nr 3 lipiec – wrzesień 2012

Różne
Zmiany na liście radców prawnych w okresie od 1 czerwca 2012 r. do 14 września 2012 r.
Na dzień 14 września 2012 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie
wpisanych było 2168 radców prawnych, w tym 1553 wykonujących zawód radcy prawnego, 612 osób
nie wykonujących zawodu, a w tym 165 osób mających zawieszone prawo do wykonywania zawodu
radcy prawnego.
Na listę prawników zagranicznych wpisanych było 2 prawników .
W okresie od 1 czerwca 2012 r. do 14 września 2012 r.:
1) Na listę radców prawnych wpisano pięć osób w tym:
• 2 osoby spełniające przesłanki określone w art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych,
• 1 osobę spełniającą przesłanki określone w art. 24 ust.1,
• 2 osoby po przeniesieniu wpisu z innej Izby.
2) Skreślono sześcioro zmarłych radców prawnych:
• Cherian Maria,
• Łoboda Adam,
• Mikosz Andrzej,
• Oklejak Andrzej,
• Pawłowska Ewa,
• Przybyłowicz Marek.
3) Zawieszono prawo do wykonywania zawodu trzem radcom prawnym na ich wnioski.
dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie
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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
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Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Krakowie
Nakład: 2300 egzemplarzy

Sprawdzona marka
Pewna jakość
Niezbędne informacje zawsze pod ręką
LEX Touch dostępny jest w 2 wersjach: LEX Omega
i LEX Sigma z modułami Komentarze i Monografie.
Pierwszy i jedyny System Informacji Prawnej dostosowany do najpopularniejszych marek tabletów,
takich jak iPad oraz Samsung Galaxy Tab 10.1.

Krakowa). Pomieszczenia te Rada wynajmowała do czasu nabycia własnego lokalu użytkowego. W dniu
9 września 2002 roku sporządzony został akt notarialny umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu
i umowy przenoszącej własność lokalu użytkowego nr 4, pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Grzegórzki” a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie, na III p. w budynku przy ul. Francesco Nullo
8/4 o powierzchni 298,3 m2, z częściami wspólnymi o powierzchni łącznej 337 m2. Uroczyste otwarcie
siedziby odbyło się w dniu 18.02.2003 roku.
Wobec faktu, iż potrzeby lokalowe rok rocznie zwiększały się, Rada nabyła dodatkowo 3 pomieszczenia
użytkowe, o łącznej powierzchni ponad 56 m2, w budynku przy ul. Francesco Nullo 8 z przeznaczeniem
na archiwum. W dniu 18 marca 2003 roku sporządzony został akt notarialny ustanowienia odrębnej
własności lokalu i umowa sprzedaży lokalu, a w dniu 26.03.2010 roku umowa ustanowienia odrębnej
własności lokali użytkowych i umowa przeniesienia własności lokali użytkowych na członka spółdzielni,
któremu przysługują ekspektatywy odrębnej własności lokali.
W związku ze zmianą przez Ministra Sprawiedliwości formy egzaminów wstępnych na aplikację radcowską w sposób znaczący wzrosła liczba aplikantów radcowskich począwszy od 2009 roku. Wymusiło
to na nas konieczność wynajęcia dodatkowych pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem dla pionu
aplikacji. W dniu 17.06.2010 roku została zawarta umowa najmu lokalu biurowego o pow. 124 m2 na
czas nieokreślony pomiędzy „Real Estate Development Company Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie,
a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie na potrzeby prowadzenia aplikacji radcowskiej w budynku położonym w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 79. Lokal ten znajduje się w bliskim sąsiedztwie
siedziby przy ul. Francesco Nullo 8.
Ponadto począwszy od dnia 31.03.2009 roku zajęcia szkoleniowe aplikantów (wykłady i ćwiczenia) odbywają się w Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego (ul. H. Grudzińskiego w Krakowie). Stosowne
umowy najmu zawierane są rok rocznie z Krakowską Akademią w Krakowie.

LEX Touch
teraz również
na tabletach
z systemem
Android

W związku z powstaniem Klubu Seniora Radców Prawnych w dniu 1.06.2011 roku wynajęty został lokal
biurowy o pow. 14 m2 dla potrzeb zarządu Klubu w Krakowie w budynku przy ul. Grzegórzeckiej 79,
w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń biurowych „pionu aplikacji”.
Oceniając stan posiadania w trzydziestym roku funkcjonowania samorządu radców prawnych w Krakowie można powiedzieć, że potrzeby lokalowe są w miarę zaspokojone. W razie potrzeby, okazjonalnie
wynajmowane są również pomieszczenia dla wykonywania poprzez Radę zadań ustawowych np. szkolenia, zgromadzenia delegatów, zebrania rejonowe, realizacja projektów unijnych, spotkania krajowe
i zagraniczne itp.

www.LEX.pl/touch

Michalina Nowokuńska
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
Końcowy fragment „Krótkiego rysu historycznego samorządu radców prawnych w Krakowie na przestrzeni
XXX lat.” zostanie przedstawiony w kolejnym numerze Biuletynu Informacyjnego.

LEX Touch

Zawsze masz pełne prawo
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Od Dziekana
Drogie Koleżanki i Koledzy!!!
W roku jubileuszowym samorząd radców prawnych na łamach naszego Biuletynu Informacyjnego skrzętnie odnotowywuje wydarzenia związane z XXX – leciem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
Pomimo rozpowszechnionej coraz bardziej elektronicznej formy komunikowania się z radcami prawnymi
i aplikantami radcowskimi naszej izby, nadal przywiązuję dużą wagę do pisemnej formy udokumentowanego przekazu informacji, gdyż jak wskazuje doświadczenie minionych lat, Biuletyn Informacyjny może
stanowić dla przyszłych pokoleń jedno ze źródeł wiedzy o życiu samorządu radców prawnych. Nie ulega
bowiem wątpliwości, że w najbliższym czasie może zmienić się sposób wykonywania naszego zawodu,
gdyż zmienia się świat i nasze otoczenie. Jest to proces nieunikniony, rzecz jedynie w tym, abyśmy na
rynku usług prawniczych wykonywali zawód przy zachowaniu wysokich standardów, z kulturą i najwyższą
starannością. Stąd też dokumentowanie na bieżąco takich wydarzeń jest niezbędne.
Zachęcam Koleżanki i Kolegów do przeczytania Biuletynu Informacyjnego, gdyż oprócz wspomnień,
aktualnych informacji o życiu samorządu i radców prawnych, publikujemy dwa merytoryczne artykuły
autorstwa radcy prawnego Andrzeja Rysiaka na temat wynagrodzenia wynikowego (pactum de quota
litis) oraz dr Małgorzaty Grelewicz – La Mela, Kierownika Biura Rady, na temat rozliczania się z podatku
VAT z tytułu „urzędówek” przez radców prawnych zatrudnionych w ramach stosunku pracy.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Michalina Nowokuńska
Dziekan Rady OIRP w Krakowie

Jerzmanowice k/Krakowa. Tu świętowaliśmy 6 lipca 2012 r.
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Warto wiedzieć
Rozliczanie się z podatku VAT z tytułu „urzędówek”
przez radców prawnych wykonujących zawód
na podstawie umowy o pracę
Z licznych telefonów oraz pism kierowanych przez radców prawnych do OIRP w Krakowie wynika, że istnieją
wątpliwości co do sposobu rozliczania się z podatku VAT, w przypadku radców prawnych wykonujących
zawód radcy prawnego w ramach stosunku pracy, nie prowadzących działalności gospodarczej i nie będących wspólnikami żadnej spółki, którym została przydzielona sprawa z urzędu i zasądzone przez Sąd koszty
zastępstwa procesowego z doliczeniem podatku VAT.
Mając to na uwadze informujemy, że w indywidualnej interpretacji podatkowej z 18 lipca 2012 roku
(IPTPP4/443-260/12-4/OS) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, że świadczenie usług w zakresie
zastępstwa procesowego z urzędu stanowi działalność wykonywaną osobiście i z tytułu wykonywania tej działalności radca prawny jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT.
Ponadto Dyrektor Izby podkreślił, że radca prawny nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego w art. 113 ustawy o VAT, a dotyczącego podatników, których obroty w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 150 tys. zł.
W wykonaniu delegacji ustawowej zawartej w art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy o VAT Minister Finansów wydał
rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur,
sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360). Stosownie do treści § 27 ww. rozporządzenia,
Minister Finansów określił listę towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku,
określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy – stanowiącą załącznik do ww. rozporządzenia. W poz. 13 załącznika
do ww. rozporządzenia (bez względu na symbol PKWiU), wymieniono usługi prawnicze. Minister Finansów
wyłączył zatem z obowiązującego obecnie zakresu zwolnień przedmiotowych usługi prawnicze, a zatem
także usługi świadczone przez radców prawnych.
Tak więc, bez względu na wysokość osiągniętego obrotu, działalność radców prawnych podlega opodatkowaniu stawką podstawową podatku VAT obecnie w wysokości 23%.
W związku z powyższym, ponieważ usługi polegające na zastępstwie procesowym z urzędu, stanowią samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą w rozumieniu ww. przepisów na radcy prawnym, który
otrzymał wynagrodzenie za świadczenie usług zastępstwa procesowego z urzędu spoczywa obowiązek zarejestrowania się jako podatnika VAT (bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej w myśl ustawy o działalności gospodarczej). Rejestracja następuje w momencie zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie
podatków od towarów i usług tj. złożenia w urzędzie skarbowym druku VAT-R. Z tym momentem podmiot
uzyskuje formalne znamiona statusu podatnika podatku od towarów i usług i od tego dnia przysługuje mu
prawo do wystawienia faktur VAT, jak również odliczania podatku naliczonego od dokonywanych zakupów,
które są związane z czynnościami opodatkowanymi. Wzór dokumentu VAT-R zgłoszenia rejestracyjnego
w zakresie podatku od towarów i usług oraz dokumentu VAT-5 potwierdzającego zarejestrowanie podmiotu
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Warto wiedzieć
jako podatnika VAT określone zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004r. w sprawie
wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2004 Nr 55. poz. 539 ze zm.).
Ponadto stosownie do treści art. 106 ust. 1, art. 99 ust, 1 i art. 103 ust. 1 ustawy o VAT radca prawny jako
indywidualny podmiot ma obowiązek wystawienia faktury VAT, złożenia deklaracji podatkowej (deklaracja
VAT-7) oraz wpłaty podatku na rachunek bankowy urzędu skarbowego do 25. dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, wynikający z tytułu wynagrodzenia za świadczenie
usług zastępstwa procesowego z urzędu.
Jednocześnie informujemy, że faktura VAT zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT powinna określać w szczególności: dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem
ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.
dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie

