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Niech nas nie zwiodą reklamy i narzucająca się zewsząd  
komercjalizacja Bożego Narodzenia.

Doceniajmy to, czego nie da się kupić za żadną cenę, a jest sensem Tych Dni:
rodzinne ciepło, bliskość drugiego człowieka, nadzieję i radość.

Czyniąc sobie postanowienia na Nowy Rok  
(o których po miesiącu zapominamy)  

pamiętajmy jednak o tym jednym:  
żeby obiecać sobie, że będziemy dla siebie lepsi. 
I realizacji tego właśnie postanowienia życzymy  

wszystkim członkom naszego samorządu.

Dziekan i Rada Okręgowej Izby  
Radców Prawnych w Krakowie 

Zadzwoń już teraz na 801 04 45 45 lub 22 535 88 00  
lub napisz e-mail na adres handel@wolterskluwer.pl, 
aby uzyskać dostęp do połączonych komentarzy i monografii.
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Od Dziekana

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
Dobiega końca półmetek „urzędowania” Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krako-
wie bieżącej kadencji i pełnienia przeze mnie funkcji Dziekana Rady. Był to rok obfitujący 
w ważne dla nas wydarzenia – podniosłe, radosne ale i skłaniające do refleksji. Były wśród 
nich wydarzenia o charakterze cyklicznym – wydarzenia i zadania realizowane co roku, takie 
jak egzaminy - wstępny na aplikację i zawodowy radcowski, ślubowanie radcowskie, obchody 
Dnia Radcy Prawnego. Były i takie, których nie podejmujemy się co roku, jak organizacja prac 
remontowo-adaptacyjnych naszej siedziby, akcja Niebieski Parasol czy udział w pracach nad 
przygotowaniem nowego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Wszystkie one sprawiły, iż cały rok 
mieliśmy „ręce pełne roboty”, a o wszystkich tych wydarzeniach informowaliśmy, opisując je 
na łamach naszego Biuletynu na bieżąco oraz w przekazywanym pocztą internetową newslet-
terze. W tym miejscu zachęcam nie tylko do ich lektury, ale i do przekazywania Państwa uwag 
i propozycji, w szczególności zaś do odpowiedzi na pytania i ankiety kierowane do Państwa. 
Pełnienie funkcji samorządowych wymaga wsłuchania się w głos członków samorządu – za-
chęcam więc do zabrania tego głosu. 

Prezentując chronologicznie wydarzenia ostatniego kwartału chciałabym jednak najpierw wrócić 
do września bieżącego roku i egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. W dniu 27 września 
2014 r. do egzaminu tego przystąpiły 502 osoby, z których 287 zdało ten egzamin z wynikiem 
pozytywnym. To kolejny rok tak licznego naboru na aplikację, co stawia przed nami także 
kolejne wyzwania – te prozaiczne, dotyczące zapewnienia odpowiedniej liczby pomieszczeń 
niezbędnych do prawidłowej obsługi i prowadzenia szkoleń rosnącej liczby aplikantów i radców 
prawnych, jak i te dotyczące roli samorządu zawodowego w działaniach wizerunkowych i edu-
kacji prawnej społeczeństwa, która zmieni postrzeganie roli pomocy świadczonej przez radców 
prawnych i zwiększy zapotrzebowanie na tą pomoc. Nie można pomijać też zadań obejmujących 
organizację szkoleń i sprawowanie sądownictwa dyscyplinarnego. Powagę posiedzeń sądu 
dyscyplinarnego zapewni urządzona w naszej siedzibie sala sądowa (która wykorzystywana 
będzie również na potrzeby szkolenia aplikantów) a orzekać on będzie w oparciu o nowy Kodeks 
Etyki Radcy Prawnego, o czym piszę poniżej. 

W październiku w Krakowie odbyła się uroczysta gala, podczas której nagrodzono laureatów 
konkursu „Profesjonaliści Forbesa 2014 – Zawody Zaufania Publicznego”. To ważny aspekt 
promocji naszego zawodu. Wśród wyróżnionych osób byli radcowie prawni nominowani przez 
krakowską Izbę. Laureatami, którym w tym miejscu składam serdeczne gratulacje, zostali: 
I miejsce: Agata Adamczyk; II miejsce: Paweł Barta; III miejsce: Maciej Bałaziński. Goście specjalni 
uroczystości wzięli udział w debacie „Więcej czy mniej interwencji państwa? W jakim stopniu 
profesje zaufania publicznego potrzebują regulacji a w jakim wsparcia, aby w zmieniających się 
realiach XXI wieku wywiązywać się ze swoich powinności oraz spełniać oczekiwania?” W trakcie 
tej debaty poruszyłam kwestie bardzo dużego zwiększenia liczby aplikantów i radców praw-
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nych, przy jednoczesnym braku społecznych nawyków korzystania z fachowej pomocy prawnej, 
w tym kontekście wyrażając troskę o przyszłość zawodową młodych radców. Przekonana jestem 
o trafności doboru tematu debaty i konieczności jej kontynuowania na znacznie szerszym forum. 

