakę. Niewielka Itaka znana jest głównie 
jako królestwo Homerowego Odyseusza, który powracając spod murów Troi tułał się przez 10 lat po 
morzach, zanim znalazł się na ojczystym brzegu. Inną sławną postacią związaną z tym miejscem był 
lord Byron, który urzeczony wyspą zamierzał ją kupić. Stolica Itaki – Wathi – jest malowniczo położona 
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nad głęboko wciętą w ląd zatoką oto-
czoną stromymi wzgórzami. W trakcie 
wycieczki odwiedziliśmy miejsca zwią-
zane z akcją „Odysei”, nie zabrakło też 
najciekawszych miejscowości: Stavros 
oraz malowniczej Kioni.

Południowe słońce, niezwykłej czy-
stości woda i powietrze pozytywnie 
wpłynęło na nasze zdrowie i samopo-
czucie, pozwalając na regenerację sił 
na następne miesiące roku, toteż za-
chęcamy wszystkich do odwiedzenia 
pięknych wysp Morza Jońskiego.

Jadwiga Klimaszewska
Radca prawny 

Przewodnicząca Klubu Seniora
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Zmiany na liście radców prawnych w okresie  
od 20 maja 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.
Na dzień 31 sierpnia 2016 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie 
wpisanych było 3360 radców prawnych, w tym 2448 wykonujących zawód radcy prawnego, 912 osób 
nie wykonujących zawodu, a w tym 188 osób mających zawieszone prawo do wykonywania zawodu 
radcy prawnego.

Na listę prawników zagranicznych wpisanych było 7 prawników.

W okresie od 20 maja 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.:

Na listę radców prawnych wpisano 7 osób, w tym:
- 1 osobę spełniającą przesłanki określone w art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych,
- 4 osoby spełniające przesłanki określone w art. 24 ust. 2 ustawy o radcach prawnych,
- 1 osobę spełniającą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy o radcach prawnych,
- 1 osobę w związku z przeniesieniem wpisu z innej Izby.

 Skreślono pięcioro radców prawnych, w tym:
- 2 zmarłych radców prawnych: Piotra Dyguta i Marię Kobendzowską-Drąg,
- 1 radcę prawnego – na jego prośbę,
- 2 radców prawnych - usunięcie wpisu w związku z przeniesieniem do innej Izby.

Zawieszono prawo do wykonywania zawodu pięciorgu radcom prawnym na ich wniosek. 

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