Blaski i cienie wynagrodzenia wynikowego
Zgodnie z art. 29 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (dalej „KERP”) „Radcy prawnemu nie wolno zawierać z klientem umowy, na mocy której klient zobowiązuje się zapłacić honorarium za jej prowadzenie
wyłącznie proporcjonalnie do osiągniętego wyniku (pactum de quota litis). Dopuszczalna jest natomiast
taka umowa, w której przewiduje się dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.”
Dopuszczalność wynagrodzenia wynikowego czyli wynagrodzenia uzależnionego od pomyślnego wyniku
sprawy jest jednym z kilku kontrowersyjnych zagadnień etyki prawniczej w Polsce. Z jednej strony opór
części środowisk prawniczych stojących na straży maksymalnej niezawisłości prawnika względem klienta,
z drugiej nacisk klientów i prawników na swobodę kształtowania sposobu ustalania honorarium. 1
Wydaje się, że rozstrzygnięcie powyższego sporu na gruncie KERP zostało ułatwione przez kontakty
z CCBE czyli międzynarodową organizacją reprezentującą ponad 700 tysięcy prawników europejskich
adwokatur i stowarzyszeń prawniczych państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, której Krajowa Rada Radców Prawnych jest pełnoprawnym członkiem od 1 maja 2004 r.
Punkt 3.3 Kodeksu Etyki Prawników Europejskich (dalej: “Kodeks CCBE”) zatytułowany „Pactum de quota
litis” w punkcie 3.3.1 wprowadza zakaz umawiania się przez prawnika na zasadach „pactum de quota litis”,
następnie definiuje w punkcie 3.3.2 ten łaciński termin jako “porozumienie pomiędzy prawnikiem i klientem zawarte przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy, w którym klient jest stroną, na mocy którego
klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz prawnika określonego udziału w wyniku sprawy, niezależnie od
tego, czy jest to kwota pieniężna czy inna korzyść osiągnięta przez klienta w wyniku rozstrzygnięcia spra1 Warto zaznaczyć, że spór ten nie jest tylko polską specyfiką. Występuje on także w krajach systemów „common law”. Na przykład
honorarium warunkowe jest akceptowane w Stanach Zjednoczonych, ale zakazane w Anglii i Kanadzie. vide Roman Tokarczyk, „Etyka
prawnicza”, Lexis Nexis, Warszawa, 2009, strona 105.
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Warto wiedzieć
wy”, a następnie w punkcie 3.3.3, stwierdza, że nie
stanowi pactum de quota litis porozumienie, na mocy
którego honorarium będzie obliczane proporcjonalnie do wartości sprawy prowadzonej przez prawnika,
o ile jest to zgodne z urzędowo zatwierdzonym taryfikatorem honorariów lub pozostaje pod kontrolą
władz właściwych dla prawnika2.
Cechą wspólną obu regulacji jest akceptacja wynagrodzenia liczonego proporcjonalnie od wyniku
sprawy, ale pod szczegółowo określonymi warunkami. W przypadku punktu 3.3.3 Kodeksu CCBE jest
to zgodność proporcjonalnego honorarium z taryfikatorem lub objęcie takiego honorarium kontrolą
właściwych władz. W przypadku art. 29 ust. 3 KERP
warunkiem dopuszczalności wynagrodzenia proporcjonalnego jest to, że jest ono wynagrodzeniem dodatkowym w stosunku do wynagrodzenia podstawowego.
Skoro wiemy, że można umówić się o wynagrodzenie proporcjonalne do pomyślnego wyniku sprawy, ale
tylko „pod warunkiem”, to nie od rzeczy jest zadać pytanie, po co zasady etyki prawniczej wprowadzają
zakaz „pactum de quota litis”.
Moim zdaniem celem tego zakazu jest ochrona niezawisłości wykonywania zawodu prawnika. Nie da się
ukryć, że nawet dopuszczalna przez prawnicze zasady etyki umowa o wynagrodzenie proporcjonalne ogranicza czytelność relacji „prawnik – klient”, na której straży stoi art. 22 ust. 1 pkt c) KERP, zakazujący prowadzenia radcy prawnemu sprawy w której radca prawny jest materialnie zainteresowany. W przypadku „pactum
de quota litis” to właśnie materialne zainteresowanie w wyniku sprawy, skłania prawnika do zawierania
umowy o wynagrodzenie wynikowe. Wynagrodzenie wynikowe proporcjonalne do osiągniętego sukcesu,
z reguły opiera się na zasadzie, że im większy sukces materialny, tym wyższe wynagrodzenie dla prawnika.
Prawnik i jego klient zawierając umowę o dodatkowe wynagrodzenie proporcjonalne uzależnione od powodzenia sprawy stają się, przynajmniej w tym zakresie, stronami wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego.
Motywacje podjęcia się takiego przedsięwzięcia są najczęściej następujące. Klient nie ma pieniędzy, ale ma
roszczenie. Roszczenie to jest z reguły obiecujące finansowo, ale jego realizacja może być trudna, skomplikowana lub ryzykowna, zaś klient nie ma koniecznej wiedzy fachowej, aby takie roszczenie zrealizować.
Prawnik wie jak zrealizować roszczenie, ma środki finansowe, aby podjąć się obsługi prawnej i doprowadzić sprawę do końca, bez konieczności żądania zapłaty honorarium przez klienta, aż do czasu osiągnięcia
sukcesu. W przypadku porażki ryzyko ponosi prawnik. Trudno się zatem dziwić, że klienci są chętni do
zawierania umów o wynagrodzenie wynikowe, zwłaszcza, że uważają oni, jak sądzę nie bez racji, że wizja
dużego sukcesu finansowego bardziej motywuje prawnika niż zapłacone z góry wynagrodzenie ryczałtowe.
W przypadku sukcesu, strony powinny się podzielić wygraną zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami.
Często tak się właśnie dzieje, ku obopólnemu zadowoleniu stron. Co jednak w sytuacji, gdy strony wspól2 Kodeks Prawników Europejskich, tłumaczenie na język polski za http://www.kirp.pl/Przedstawiciele-samorzadu-w-organizacjachmiedzynarodowych/CCBE
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Warto wiedzieć
nego przedsięwzięcia gospodarczego pod nazwą „proces sądowy” czy „proces reprywatyzacyjny” zaczną
odmiennie oceniać sukces przedsięwzięcia.
Nie trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy prawnik znużony długotrwałym postępowaniem chętnie by
je zakończył i zadowolił się częściowym sukcesem, na przykład ugodą. Tymczasem klient, zdeterminowany jest walczyć do końca zgodnie z zasadą „wszystko albo nic”. Można też sobie wyobrazić sytuację,
kiedy strony przedsięwzięcia osiągają sukces w postaci odzyskania w naturze przedmiotu sporu, który
jednak jest albo trudny do spieniężenia, albo klient nie chce go spieniężyć licząc na przyszły wzrost cen
i przekonuje prawnika aby ten zaczekał z żądaniem zapłaty honorarium wynikowego „do czasu aż ceny
wzrosną”. Oczywiście, takie lub inne komplikacje, można przewidzieć w umowie o obsługę prawną, ale
przykłady te pokazują jak łatwo można zabrnąć w istotny konflikt interesów między interesem własnym,
a interesem własnego klienta.
Problemy z wynagrodzeniem wynikowym zostały opisane w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 25
maja 2010 r. wydanym w sprawie do sygnatury akt II CSK 528/10. W sprawie tej Sąd Najwyższy orzekł,
że wynagrodzenie adwokata określone w umowie wyłącznie jako ułamek odzyskanej na rzecz klienta
kwoty jest zgodne z prawem. Może być ono uzgodnione w dowolnej wysokości, ale powinno uwzględniać nakład pracy prawnika. Sąd, co do zasady, nie powinien tego wynagrodzenia kontrolować.
Warto przeczytać uzasadnienie tego orzeczenia, nie tylko ze względu na interesujący wywód prawny,
ale także ze względu na opis stanu faktycznego w związku którym zapadło orzeczenie. Spór toczył
się między adwokatem, a jego klientką o zapłatę honorarium adwokackiego określonego na zasadzie
wynikowej. Adwokat w drodze procesów odszkodowawczych i akcji paulińskich, doprowadził do ugody
z rodziną gangsterów z tzw. łódzkiej ośmiornicy, którzy porwali syna jego klientki i wymusili na niej
okup. Skutkiem ugody było przeniesienie na jego klientkę własności willi w atrakcyjnej miejscowości
wypoczynkowej. Adwokat, który przez kilka lat nie domagał się wynagrodzenia wystąpił do klientki
o zapłatę kwoty 173.000,00-zł. czyli przypadające mu z umowy wynagrodzenie wynikowe w wysokości
1/3 wartości uzyskanej korzyści. W odpowiedzi, otrzymał tylko 23.000,00-zł. i wiadomość o złożonym
przez klientkę doniesieniu dyscyplinarnym do miejscowej rady adwokackiej. Pomyślnie dla adwokata,
Sąd Okręgowy zasądził na jego rzecz dochodzone roszczenie, Sąd Apelacyjny oddalił apelację pozwanej,
a Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną jego byłej klientki.
Z treści uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego wynika, że kolega z zaprzyjaźnionej korporacji mimo,
że wykonał kawał dobrej prawniczej roboty, skutecznie dochodząc roszczeń trudnych do wyegzekwowania, to po osiągnięciu sukcesu, otrzymał tylko około 15 % uzgodnionego honorarium, a reszty
wynagrodzenia musiał dochodzić przed sądem.
Kiedy następnym razem będziemy mieli okazję negocjować z klientem proporcjonalne wynagrodzenie
wynikowe, warto mieć w pamięci, tak powyższy przykład, jak i art. 29 ust. 3 KERP z jego obowiązkiem
żądania od klienta wynagrodzenia podstawowego. Może się bowiem okazać, że niezależnie od ostatecznego wyniku sprawy, wynagrodzenie podstawowe będzie jedynym wynagrodzeniem jakie otrzymamy.
Andrzej Rysiak
Radca prawny
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Warto wiedzieć
6 lipca 2012 roku. Ach, co to był za dzień .....
6-ty lipca utrwalił się już w naszej pamięci jako dzień szczególny – nasze radcowskie święto, pomimo
że obchodziliśmy je dopiero po raz drugi. Jest to przede wszystkim zasługa wspaniałej organizacji tego
święta w naszej Izbie, co podkreślali uczestnicy uroczystości, których było blisko 400-tu.
Co prawda fakt ten nie został zauważony przez media, co w dzisiejszych czasach jest bardzo istotne.
Jednak ważne jest, że my radcowie prawni potrafimy wspólnie świętować i mamy świadomość własnej
wartości i roli jaką pełnimy w społeczeństwie.