Niestety w kończącym się roku doświadczyliśmy także smutnych wydarzeń skłaniających nas 
do zadumy i refleksji nad życiem - 7 listopada na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie po-
żegnaliśmy radcę prawnego Jerzego Reklewskiego, byłego Dziekana Rady OIRP w Krakowie. 
Pokój Jego duszy!

Niezwykle ważnym wydarzeniem ostatniego okresu było uchwalenie nowego Kodeksu Etyki 
Radcy Prawnego. W sobotę, 22 listopada, Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych 
przyjął nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Nie dojdzie do osłabienia ochrony tajemnicy rad-
cowskiej, wprowadzenia regulacji płatnego pośrednictwa, wprowadzenia success fee jako wy-
łącznego wynagrodzenia, ani wprowadzenia kazuistycznej regulacji konfliktu interesów w wielo-
osobowych kancelariach. Projekt Kodeksu wzbudzał duże emocje w naszym środowisku, będąc 
także obiektem licznych komentarzy ze strony przedstawicieli adwokatury, zwłaszcza ze względu 
na przyznanie od lipca przyszłego roku radcom prawnym prawa występowania w charakterze 
obrońcy w sprawach karnych. Szczególnie istotne było więc uregulowanie w nowym kodeksie 
kwestii kluczowych dla wykonywania zawodu radcy prawnego i jego społecznego wizerunku 
(m.in. regulacje dotyczące tajemnicy radcowskiej, płatnego pośrednictwa, success fee jako 
wyłącznego wynagrodzenia). Niezależnie od stanowiska Zespołu problemowego powołanego 
uchwałą Rady OIRP w Krakowie w celu opracowania propozycji wniosków i poprawek do projek-
tu Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, dla podkreślenia wagi podejmowanych kwestii, na zlecenie 
Prezydium Rady OIRP w Krakowie opracowana także została opinia prawna w tym zakresie, 
przedłożona Delegatom przed Nadzwyczajnym Krajowym Zjazdem, jednoznacznie wskazująca 
na negatywne konsekwencje osłabienia ochrony tajemnicy radcowskiej, dopuszczenia płatnego 
pośrednictwa czy też wprowadzenia success fee jako jedynego wynagrodzenia. Brałam udział 
jako Delegat w obradach Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych i jestem prze-
konana, że stanowisko naszego Zespołu, zaprezentowana opinia prawna jak i postawa naszych 
Delegatów, przyczyniły się do wypracowania ostatecznej wersji przyjętego Kodeksu Etyki Radcy 
Prawnego, który w swych postanowieniach chroni tajemnicę radcowską i daje wyraz dbałości 
o prestiż naszego zawodu. Przekonana jestem, że Kodeks przyczyni się do ugruntowania pozycji 
zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego. 

Kończąc, pragnę złożyć Państwu życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, 
że w Nowy 2015 Rok wkroczymy z optymizmem i przekonaniem, że ten rok będzie dla nas 
pomyślny. 

Danuta Koszyk – Ciałowicz 
Dziekan Rady OIRP w Krakowie 
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Wspomnienie o dziekanie OIRP w Krakowie,  
Śp. Jerzym Reklewskim.
Życie spełnione? Na pewno tak. Pomimo, że nie za-
sadził drzewa, tylko dlatego, że ziemię rodową Jego 
matki, Wandy Dziedzickiej, w Klimontowie koło 
Proszowic, gdzie mógłby tego dokonać, zabrała Mu 
- wraz z domem i dorobkiem wielu pokoleń - refor-
ma rolna. Domu nie musiałby budować, gdyby dom 
jego ojca Romana, oficera WP, willa w ogrodzie na 
Żoliborzu, nie została w styczniu 1945 roku wysa-
dzona w powietrze przez zwycięskich wyzwolicieli 
Warszawy. A mimo takich nieszczęść w trudnych 
powojennych czasach zbudował solidne gniazdo ro-
dzinne. W skromnym krakowskim mieszkaniu, żyjąc 
razem z ukochaną przez Niego i kochającą Go tak, 
jak przez pierwsze 5 lat znajomości, przez całe 45 lat 
wspólnego życia, Marią Podlodowską, filolożką, oraz 
z jedynym ich synem, Wojciechem. 