Gdzie zatem byliśmy i co robiliśmy 6-go lipca 2012 roku?
Tym razem poza Krakowem – w Jerzmanowicach w „Chochołowym Dworze”.
Była to II Konferencja Jubileuszowa, bo rok 2012 jest rokiem, w którym obchodzimy XXX – lecie samorządu radcowskiego. Konferencję otworzyła Pani Dziekan Michalina Nowokuńska. W swoim wystąpieniu przedstawiła krótko rys historyczny samorządu radców prawnych w Krakowie w okresie 30
lat. Wspomniała o osobach, które odegrały szczególną i znaczącą rolę poprzez swoje osobiste zaangażowanie w budowę samorządu radców prawnych zarówno na szczeblu krajowym jak i okręgowym.
Przedstawiła w jaki sposób na przestrzeni lat kształtował się zawód radcy prawnego, jak stopniowo
następowało „zrównanie” uprawnień radcowskich z adwokackimi, a jednocześnie rosła konkurencja
na rynku usług prawniczych.
Następnie nasi Koledzy: Andrzej Rysiak i Krzysztof Buczek, w sposób interesujący poruszyli niektóre
zagadnienia związane z przestrzeganiem zasad etyki uregulowanych w Kodeksie etyki radcy prawnego i w Kodeksie etyki prawników europejskich. Tematy ważkie, bo o etyce zachowań powinniśmy
pamiętać i na co dzień i od święta. Niestety zdarzają się sytuacje kiedy niektórzy z naszych Koleżanek
i Kolegów zapominają o przestrzeganiu zasad etyki, o czym świadczy rosnąca ilość spraw wpływających do Rzecznika dyscyplinarnego. Powinno zależeć nam na tym, aby o radcach prawnych mówiono
i pisano tylko dobrze.
Z limeryków rocznicowych
(o magicznej liczbie 30)
Pewien radca, co ambitnie dosyć mierzy,
jubileusz pragnął obejść, jak należy,
więc 30 z rzędu dni
świętowanie trwa „ku czci”
– krócej bowiem absolutnie mu nie leży.

Była też zabawa pod gwieździstym niebem przy dźwiękach zespołu muzycznego Pawła Bączkowskiego i „małe
co nieco”, aby ucieszyć i napełnić nie tylko serca i umysły,
ale też podniebienia.
Małgorzata Wyszogrodzka
Radca prawny
Sekretarz Rady OIRP w Krakowie

Joanna Włodarczyk
Radca prawny
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Warto wiedzieć
Medale „Zasłużonym dla Wymiaru Sprawiedliwości”
W Biuletynie Informacyjnym nr 4/2010 w publikacji „W Imię Prawa” zamieściłam informację o odbytej
w dniu 29 października 2010 ro w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie sesji naukowej pt. „30 rocznica założenia w Krakowie Centrum Obywatelskich Inicjatyw Gospodarczych NSZZ
„Solidarność” – Społecznej Rady Legislacyjnej 1980 – 1992 roku”. W konferencji uczestniczyli wybitni
prawnicy z całej Polski, naukowcy, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcowie prawni, w tym uczestnicy
prac COIU, którzy 30 lat temu uznali, że naprawę państwa należy zacząć od naprawy prawa. Z naszego
środowiska w pracach Centrum, które zostało powołane do życia w styczniu 1981 roku uczestniczyli
radcowie prawni: Stefan Płażek, Kazimierz Barczyk, Jacek Żuławski wraz z małżonką prof. dr hab. Czesławą Żuławska, prof. dr hab. Michał du Vall, prof. dr hab. Janusz Barta i będący przez krótki czas
radcą prawnym – aktualnie adwokat Krzysztof Bachmiński.
Z przyjemnością informuję Koleżanki i Kolegów, że Minister Sprawiedliwości dr Jarosław Gowin nadał 43
Współpracownikom Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawowych „Solidarność”, w tym wyżej wymienionym Osobom, medal „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”. Uroczystość wręczenia medali odbyła
się w dniu 27 sierpnia 2012 roku w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas uroczystości
podkreślono, że to wyróżnienie powinno się nazywać „Zasłużony dla tworzenia wymiaru sprawiedliwości”, bowiem zespół społecznych ekspertów prawniczych opracował kilkadziesiąt społecznych projektów
aktów prawnych, w tym Prawo o Radcach Prawnych, Prawo o Adwokaturze, Prawo o Notariacie, Prawo
Gospodarcze, jak również opracował założenia do Konstytucji i Kodeksu Cywilnego. W uroczystościach
uczestniczyła, na zaproszenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dziekan Rady.
W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz własnym składam serdeczne gratulacje Osobom wyróżnionym medalem Ministra Sprawiedliwości „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”
oraz wyrazy uznania dla Ich społecznego wysiłku naprawy prawa.
Michalina Nowokuńska
Radca prawny
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
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Doskonalenie zawodowe
Szkolenia
1. W dniu 30 czerwca zakończył się, przedłużony Uchwałą KRRP, I cykl szkoleń zawodowych, w którym
każdy radca prawny wpisany na listę radców prawnych, nie zawieszony w wykonywaniu zawodu, był
obowiązany uzyskać 30 punktów szkoleniowych. Według stanu na 31 grudnia 2011 r. obowiązkiem
doskonalenia zawodowego było objętych 1688 radców prawnych naszej Izby.
Do dnia 30 czerwca br. 1499 radców wypełniło obowiązek szkoleniowy, 66 osób uzyskało powyżej
50% punktów szkoleniowych, 19 osób uzyskało do 50% punktów, a 104 osoby nie uzyskały żadnych
punktów szkoleniowych.
2. Wobec wielu pytań dotyczących zaświadczeń o odbytych szkoleniach zawodowych, organizowanych
przez organizatorów innych, niż organy samorządu radcowskiego, informujemy, iż zaświadczenie winno
wskazywać oprócz terminu i tematyki szkolenia, również ilość godzin zegarowych, a także informacje, że
szkolenie było organizowane dla radców prawnych.
Według Stanowiska Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie
wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem uchwały Nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia
6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału
w szkoleniach zawodowych, nie jest szkoleniem zawodowym szkolenie, które jest adresowane do kręgu
osób innych niż radcowie prawni, nawet, jeśli uczestniczą w nim pojedynczy radcowie prawni.
Zaświadczenia, które nie zawierają podanych wyżej informacji nie zostają uznane za dokumenty poświadczające wypełnienie obowiązku szkoleniowego.
3. Informujemy, iż na stronie internetowej naszej Izby: www.oirp.krakow.pl pod „Aktualnościami” zamieściliśmy ankietę dotyczącą tematyki, którą chcielibyście Państwo uczynić przedmiotem szkoleń. Zachęcamy
do udziału w ankiecie, której wyniki pozwolą komisji ds. doskonalenia zawodowego zorganizować szkolenia
o tematyce, którą jesteście Państwo zainteresowani.
4. Ogłoszenia o szkoleniach w Krakowie:
w dniu 16 października 2012 r. (wtorek) od godz.17.00-20.00 w Audytorium im. Prof. Wincentego
Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2, odbędzie się szkolenie w zakresie:
„Problematyka prawna dokumentu elektronicznego. Aspekty prawno materialne i proceduralne”
Wykładowca: dr Dariusz Szostek
Dr Dariusz Szostek – ekspert z zakresu prawa nowych technologii, adiunkt Śląskiej Szkoły Zarządzania
w Katowicach;
w dniu 20 października 2012 r. (sobota) od godz. 10.00 do godz. 15.00 w Audytorium im. Prof. Wincentego Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2, odbędzie się szkolenie:
„E-protokół”
prowadzący: Grzegorz Karaś – Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który jest pierwszym sędzią w Polsce nagrywającym wszystkie rozprawy. Członek zespołu prof. dr hab. Jacka Gołaczyńskiego (koordynator
krajowy ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych);
Jerzy Menzel – Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu; Dr Dariusz Szostek z Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. informatyzacji postępowań.
5. Ogłoszenia o szkoleniach organizowanych w Tarnowie i Nowym Sączu są ogłaszane na stronie internetowej Izby oraz w Sądach.
Magdalena Mac – Szponder
Radca prawny, Przewodnicząca komisji d/s doskonalenia zawodowego OIRP w Krakowie
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Strona Aplikanta
A nam jest szkoda lata….
….i zapewne także letnich wspomnień, które każdy z aplikantów na pewno ma. Wielu weszło w nowy
etap życia zwany małżeństwem, wielu doświadczyło cudu narodzin dziecka, wielu odbyło ciekawe, fantastyczne podróże, ale byli też tacy, którzy przeżywali własne niepowodzenia czy dramatyczne zdarzenia.
Szczęśliwcom gratulujemy, tym drugim, pokonującym złe chwile, które przyniosło życie, mówimy – nie
poddawajcie się. Jeszcze wszystko przed wami, nie wszystko stracone, przyjdzie chwila, w której szczęście
będzie także waszym udziałem.
Nie ma już IV roku…
którego aplikanci zdawali w końcu sierpnia br. egzamin radcowski. W sumie do egzaminu przystąpiło
166 osób, z czego 111 aplikantów to ci, którzy odbyli aplikację radcowską w latach 2009-2012. Czterech
aplikantów nie przystąpiło do egzaminu. Z 55 pozostałych osób, część to aplikanci z lat wcześniejszych,
którym nie powiódł się egzamin w przeszłości, część to aplikanci III roku oraz inne osoby, które chciały
spróbować swoich sił i mogły to zrobić na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych. Gdy
oddajemy ten numer Biuletynu do druku, wyników egzaminu jeszcze nie ma, ale zdający mają już swoją
opinię na temat jego trudności – w ich przekonaniu był to egzamin trudny. Dotyczy to zarówno testu,
gdzie część pytań była bardzo szczegółowa (np. dot. przepisów przejściowych ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami) ale także zadań pisemnych. Z karnego problemem okazał się wybór – pisać apelację
czy opinię o niecelowości jej wnoszenia. Na cywilnym pojawił się mało popularny weksel, a w umowie
na gospodarczym czyhała pułapka, w postaci konieczności przeniesienia praw autorskich, czego cześć
aplikantów nie zrobiła. Tym niemniej, egzaminacyjna gorączka już za nimi i teraz pozostaje tylko cierpliwie czekać do 9 października, kiedy to będą ogłoszone wyniki egzaminu. Mamy jednak nadzieję, że dla
znakomitej większości zdających osób będą one pozytywne.
Teraz III rok jest ostatnim rokiem aplikacji…
…i także przygotowuje się do jej zakończenia. Po wakacjach – można rzec – ruszyli z kopyta i już 3 września
mieli kolokwium z postępowania administracyjnego. Poszło dobrze, zaledwie dwie osoby będą musiały
je pisać w drugim terminie, który będzie też pierwszym dla 15 aplikantów, którzy nie przystąpili do kolokwium 3 września ze względów zdrowotnych. Przed aplikantami tego rocznika oprócz zajęć trwających
do listopada jeszcze cztery kolokwia i….żegnaj aplikacjo!
rok II…
…..nie rozpoczął tak ostro jak pozostałe roczniki. Pierwszy tydzień września to tylko normalne, szkoleniowe
zajęcia. Pierwsze kolokwium – z prawa rodzinnego i opiekuńczego – zdawali 12 września, ale nie znamy
jeszcze wyników. Mają ciężki rok, do zdawania prawo gospodarcze i prawo spółek, oraz ustnie prawo
pracy i ubezpieczeń społecznych. Są już oswojeni z tą formą zdawania kolokwium, mamy więc nadzieję,
że nie będą tak sparaliżowani jak na etyce w roku ubiegłym zwłaszcza, że pytania są znane od czerwca br..
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Strona Aplikanta
„Pierwszaki” po wakacyjnej przerwie ….
….także zaczęli od sprawdzianu wiedzy i to od razu z dwóch
przedmiotów jednego dnia – 4 września blisko 300 aplikantów pisało kolokwia z prawa konstytucyjnego i prawa
karnego materialnego. Niestety, sporo ich :poległo na konstytucyjnym – 97 osób będzie musiało zdawać ten przedmiot
jeszcze raz. Z karnego były natomiast tylko trzy oceny niedostateczne. Przed nimi jeszcze – o zgrozo! – ustne kolokwium
z etyki po nowemu. Nie dość, że forma jest ustna, a za taką
nie przepadają, to jeszcze pytań nie układał wykładowca
przedmiotu. Pozostaje mieć natomiast nadzieję, iż biorąc
pod uwagę fakt opublikowania pytań na stronie internetowej z dużym wyprzedzeniem – aplikanci przygotowani są do
tego kolokwium znakomicie.
opracowała:

Z limeryków powakacyjnych
(o jesiennych wizjach pewnego mecenasa)
Pewien radca, gdy na zewnątrz już jesiennie,
dniem i nocą – bez ustanku i niezmiennie
wakacyjne wizje snuje,
nad aktami bowiem czuje
się co nieco apatycznie tudzież sennie.
Joanna Włodarczyk
Radca prawny

mgr Edyta Klek
Opiekun grupy szkoleniowej aplikantów I i II roku
w OIRP w Krakowie
Ponieważ autorce częściowo powróciło poczucie humoru
to jeszcze:

Chwila na uśmiech…
Obiad rodzinny w domu rodziny prawników.
U szczytu stołu zasiada ojciec, emerytowany prawnik.
Po lewej stronie matka, po prawej syn, który dopiero
co przejął praktykę ojca. Syn wierci się i niecierpliwi...w końcu ojciec pyta:
– No co tam chcesz nam powiedzieć, mój drogi???
– Tato ! Dzisiaj w sądzie udało mi się wygrać sprawę
spadkową Kowalskich! Wiesz, tę, którą Ty prowadziłeś
20 lat!!!! Czyż to nie wspaniałe???
– Oj, straszne dziecko z ciebie jeszcze – rzekł ojciec –
Widzisz, przez 20 lat nieźle żyliśmy z Kowalskich, a Ty
wysuszyłeś źródełko w jeden dzień!!! Dużo się jeszcze
musisz uczyć!
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Sport
Tenisowy Sopot
Tradycyjnie w sierpniu odbyły się w Sopocie
kolejne, już XI Ogólnopolskie Mistrzostwa
Radców Prawnych i Aplikantów w Tenisie.
Sportowe zmagania towarzyszyły tegorocznym obchodom XXX-lecia samorządu radcowskiego, a wśród widzów zasiadła m. in.
Pani Dziekan Michalina Nowokuńska. Zwycięzcy odebrali unikatowe, ręcznie wykonane szklane puchary i nagrody książkowe.
Reprezentujący OIRP w Krakowie Tomasz
Bess, aplikant III roku, stanął na podium dwukrotnie: zdobył II miejsce w grze pojedynczej
mężczyzn, w najsilniej obsadzonej kategorii
open. Z jego udziałem odbył się też najbardziej emocjonujący i trzymający widzów w napięciu pojedynek,
za jaki tenisiści uznali finałowy mecz debla panów, w którym para Ligus/Krypner musiała uznać wyższość zawodników Bess/Dadok. Radca prawny Jolanta Budzowska dotarła do półfinału, co również jest
znaczącym osiągnięciem zważywszy na fakt, że w tym roku na kultowe sopockie korty zjechała niemal
setka tenisistów i w ich zgodnej opinii była to jedna z najbardziej udanych i wymagających sportowo
imprez tenisowych prawników.
Szczegółowe wyniki i fotogaleria na www.e-mida.pl.
Jolanta Budzowska
Radca Prawny