W Armii Krajowej służył od połowy 1944 roku w partyzantce, w roli kaprala o pseudoni-
mie „Jar”, jako łącznik dowódcy pułku. W konsekwencji, po wkroczeniu Armii Czerwonej 
z NKWD w styczniu 1945 roku do Klimontowa, musiał ukrywać się. Dopiero w 2000 roku 
otrzymał stopień podporucznika Wojska Polskiego, a w 2001 roku patent nr 19965 i Od-
znakę Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny oraz Odznakę „Akcja Burza”. 
Legitymację nr 4043 Weterana Walk o Niepodległość z Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych otrzymał na kilka dni przed swą śmiercią.

A więc uciekł z rodzinnego domu do Krakowa i wpisał się na dopiero co otwarte z wiosną 
1945 studia prawnicze w Uniwersytecie Jagiellońskim. Miał do tego uprawnienia, skoro 
w gimnazjum warszawskim ukończył przed wojną trzy klasy, a dalsze klasy i liceum - w pol-
skiej szkole - w Rumunii w czasie wojennego internowania oraz w okupowanej Polsce, 
w tajnym nauczaniu w Czernichowie i w Krakowie, gdzie w 1943 roku zdał egzamin ma-
turalny. Wiosną 1945 studiów nie mógł jednak podjąć aż do późnej jesieni, bezpieczniej 
bowiem było wówczas dla Niego wyjechać i pracować, nawet fizycznie, na Dolnym Śląsku, 
w zrujnowanym Wrocławiu i Kluczborku. Powrócił do Krakowa pod koniec 1945 i studiował 
prawo, pracując też dorywczo. Studia ukończył po czterech latach, w 1949 roku. Jednakże 
nie mogło być mowy o uzyskaniu przez Niego pracy w którymś z zawodów prawniczych. 
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Z takim pochodzeniem klasowym i przeszłością w partyzantce dostępne były, pomimo 
wielkiego zapotrzebowania na pracę kwalifikowaną wyższymi studiami, tylko prace ro-
botnika i to poza Krakowem. Z konieczności życiowej podejmował i takie prace, dopóki 
w listopadzie 1949 nie zatrudnił się jako referent szkolenia w przedsiębiorstwie budowla-
nym, a po paru latach, w 1952 roku, jako ekonomista w Zakładach Eksploatacji Kruszywa 
w Krakowie. Dzięki zaangażowaniu w organizowaniu przez to przedsiębiorstwo jego biura 
projektowego „Biprokrusz” uzyskał w nim pracę, dzięki czemu mógł w 1958 roku podjąć 
jego obsługę prawną. Było to możliwe dopiero po „odwilży” w październiku 1956 roku oraz 
po ukończeniu 2-letniego zaocznego kursu prawniczego otworzonego przez Okręg Zrze-
szenia Prawników Polskich w Katowicach, konieczne bowiem było uaktualnienie wiedzy 
prawniczej po tak długiej przerwie od ukończenia studiów. Obsłudze prawnej w „Bipro-
kruszu” pozostał wierny przez 30 lat, aż do emerytury. Wpis na listę radców prawnych 
uzyskiwał dwukrotnie. Pierwszy - po złożeniu wymaganego egzaminu - w Okręgowej 
Komisji Arbitrażowej w Krakowie w grudniu 1963, drugi - z chwilą powstania samorządu 
zawodowego radców prawnych - w październiku 1982 roku. Po uzyskaniu pierwszego wpi-
su podjął dodatkową obsługę prawną w Spółdzielczości Inwalidów, gdzie rozpoczął drugą 
swą działalność, dydaktykę. Prowadzenie zajęć dydaktycznych i organizowanie szkoleń 
i egzaminów z problematyki prawniczej stało się Jego drugą specjalizacją, wykorzystywaną 
nie tylko przez organizacje spółdzielczości inwalidów i spółdzielni pracy. Był też - w tej 
tematyce - angażowany przez krakowski okręg ZPP i jego Koło Radców Prawnych. Po 
„sierpniu 1980” zaangażował się społecznie w powstanie samorządu zawodowego radców 
prawnych, projektowanie przepisów ustawy o tym zawodzie i zorganizowanie jego Okrę-
gowej Izby w Krakowie. W pierwszych wyborach samorządowych w 1982 roku wybrano Go 
do krakowskiej Rady Okręgowej i jej Prezydium. Podjął w niej funkcję Przewodniczącego 
Komisji do Spraw Aplikantów i Szkolenia, a później Przewodniczącego Komisji Egzami-
nacyjnej. Zajęcia dydaktyczne prowadził z zagadnień teorii i praktyki sądowej w prawie 
pracy. W czasie trzeciej kadencji organów samorządu radców prawnych w l. 1991-1995 
został vice-dziekanem Rady Okręgowej , a od 1992 roku Okręgowe Zgromadzenie Izby 
Krakowskiej powołało Go do pełnienia funkcji dziekana ORRP. Był dwukrotnie wybrany 
delegatem na Krajowy Zjazd Radców Prawnych, w II kadencji organów samorządu wy-
brany sędzią Wyższej Komisji Dyscyplinarnej, a w III kadencji, członkiem Krajowej Rady 
w Warszawie. Przez wszystkie te kadencje uczestniczył w Komisjach Egzaminacyjnych 
krakowskiej OIRP, a w 1989 i 1991-1994 przewodniczył im. W 1987 roku Zjazd Wojewódzki 
ZPP wprowadził Go do swego Zarządu w Krakowie. 