Komisja d/s sportu i rekreacji
1. Z inicjatywy Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie w dniach 19-20 października 2012 r. odbędzie się
II Krakowski Turniej Koszykówki Prawników TEMIDA 2012. Do udziału w turnieju, obok przedstawicieli
innych krakowskich środowisk prawniczych, zostali zaproszeni także radcowie prawni, którzy
w poprzedniej edycji tego turnieju w 2010 r. zajęli 3. miejsce. Kapitanem drużyny reprezentacji radców
prawnych jest kol. Jakub Skawiński.
2. Komisja d/s sportu i rekreacji organizuje w drugim tygodniu czerwca 2013 roku autokarowy wyjazd
do Chorwacji.
Program obejmuje pobyt w 4 gwiazdkowych apartamentach nad morzem w Zaton Holiday Resort,
wycieczki do Zadaru, Ninu, Szybeniku, Trogiru i Splitu oraz nad Jeziora Plitwickie.
Zainteresowanych prosimy o telefoniczny kontakt z organizatorem wyjazdu – tel. 668-014-014.
Magdalena Mac – Szponder
Radca prawny
Przewodnicząca komisji d/s sportu i rekreacji OIRP w Krakowie
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Szanowne Koleżanki i Koledzy – przedstawiamy dalsze fragmenty „Krótkiego rysu historycznego samorządu radców prawnych w Krakowie na przestrzeni XXX lat”, warto bowiem przypomnieć sobie i zachować
w pamięci wydarzenia samorządowe jak również dla przyszłych pokoleń obraz samorządu.
I.
II Zgromadzenie delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie odbyło się w dniu 15 czerwca
1987 roku, podczas, którego wybrano 19 osobową Radę, Dziekana Rady, Okręgową Komisję Rewizyjną, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców, członka Krajowej Rady
Radców Prawnych oraz delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych. II czteroletnia kadencja Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie trwała w okresie od 15 czerwca 1987 roku do 24 czerwca
1991 roku.
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych: Jerzy Kuszczak – Dziekan, Andrzej Hanusz – Wicedziekan
(do grudnia 1987 roku), Ewa Potoczek – Wicedziekan, Zbigniew Warysz – Sekretarz, Genowefa Kowalewska– Skarbnik;
członkowie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych: Elżbieta Babicz, Krzysztof Bednarski, Władysław
Boryczko, Krzysztof Chwalibogowski, Bogusława Demel, Andrzej Hanusz, Zdzisław Kaliszewski, Ryszard
Korski, Genowefa Kowalewska, Jerzy Kuszczak, Bogusław Majewski, Eugeniusz Machay, Michalina Nowokuńska, Ewa Potoczek, Jerzy Reklewski, Włodzimierz Thomas, Tadeusz Piątek – do września 1990 roku,
Józef Śledź, Zbigniew Warysz;
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny: Stanisław Bocheński – Przewodniczący;
członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego: Wiesław Budzik, Halina Garlej, Józef Kumelowski,
Maria Mrugała, Edward Okas, Anna Paśko, Jan Pomykalski, Zbigniew Sięka, Małgorzata Wyszogrodzka;
Rzecznik Dyscyplinarny: Władysław Wójcik (do marca 1988 roku), Małgorzata Tokarska (od marca 1988
roku do marca 1989 roku), Jan Rolski (do września 1989 roku), Andrzej Gawlik (od września 1989 roku),
Małgorzata Tokarska – Zastępca Rzecznika (do marca 1988 roku), Maria Kędzierska – Zastępca Rzecznika;
Okręgowa Komisja Rewizyjna: Witold Szczypiński – Przewodniczący,
członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej: Maria Kryplewska, Bronisław Stachowiec, Paulin Warykiewicz, Anna Wójcik;
Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych: Elżbieta Babicz, Aleksandra Bajor, Krzysztof Bednarski,
Władysław Boryczko, Ewa Bukład, Krzysztof Chwalibogowski, Maria Cichoń – Szepczyńska, Bogusława Demel, Krystyna Długopolska, Barbara Genewska, Andrzej Hanusz, Elżbieta Reichert – Kądziołka,
Zbigniew Klecha, Marek Koprowski, Ryszard Korski, Jerzy Kuszczak, Maria Opalińska, Jerzy Reklewski,
Barbara Sołtys, Antonina Szybowska, Józef Śledź, Wiesław Śliwiński, Włodzimierz Thomas, Tadeusz Treit,
Zbigniew Warysz, Władysław Wójcik.
Komisja ds. Konsultacji i Doskonalenia Zawodowego: Krzysztof Bednarski – Przewodniczący (do
30.12.1987 roku), Michalina Nowokuńska – Przewodnicząca (do 31.12.1989 roku) , Aniela Pakosiewicz
(do 31.12.1989 roku), Jerzy Polonyi;
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Komisja ds. Wykonywania Zawodu Radcy Prawnego: Zdzisław Kaliszewski – Przewodniczący, Bogusława Demel, Jerzy Sroczyński, Barbara Genewska, Jerzy Davidson, Ewa Bukład, Andrzej Gawlik;
Komisja ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: Włodzimierz Thomas – Przewodniczący, Krystyna Arabska, Henryk Okraska;
Komisja ds. Współpracy z Instytucjami i Organizacjami Prawnymi: Bogusława Demel – Przewodnicząca, Cecylia Rębacz, Małgorzata Łopatko, Wojciech Szuster;
Komisja ds. Aplikantów i Szkolenia: Jerzy Reklewski – Przewodniczący, Tadeusz Gretschel, Maria Kędzierska, Zbigniew Szuperski, Władysław Niewiadomski;
Komisja ds. Skarg i Wniosków: Bogusław Majewski – Przewodniczący, Andrzej Giza, Barbara Gawrońska,
Sylwester Zaręba,
Komisja ds. Organizacji: Władysław Boryczko – Przewodniczący, Ewa Trzópek, Krystyna Długopolska,
Krystyna Marszałek, Zbigniew Dybkowski;
Komisja ds. Samorządu Pracowniczego: Krzysztof Chwalibogowski – Przewodniczący, Adam Bieda,
Jerzy Davidson, Elżbieta Reichert – Kądziołka, Zbigniew Olesiak, Tadeusz Prokopczuk;
Komisja ds. Socjalno – Bytowych: Ryszard Korski – Przewodniczący, Małgorzata Wolska, Tadeusz Gretschel, Barbara Genewska, Jerzy Pagacz, Aleksandra Pietrzak.
III Zgromadzenie delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie odbyło się w dniu 25 czerwca
1991 roku, podczas którego wybrano 18 osobową Radę, Dziekana Rady, Okręgową Komisję Rewizyjną,
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców, członka Krajowej Rady Radców
Prawnych oraz delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych. III czteroletnia Kadencja Rady Okręgowej
Izby Radców Prawnych trwała w okresie do 19 czerwca 1995 roku.
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych: Andrzej Hanusz – Dziekan (do sierpnia 1992 roku), Jerzy
Reklewski – Dziekan (od grudnia 1992 roku), Jerzy Reklewski – Wicedziekan (do października 1992 roku),
Jerzy Pagacz – Wicedziekan (od grudnia 1992 roku), Zdzisław Łojan – Wicedziekan, Maria Cichoń – Szepczyńska – Sekretarz, Jerzy Setkowicz– Skarbnik; członkowie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych:
Małgorzata Albrzykowska, Jerzy Bacz, Krzysztof Chwalibogowski, Maria Cichoń – Szepczyńska, Andrzej
Dylewski, Barbara Genewska, Andrzej Giza, Andrzej Hanusz, Marek Kotlinowski, Zdzisław Łojan, Andrzej
Majewski, Jerzy Pagacz, Jerzy Polonyi, Stanisław Rakoczy, Jerzy Reklewski, Barbara Rzeźnikiewicz, Jerzy
Setkowicz, Małgorzata Szczepara, Wojciech Szuster;
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny: Małgorzata Kossobudzka – Fabisiak – Przewodnicząca; członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego: Jan Augustyn, Grażyna Bińko, Jerzy Chrząścik, Marian Czubek, Antonina
Dach, Alicja Janków, Teresa Kielar, Jerzy Kwieciński, Henryk Okraska;
Rzecznik Dyscyplinarny: Andrzej Gawlik, Zastępcy Rzecznika: Małgorzata Łopatko, Zbigniew Majeran;
Okręgowa Komisja Rewizyjna: Paulin Warykiewicz – Przewodniczący,
członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej: Alina Borkowska, Jacek Fryźlewicz, Wiesław Hudyma, Urszula Kućmierczyk;
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Szkolenia
Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych: Elżbieta Babicz, Grażyna Bińko, Alina Borkowska,
Władysław Boryczko, Krzysztof Chwalibogowski, Maria Cichoń – Szepczyńska, Marian Czubek, Krystyna
Długopolska, Barbara Genewska, Andrzej Giza, Andrzej Hanusz, Anna Karaś, Teresa Kielar, Jan Kołodziej,
Maria Krzak, Jerzy Kuszczak, Urszula Kućmierczyk, Zdzisław Łojan, Henryk Okraska, Elżbieta Reichert –
Kądziołka, Jerzy Reklewski, Krystyna Śmiałkowska, Paulin Warykiewicz, Anna Włodarczyk, Jacek Żuławski.
Komisja ds. Konsultacji i Doskonalenia Zawodowego: Zdzisław Łojan – Przewodniczący, Jerzy Bacz,
Jerzy Polonyi, Wojciech Szuster, Ewa Zagata;
Komisja ds. Wykonywania Zawodu Radcy Prawnego: Krzysztof Chwalibogowski – Przewodniczący,
Andrzej Majewski – Przewodniczący (od 18.12.1991 roku), Jerzy Sroczyński;
Komisja ds. Aplikantów i Szkolenia: Jerzy Reklewski – Przewodniczący, Krzysztof Chwalibogowski –
Przewodniczący (od 18.12.1992 roku), Tadeusz Gretschel, Mieczysław Ciołczyk;
Komisja ds. Skarg i Wniosków: Bogusław Majewski – Przewodniczący;
Komisja ds. Organizacji: Barbara Genewska – Przewodnicząca, Andrzej Dylewski, Małgorzata Szczepara;
Komisja ds. Działalności Kulturalnej i Oświatowej: Andrzej Giza – Przewodniczący, Andrzej Majewski,
Małgorzata Albrzykowska, Jerzy Pagacz, Barbara Rzeźnikiewicz.
W II kadencji, w dniach 8 – 21 października 1990 roku radcowie prawni województwa tarnowskiego
zorganizowali wycieczkę do Włoch. Uczestnicy wycieczki przyjęci zostali na audiencji przez Jego Świętobliwość Papieża Jana Pawła II.
Niestety, w tym czasie występował również kłopot ze ściągalnością składek członkowskich, do tego