Trudno pomieścić w krótkim wspomnieniu wszystkie zajęcia i funkcje pełnione przez 
Jerzego. Godzi się jednak przypomnieć, że pomimo braku zdrowia i sprawności fizycz-
nej (w 1995 został zaliczony do II, a w 1997 do I grupy inwalidów) do ostatnich trzech 
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Pożegnanie Śp. Jerzego Reklewskiego
W dniu 7 listopada 2014 roku, pożegnaliśmy Śp. Jerzego Reklewskiego naszego kolegę, przyjaciela, Dzie-
kana Rady OIRP w Krakowie w latach 1992-1995, doświadczonego i zasłużonego działacza samorządu 
zawodowego radców prawnych. Pogrzeb Śp. Jerzego Reklewskiego miał charakter prywatny, rozpoczął się 
mszą żałobną w Kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Straż honorową przy urnie pełnił poczet 
sztandarowy Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie oraz poczet sztandarowy Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Krakowie. W uroczystości pogrzebowej oprócz rodziny i bliskich wzięli także udział 
Dziekan Rady OIRP w Krakowie p. Danuta Koszyk – Ciałowicz, członkowie Prezydium, Sekretarz KRRP p. 
Barbara Kras oraz członkowie społeczności samorządu radców prawnych. W imieniu członków Krakowskiej 
Izby oraz Krajowej Izby Radców Prawnych zmarłego Kolegę pożegnała p. Dziekan Rady OIRP w Krakowie 
przypominając, że „życie każdego człowieka składa się z dobrze wykorzystanych dni, począwszy od po-
czątku życia aż do jego nieuchronnego końca a suma tych dni pisze jego historię”. Pani Dziekan wyraziła 
nadzieję, że Śp. Jerzy Reklewski dobrze wykorzystał dany mu czas i że zostanie na trwałe w naszej pamięci, 
bo – jak pisze nasza znakomita poetka-noblistka Wisława Szymborska – „Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci”, i złożyła Żonie Śp. mec. Jerzego Reklewskiego, Jego Rodzinie, Przyjaciołom 
i Znajomym wyrazy serdecznego współczucia, życząc dużo sił i zdrowia w trudnych dniach żałoby.

Cześć Jego pamięci !
Danuta Rebeta

Radca prawny 
Sekretarz Rady OIRP w Krakowie

miesięcy ciężkich cierpień, udzielał bezinteresownie porad prawnych i pomocy organizacyjnej 
Zarządowi i członkom Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenia 
Żołnierzy Armii Krajowej. Pełnił też stałe funkcje w organach tych organizacji.

Jestem pewny, że Jego trudne życie i perfekcyjna działalność zawodowa, samorządowa, dydaktycz-
na i społeczna dawała Mu satysfakcję i wysokie uznanie otoczenia i władz, czego dowody stanowiły 
liczne ordery i odznaczenia. Obok już wspomnianych tytułów i odznaczeń wojskowych, został 
Kawalerem Orderu Polonia Restituta, był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką 
„Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”, Honorową Odznaką „Zasłużony dla Spółdzielczości 
Inwalidów”, Odznaką Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego, Złotą Odznaką Zasłużonego 
Działacza ZPP i Złotą Odznaką za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej.