stopnia, że Rada w 1992 roku zmuszona była skierować, do sądów rejonowych, 29 pozwów na łączną
kwotę 15.479.800 złotych z tytułu zaległych składek, jak również w pisemnym Komunikacie (marzec
1993 roku) po raz kolejny zwróciła się do Koleżanek i Kolegów, którzy cyt. „nie mieli zamiaru uczestniczyć w samorządzie radców prawnych z uwagi na nie wykonywanie zawodu radcy prawnego o składanie
wniosków dotyczących skreślenia z listy radców prawnych”. Rada w 1993 roku skierowała do sądów
rejonowych 44 pozwy na łączną kwotę 34.307.000 złotych zaległych składek.
W listopadzie 1993 roku Rada nawiązała kontakty z Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie w sprawie obsługi prawnej gmin i związków międzygminnych na terenie województw objętych jej zasięgiem
działania. Strony uzgodniły, a następnie przesłały stosowne pisma do zainteresowanych podmiotów
oraz podjęły konkretne działania zmierzające do pozyskania ofert pracy dla radców prawnych oraz do
zapewnienia fachowej obsługi prawnej gmin i związków międzygminnych. Współpraca ta, w zakresie
szkolenia radców prawnych, przetrwała do dzisiaj. Celem jej było i jest zapewnienie fachowej obsługi
prawnej przez radców prawnych jednostek sektora finansów publicznych.
Rada w 1993 roku nawiązała także kontakty z organizacją p.n. Inicjatywa Prawna na Rzecz Europy Środkowej i Wschodniej – skrót „CEELI”, której jedną z form aktywności było zakładanie centrów prawnych na
danym obszarze. Kolega Krzysztof Chwalibogowski upoważniony został do reprezentowania Rady w kontaktach „CEELI”, a w szczególności w pracach organizacyjnych tworzonej fundacji edukacji prawniczej.
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Radcowie prawni z terenu województwa tarnowskiego, a następnie z województwa nowosądeckiego
podjęli, w różnych przedziałach czasowych (Tarnów w 1987 roku, Nowy Sącz w latach 1993 – 1994), czynności zmierzające do pozyskania lokalu dla potrzeb Okręgowej Izby Radców Prawnych i jego wyposażenia.
I tak Prezydent Miasta Tarnowa w 1987 roku przydzielił w Tarnowie lokal przy ul. Szopena 4, który został
ze składek Okręgowej Izby Radców Prawnych wyremontowany, natomiast wyposażenie (stoliki, krzesła,
wykładziny podłogowe) zapewniła Dyrekcja Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Turystycznego „Podgórze”.
W Nowym Sączu – Klub Prawnika został otwarty w pomieszczeniach Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul.
Barbeckiego 28. Klub wyposażony został w sześć zestawów komputerowych, na których radcowie prawni
mogli zapoznać się z techniką pracy komputerowej i korzystać z programów komputerowych w zakresie
orzecznictwa sądowego. W okresie późniejszym Klub Prawnika powstał w Tarnowie, ul. Rynek 17. Ośrodki
te aktualnie już nie istnieją, ale spełniały ważną rolę szkoleniową i integracyjną radców prawnych. Także
w Krakowie w lutym 1996 roku nastąpiło otwarcie Klubu Radcy Prawnego w pomieszczeniach Okręgowej Izby Radców Prawnych przy ul. Kasprowicza 29, pok. 108 – sala konferencyjna. Klub był czynny
raz w tygodniu.
Postęp techniczny, zwłaszcza komputeryzacja pracy, wkroczył do radców prawnych. Rada zakupiła w 1996
roku System Informacji Prawnej „Lex” (Polskie Prawo i Orzecznictwo na CD – ROM) i udostępniła go
w godzinach pracy Biura Rady radcom prawnym i aplikantom radcowskim. Organizowała również kursy
komputerowe I i II stopnia dla radców prawnych.
Rok rocznie limity na aplikację radcowską ustalane były w liczbie 25 osób. W 1997 roku aplikanci radcowscy rozpoczęli aplikację trzyletnią wg. nowych zasad wprowadzonych ustawą z dnia 22 maja 1997
roku o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych praz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 75, poz. 471).
Rok 1997 był także dla radców prawnych i krakowskiej izby rokiem znaczącym. Radcowie prawni zasadniczo obowiązani byli występować podczas rozpraw w sądach w stroju urzędowym tj. w todze. Rada
zobowiązana została do zapewnienia szatni w sądach. Wygospodarowane zostały szatnie w sądach lub
pomieszczenia, które stanowiły lokal dla radców prawnych, w którym przechowywano togi i odzież.
Krajowa Rada Radców Prawnych uregulowała w 1997 roku sposób postępowania rad okręgowych izb
radców prawnych przy wyznaczaniu radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu w trybie art.
117 Kpc. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie upoważniła dziekana do wykonywania
uprawnień związanych z ww. przepisem.
Tradycyjnie organizowane były, przez Radę dwa razy do roku, sympozja dla radców prawnych w różnych
miejscowościach i w różnych ośrodkach wypoczynkowych, zawsze jednak, z uwagi na wysoki poziom
merytoryczny, cieszyły się ogromną popularnością.
Pod koniec lat osiemdziesiątych oraz w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zauważa się zmiany
w składach osobowych organów naszej izby, jak również w organach krajowych. Przyczyn tych zmian
należy zapewne upatrywać w pełnieniu przez niektórych naszych radców prawnych odpowiedzialnych
funkcji w Krajowej Radzie Radców Prawnych, następnie w czynnym udziale radców prawnych w procesie
zachodzących w kraju zmian gospodarczych lub też w tworzeniu kancelarii radcowskich i wykonywaniu
zawodu w tej formie. I tak powstawała nowa karta historii naszej Izby – tworzyli ją ludzie, zmieniają-
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ce się czasy, nowe uwarunkowania gospodarczo – ustrojowe, postępujące legislacyjne „zrównywanie”
uprawnień radcowskich z adwokackimi, faktyczne zdobywanie przez radców prawnych prowadzących
kancelarie nowych obszarów aktywności zawodowej i związana z tym coraz większa konkurencyjność.
Tworzyli ją radcowie prawni czynnie uczestnicząc w kształtowaniu prawa oraz w jego praktycznym stosowaniu. Wreszcie historię naszej izby tworzyli radcowie prawni, którzy aktywnie przyczynili się swoją
działalnością zawodową do budowania i rozwijania modelu demokratycznego państwa oraz działalności
na rzecz dobra publicznego.
Historia nasza zapisywana była w Komunikatach wydawanych przez Radę. Pierwszy Komunikat Rady
wydany został w miesiącu sierpniu 1983 roku, a ostatni w miesiącu marcu 2009 roku. Został zastąpiony
Biuletynem Informacyjnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Rada postanowiła zmienić
sposób przekazywania informacji radcom prawnym, zmieniła szatę graficzną oraz zwiększyła objętość
kwartalnika. Stało się to możliwe dzięki zawarciu w dniu 23 marca 2009 roku umowy z Wolters Kluwer
Polska Sp. z o.o.. Zmieniła się forma wydawania, pojawiły się nowe rubryki, włączono radców prawnych
do współredagowania Biuletynu.
Była i nadal jest to pisemna forma komunikowania się z radcami prawnymi i aplikantami radcowskimi.
Przez blisko 25 lat funkcjonowania samorządu radców prawnych w Krakowie była to jedna z form udokumentowanego przekazu informacji o działalności krakowskiej izby i jej organów. Z perspektywy czasu
okazało się, że Komunikaty są nieocenionym źródłem wiedzy o życiu izby i jej członków minionych lat,
skrzętnie przechowywane w biurze Rady.
Nowoczesność i postęp wkraczały także do izby. W 1998 roku krakowska siedziba Okręgowej Izby Radców Prawnych posiadała już dostęp do ogólnoświatowej sieci Internet. Zaistniała wówczas dla radców
prawnych możliwość przeglądania i kopiowania informacji zamieszczanych na stronach internetowych
np. sejmu, rządu. Dzięki firmie LEX, która stworzyła Polski Serwer Prawa, każda siedziba okręgowej izby
radców prawnych posiadała własną stronę internetową, na której mogła zamieścić swoje informacje.
Dzięki dostępności do sieci Internet pojawiła się dodatkowa możliwość komunikowania się radców prawnych z izbą, poprzez usługę poczty elektronicznej. W izbie nadal prowadzone były szkolenia komputerowe
radców prawnych, których zadaniem było przygotowanie radców prawnych także do korzystania z nowej
formy komunikowania się.
II.
Radcowie prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie pełniący funkcje w organach Krajowej
Izby Radców Prawnych na przestrzeni XXX lat.
I kadencja Krajowej Rady Radców Prawnych (1983 – 1987)
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych: Andrzej Hanusz – Wiceprezes, Jerzy Kuszczak – członek
Prezydium i równocześnie Przewodniczący Komisji ds. doskonalenia zawodowego;
Krajowa Rada Radców Prawnych: członkowie – Jerzy Kuszczak, Andrzej Hanusz, Stanisław Rakoczy,
Ryszard Korski.
Wyższa Komisja Rewizyjna: Leszek Witkowski – członek;
Wyższy Sąd Dyscyplinarny: Władysław Boryczko, Cecylia Kulessa – członkowie;
Główny Rzecznik Dyscyplinarny: Marek Koprowski – Zastępca Przewodniczącego;
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II kadencja Krajowej Rady Radców Prawnych (1987 – 1991)
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych: Andrzej Hanusz, Jerzy Kuszczak;
Krajowa Rada Radców Prawnych: członkowie – Barbara Genewska, Andrzej Hanusz, Jerzy Kuszczak;
Wyższa Komisja Rewizyjna: Jerzy Reklewski – członek;
Wyższy Sąd Dyscyplinarny: Władysław Boryczko – członek.
III kadencja Krajowej Rady Radców Prawnych (1991 – 1995)
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych: Jacek Żuławski – Prezes, Elżbieta Babicz – Skarbnik;
Krajowa Rada Radców Prawnych: członkowie – Barbara Genewska, Andrzej Hanusz, Jerzy Kuszczak,
Jerzy Reklewski.
Wyższa Komisja Rewizyjna: Henryk Okraska – Zastępca Przewodniczącego;
Wyższy Sąd Dyscyplinarny: członkowie – Władysław Boryczko, Anna Karaś;
IV kadencja Krajowej Rady Radców Prwanych (1995 – 1999)
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych: Jerzy Kuszczak – Wiceprezes,– Andrzej Hanusz – członek
Prezydium;
Krajowa Rada Radców Prawnych: członkowie – Barbara Genewska, Andrzej Hanusz, Jerzy Kuszczak;
Wyższy Sąd Dyscyplinarny: Anna Karaś – Zastępca Przewodniczącego;
Komisja ds. wykonywania zawodu radcy prawnego: Barbara Genewska – Przewodnicząca;
V kadencja członków Krajowej Rady Radców Prawnych (1999 – 2003)
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych: członkowie – Andrzej Hanusz, Jerzy Kuszczak;
Krajowa Rada Radców Prawnych: członkowie – Barbara Genewska, Andrzej Hanusz, Jerzy Kuszczak;
Wyższa Komisja Rewizyjna: Leszek Witkowski – członek;
Wyższy Sąd Dyscyplinarny: Anna Karaś – członek;
VI kadencja Krajowej Rady Radców Prawnych (2003 – 2007)
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych: członkowie – Andrzej Hanusz oraz Przewodniczący Komisji ds. socjalnych i sportu, Jerzy Kuszczak, Danuta Koszyk – Ciałowicz;
Krajowa Rada Radców Prawnych: członkowie –Danuta Koszyk – Ciałowicz. Jerzy Kuszczak, Andrzej Hanusz;
Wyższy Sąd Dyscyplinarny: Anna Karaś – Zastępca Przewodniczącego;
VII kadencja Krajowej Rady Radców Prawnych (2007 – 2010)
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych: członek – Danuta Koszyk – Ciałowicz i Przewodnicząca
Komisji ds. wykonywania zawodu radcy prawnego;
Krajowa Rada Radców Prawnych: Wiesław Hudyma, Andrzej Hanusz, Danuta Koszyk – Ciałowicz;
Wyższy Sąd Dyscyplinarny: Anna Karaś – Zastępca Przewodniczącego, Anna Piątkowska – członek;
Główny Rzecznik Dyscyplinarny: Joanna Żurek – Krupka – Zastępca Rzecznika.
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VIII kadencja Krajowej Rady Radców Prawnych (2010 – 2013)
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych: członek – Danuta Koszyk – Ciałowicz;
Krajowa Rada Radców Prawnych: członkowie – Anna Sobczak, Wiesław Hudyma – Przewodniczący
Komisji ds. wykonywania zawodu radcy prawnego, Danuta Koszyk – Ciałowicz;
Wyższa Komisja Rewizyjna: Alicja Juszczyk – członek;
Główny Rzecznik Dyscyplinarny: Barbara Biedroń – Zastępca Przewodniczącego;
Wyższy Sąd Dyscyplinarny: Anna Piątkowska – Zastępca Przewodniczącego.
Na przestrzeni XXX lat radcowie prawni naszej Izby odegrali szczególną i znaczącą rolę poprzez swoje
osobiste zaangażowanie w budowę samorządu radców prawnych zarówno na szczeblu krajowym jak
i okręgowym. Działalnością swoją zapisali na trwałe karty historii samorządu. Pełniąc funkcje prezesa,
wiceprezesów i członków prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wytyczali kierunki rozwoju i funkcjonowania samorządu radców prawnych. Pełniąc funkcje w Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym, w Wyższej
Komisji Rewizyjnej, Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz członków Krajowej Rady Radców
Prawnych kształtowali orzecznictwo dyscyplinarne, budowali pozytywny wizerunek radcy prawnego,
dbali o jakość merytoryczną działalności legislacyjnej Krajowej Rady Radców Prawnych.
Należy szczególnie zachować w życzliwej pamięci Koleżanki i Kolegów radców prawnych, którzy z ogromną
determinacją, poświęceniem i odpowiedzialnością, niejednokrotnie kosztem życia osobistego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie budowali, a następnie kształtowali nową rzeczywistość.
Należy zaznaczyć, że rodowód naszego samorządu jest odmienny od samorządu adwokackiego. Nie
mieliśmy tradycji, nasz zawód kształtował się wraz z rozwojem gospodarczym kraju i zachodzącymi
zmianami ustrojowymi.
W pierwszym dziesięcioleciu trzydziestolecia funkcjonowania samorządu środowisko radcowskie tworzyli
radcowie prawni zatrudnieni z reguły na etatach w przedsiębiorstwach państwowych i innych jednostkach
gospodarki uspołecznionej, w spółdzielczości pracy, spółdzielczości mieszkaniowej, rolniczej, w kółkach
rolniczych i państwowych gospodarkach rolnych, w usługach, szkolnictwie, administracji państwowej itp.
W drugim dziesięcioleciu środowisko radcowskie zasilili radcowie prawni prowadzący kancelarie radcowskie, które zaczęły obsługiwać szeroko rozumiane podmioty gospodarcze, a w trzecim dziesięcioleciu
także radcowie prawni obsługujący osoby fizyczne.
Na przestrzeni trzydziestu lat zmieniała się struktura podmiotów obsługiwanych przez radców prawnych
i zmieniało się zapotrzebowanie na rodzaj pomocy prawnej.
Jakkolwiek zbliżamy się kompetencjami do zawodu adwokata, to jednak faktycznie różnimy się nie tylko
historycznie, mentalnie, ale także szerokim zakresem podmiotowym i przedmiotowym obsługi prawnej.
Być może w następnych latach funkcjonowania samorządu różnice te będą się stopniowo zacierać.
Głównym zadaniem osób kierujących krakowską izbą przez okres trzydziestu lat było wykonywanie zadań
ustawowych, rozwijanie samorządu radcowskiego, integrowanie środowiska, aktywne reagowanie na
nadchodzące zmiany gospodarczo – ustrojowe, otwartość na kontakty zagraniczne. Izba krakowska nie
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prowadziła i nie prowadzi działalności gospodarczej, dopiero w ostatnich dwóch kadencjach pozyskano
środki finansowe z Unii Europejskiej.
Historycznie rzecz ujmując krakowska izba poprzez swoje postaci i ich wiedzę była i jest silna merytorycznie. Warto zatem zachować dla przyszłości taki jej obraz.
III.
Obszar działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz siedziby izby na przestrzeni XXX lat.
Uchwałą nr 3 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 grudnia 1983 roku, w sprawie powołania
okręgowych izb radców prawnych, obszaru ich działania oraz siedzib, określony został obszar działania
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w ten sposób, że terytorialny zasięg jej działania obejmował
obszar województw: miejskiego krakowskiego, tarnowskiego i nowosądeckiego.
Następnie, w związku z reformą ustrojową Państwa, Krajowa Rada Radców Prawnych uchwałą nr 668/
IV/99 z dnia 15 stycznia 1999 roku zmieniła ww. uchwałę nr 3 z dnia 16 grudnia 1983 roku w ten sposób,
że terytorialny zasięg działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie obejmuje następujące
powiaty i miasta na prawach powiatu: bocheński, brzeski, dąbrowski, dębicki, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, myślenicki, nowosądecki, Nowy Sącz, nowotarski, proszowicki, tarnowski, Tarnów,
tatrzański i wielicki.
Uchwałą nr 40/VIII/2011 z dnia 20 maja 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie powołania okręgowych
izb radców prawnych, obszaru ich działania oraz siedzib, Krajowa Rada Radców Prawnych w przypadku
izby w Krakowie utrzymała terytorialny zasięg jej działania, obejmujący powiaty i miasta na prawach
powiatu w brzmieniu nadanym uchwałą nr 668/IV 99 z dnia 15 stycznia 1999 roku.
Podkreślić należy, ze nadal powołanych jest 19 okręgowych izb radców prawnych, a zatem ilość izb, jak
również ich zasięg terytorialny nie pokrywa się z ilością województw (16) i z terytorialnym obszarem
ich działania.
Siedziba naszej izby zawsze znajdowała się w Krakowie z tym, że często zmieniał się jej adres. Rada nie
miała szczęścia do pomieszczeń. Pierwotnie, w okresie od 1983 do 1989 roku, Rada użytkowała dwa
pokoje (nr 412 i 413) o łącznej powierzchni 31.6 m2 wraz z wyposażeniem w budynku Związków Zawodowych w Krakowie, Plac Szczepański 5. Następnie Rada zmieniła adres swojej siedziby i w okresie
od pierwszej połowy sierpnia 1989 roku do połowy marca 1990 roku wynajmowała 1 pokój (nr 409)
w budynku Przedsiębiorstwa Przemysłu Skórzanego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 6. Rada z dniem 19
marca 1990 roku przeniosła biuro do budynku biurowca Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno –
Kartograficznego przy ul. Grzegórzeckiej 10 w Krakowie, do wynajmowanych 2 pokoi (nr 310 i 311) na
okres do 31 maja 1994 roku.
Częste zmiany lokali spowodowane były bądź to zbyt wygórowanym czynszem, na możliwości izby,
w warunkach wolnorynkowej gospodarki lokalami użytkowymi, bądź też innymi pilnymi potrzebami ich
zarządców. Z dniem 1 czerwca 1994 roku zawarta została umowa najmu, pomiędzy Krakowską Dyrekcją
Inwestycji – Oddział V ds. Raby w likwidacji, a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie, 6 lokali
użytkowych w budynku położonym przy ul. Kasprowicza 29 w Krakowie (obecnie budynek Urzędu Miasta
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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