A zatem życie spełnione. Spełnione, bowiem pamięć o Nim pozostała w sercach i umysłach Jego 
Najbliższych, w umysłach i sercach kilkuset młodych radców prawnych, dobrze szkolonych przez 
Niego i dzięki Niemu a także całej rzeszy tych, którym świadczył bezinteresownie pomoc swą 
radą w trudnych sytuacjach życiowych. Niech będzie dobrze zapamiętany przez nich wszystkich!
 Jacek Żuławski

Radca prawny
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W sobotę, 22 listopada br., w Warszawie Nadzwyczajny Krajowy  
Zjazd Radców Prawnych przyjął nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego. 

Nie będzie osłabienia ochrony tajemnicy radcowskiej, dopuszczenia płatnego pośrednictwa ani wpro-
wadzenia success fee jako wyłącznego wynagrodzenia. 

Projekt Kodeksu wzbudzał duże emocje w środowisku radcowskim, będąc przedmiotem zainteresowania 
także przedstawicieli innych samorządów zawodów prawniczych, zwłaszcza w kontekście przyznania od 
lipca przyszłego roku radcom prawnym prawa występowania w charakterze obrońcy w sprawach karnych, 
czego dowodem były liczne publikacje i wypowiedzi prasowe. Harmonogram prac nad nowym kodeksem 
ustalony został uchwałą X Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z 9 listopada 2013r., wskazującą w swej 
treści konieczność „środowiskowej debaty nad tym fundamentalnym aktem prawa wewnętrznego”. Szcze-
gólnie istotne było uregulowanie kwestii kluczowych dla wykonywania zawodu radcy prawnego i jego 
społecznego wizerunku. Należały do nich między innymi regulacje dotyczące tajemnicy radcowskiej, 
płatnego pośrednictwa, success fee jako jedynego wynagrodzenia, konfliktu interesów w wieloosobowych 
strukturach wykonywania zawodu. Zespół problemowy powołany uchwałą Rady OIRP w Krakowie w celu 
opracowania propozycji wniosków i poprawek do projektu Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w kwietniu 
bieżącego roku przedstawił propozycje zmian w tym zakresie. Ogółem, w skali kraju do projektu złożo-
no 193 poprawki. Zespół do przygotowania projektu Kodeksu Etyki Radcy Prawnego powołany chwałą 
KRRP rozpatrzył zgłoszone poprawki, przedstawiając 52 rekomendacje pozytywne. Ponieważ nie wszyst-
kie poprawki oceniane jako istotne przez Zespół OIRP w Krakowie uzyskały pozytywną rekomendację, 
Zespół przedłożył we wrześniu dodatkowe stanowisko dotyczące rekomendacji zmian. Ponadto podczas 
posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się w Krakowie w dniach 12-13 września 2014 
r., członkowie KRRP naszej Izby zaprezentowali swoje uwagi do projektu w zakresie kwestii kluczowych, 
podkreślając w szczególności krytyczną ocenę propozycji zliberalizowania zasad zachowania tajemnicy 
zawodowej, dopuszczenia płatnej akwizycji oraz wprowadzenia success fee jako wyłącznego wynagrodze-
nia. Proponowane regulacje deprecjonowały zawód radcy prawnego jako zawód zaufania publicznego. 

Stanowisko izby krakowskiej 
było konsekwentnie prezen-
towane w trakcie wszelkich 
spotkań środowiskowych, 
między innymi przy okazji 
ogólnopolskiego szkolenia 
dla rzeczników dyscyplinar-
nych i sędziów sądów dys-
cyplinarnych we Wrocławiu 
oraz w trakcie spotkania kon-
sultacyjnego członków Krajo-
wej Rady Radców Prawnych  
i dziekanów w Toruniu w paź-
dzierniku br.
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Na zlecenie Prezydium Rady OIRP w Krakowie została także opracowana  opinia prawna w tym zakresie, 
przedłożona Delegatom przed Nadzwyczajnym Zjazdem, jednoznacznie wskazująca na możliwe nega-
tywne konsekwencje osłabienia ochrony tajemnicy radcowskiej, dopuszczenia płatnego pośrednictwa 
czy też wprowadzenia success fee jako jedynego wynagrodzenia – zarówno w kontekście bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa jak i kwestii wizerunku zawodu radcy prawnego. 