Doskonalenie zawodowe ..............10

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

DZIEKAN
Michalina Nowokuńska
poniedziałek
w godz. 12.00 – 14.00

Strona Aplikanta ............................ 11

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
Zofia Krok
czwartek w godz. 12.00 – 14.00
POZA SIEDZIBĄ RADY OIRP
W KRAKOWIE DYŻURUJĄ
WICEDZIEKANI:

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

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
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Okładka – Collegium Maius Uniwersytetu
Jagiellońskiego, fot. Ryszard Korski

BIULETYN INFORMACYJNY
nr 3 lipiec – wrzesień 2012
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 2 wersjach: LEX Omega
i LEX Sigma z modułami Komentarze i Monografie.
Pierwszy i jedyny System Informacji Prawnej dostosowany do najpopularniejszych marek tabletów,
takich jak iPad oraz Samsung Galaxy Tab 10.1.

Krakowa). Pomieszczenia te Rada wynajmowała do czasu nabycia własnego lokalu użytkowego. W dniu
9 września 2002 roku sporządzony został akt notarialny umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu
i umowy przenoszącej własność lokalu użytkowego nr 4, pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Grzegórzki” a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie, na III p. w budynku przy ul. Francesco Nullo
8/4 o powierzchni 298,3 m2, z częściami wspólnymi o powierzchni łącznej 337 m2. Uroczyste otwarcie
siedziby odbyło się w dniu 18.02.2003 roku.
Wobec faktu, iż potrzeby lokalowe rok rocznie zwiększały się, Rada nabyła dodatkowo 3 pomieszczenia
użytkowe, o łącznej powierzchni ponad 56 m2, w budynku przy ul. Francesco Nullo 8 z przeznaczeniem
na archiwum. W dniu 18 marca 2003 roku sporządzony został akt notarialny ustanowienia odrębnej
własności lokalu i umowa sprzedaży lokalu, a w dniu 26.03.2010 roku umowa ustanowienia odrębnej
własności lokali użytkowych i umowa przeniesienia własności lokali użytkowych na członka spółdzielni,
któremu przysługują ekspektatywy odrębnej własności lokali.
W związku ze zmianą przez Ministra Sprawiedliwości formy egzaminów wstępnych na aplikację radcowską w sposób znaczący wzrosła liczba aplikantów radcowskich począwszy od 2009 roku. Wymusiło
to na nas konieczność wynajęcia dodatkowych pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem dla pionu
aplikacji. W dniu 17.06.2010 roku została zawarta umowa najmu lokalu biurowego o pow. 124 m2 na
czas nieokreślony pomiędzy „Real Estate Development Company Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie,
a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie na potrzeby prowadzenia aplikacji radcowskiej w budynku położonym w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 79. Lokal ten znajduje się w bliskim sąsiedztwie
siedziby przy ul. Francesco Nullo 8.
Ponadto począwszy od dnia 31.03.2009 roku zajęcia szkoleniowe aplikantów (wykłady i ćwiczenia) odbywają się w Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego (ul. H. Grudzińskiego w Krakowie). Stosowne
umowy najmu zawierane są rok rocznie z Krakowską Akademią w Krakowie.

LEX Touch
teraz również
na tabletach
z systemem
Android

W związku z powstaniem Klubu Seniora Radców Prawnych w dniu 1.06.2011 roku wynajęty został lokal
biurowy o pow. 14 m2 dla potrzeb zarządu Klubu w Krakowie w budynku przy ul. Grzegórzeckiej 79,
w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń biurowych „pionu aplikacji”.
Oceniając stan posiadania w trzydziestym roku funkcjonowania samorządu radców prawnych w Krakowie można powiedzieć, że potrzeby lokalowe są w miarę zaspokojone. W razie potrzeby, okazjonalnie
wynajmowane są również pomieszczenia dla wykonywania poprzez Radę zadań ustawowych np. szkolenia, zgromadzenia delegatów, zebrania rejonowe, realizacja projektów unijnych, spotkania krajowe
i zagraniczne itp.

www.LEX.pl/touch

Michalina Nowokuńska
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
Końcowy fragment „Krótkiego rysu historycznego samorządu radców prawnych w Krakowie na przestrzeni
XXX lat.” zostanie przedstawiony w kolejnym numerze Biuletynu Informacyjnego.

LEX Touch

Zawsze masz pełne prawo
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nr 3 lipiec – wrzesień 2012

Różne
Zmiany na liście radców prawnych w okresie od 1 czerwca 2012 r. do 14 września 2012 r.
Na dzień 14 września 2012 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie
wpisanych było 2168 radców prawnych, w tym 1553 wykonujących zawód radcy prawnego, 612 osób
nie wykonujących zawodu, a w tym 165 osób mających zawieszone prawo do wykonywania zawodu
radcy prawnego.
Na listę prawników zagranicznych wpisanych było 2 prawników .
W okresie od 1 czerwca 2012 r. do 14 września 2012 r.:
1) Na listę radców prawnych wpisano pięć osób w tym:
• 2 osoby spełniające przesłanki określone w art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych,
• 1 osobę spełniającą przesłanki określone w art. 24 ust.1,
• 2 osoby po przeniesieniu wpisu z innej Izby.
2) Skreślono sześcioro zmarłych radców prawnych:
• Cherian Maria,
• Łoboda Adam,
• Mikosz Andrzej,
• Oklejak Andrzej,
• Pawłowska Ewa,
• Przybyłowicz Marek.
3) Zawieszono prawo do wykonywania zawodu trzem radcom prawnym na ich wnioski.
dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie

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

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*.

*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 Sp. z o.o.
01-231 Warszawa ul. Płocka 5a poczta@wolterskluwer.pl
www.wolterskluwer.pl infolinia 0 801 04 45 45
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