W tym miejscu należy podkreślić, że Delegaci OIRP w Krakowie podczas Nadzwyczajnego Zjazdu zgłaszali 
poprawki we wszystkich wymienionych powyżej kwestiach, przedstawiając publicznie ich merytoryczne 
uzasadnienie. 

W szczególności delegaci OIRP w Krakowie złożyli poprawki dotyczące: 1) nadania nowego brzmienia 
preambule; 2) skreślenia art. 18 i 19 projektu (zawężały one ochronę tajemnicy radcowskiej); 3) skreślenia 
art. 35 projektu (regulował kazuistycznie konflikt interesów w strukturach wieloosobowych, w sytuacji 
gdy istniejąca regulacja jest wystarczająca); 4) skreślenia art. 39 ust. 3 projektu (dopuszczał płatną 
akwizycję); 5) nadania nowego brzmienia art. 41 ust. 4 (w ten sposób, by dopuszczał wynagrodzenie 
sukcesu, ale nie jako wynagrodzenie wyłączne). 

Jesteśmy przekonani że stanowisko naszego Zespołu, przedłożona opinia oraz postawa Delegatów OIRP 
w Krakowie prezentowana w całym okresie prac nad nowym kodeksem a zwłaszcza podczas Nadzwy-
czajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych przyczyniły się do ukształtowania ostatecznie przyjętego 
Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, który w swych postanowieniach chroni tajemnicę radcowską i daje wyraz 
dbałości o zachowanie rangi i prestiż naszego zawodu. 

Marcin Sala – Szczypiński
Radca prawny 

Wicedziekan Rady OIRP w Krakowie 
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Zmiana ustawy o radcach prawnych
Szanowne Koleżanki i Koledzy:
Sejm RP na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2014 r – uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o adwo-
katurze oraz niektórych innych ustaw. Nadto ustawą tą zmienione zostały: Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. 
o radcach prawnych oraz ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
karnego oraz niektórych innych ustaw. 
Uchwalona ustawa została podpisana przez Prezydenta RP i zgodnie z zapisem art. 8 wejdzie w życie po 
upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Wprowadzane zmiany do  ustawy o radcach prawnych dotyczą nie tylko zmian ustrojowych, ale również 
zmian w regulacji postępowania dyscyplinarnego wobec radców prawnych i aplikantów radcowskich, 
które to postępowanie nadal pozostaje w kompetencji samorządu radcowskiego.
W ramach zmian ustrojowych, pragnę zasygnalizować przede wszystkim:
• nowy obowiązek podania przez radcę prawnego adresu do doręczeń przy zawiadamianiu właściwej 

rady okręgowej radców prawnych o podjęciu wykonywania zawodu radcy prawnego i formach jego 
wykonywania, o adresie i nazwie kancelarii lub spółki ponadto do niezwłocznego informowania o każdej 
zmianie tych danych (art. 8 ust 3 Ustawy);

• wydłużenie okresu kadencji organów samorządu z trzech do czterech lat, z tym, że przepis dotyczący 
wydłużenia kadencji nie dotyczy obecnych organów samorządu radcowskiego co oznacza, że kadencji 
IX pozostaje trzech letnia, a dopiero następna X kadencja będzie już 4 letnia;

• wprowadzenie wyjątku dla członków sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich 
zastępców od zasady, że tej samej funkcji w organach samorządu nie można sprawować dłużej, niż 
dwie następujące po sobie kadencje (art. 43 ust 3 Ustawy);

• uzyskanie statusu organu samorządu radcowskiego przez Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego (wy-
bieranego przez Krajowy Zjazd) oraz rzeczników dyscyplinarnych wybieranych przez zgromadzenie 
okręgowej izby radców prawnych (art. 42 ust 1 Ustawy). W wyniku tej zmiany wyboru zastępców 
Głównego Rzecznika oraz wyboru zastępców rzeczników dokonywać będą odpowiednio KRRP i ORRP;

• wprowadzenie upoważnienia dla Krajowej Rady Radców Prawnych do uchwalenia regulaminów do-
tyczących szczegółowych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, a także sprawowania przez 
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych czynności w imieniu Krajowej Rady Radców Prawnych 
we wszystkich sprawach, oprócz tych, które zostały enumeratywnie wyłączone (art. 59 ust 4 Ustawy).

Natomiast szczegółowiej pragnę przedstawić i zwrócić uwagę na zmiany w uregulowaniu zasad pro-
wadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec radców prawnych i aplikantów radcowskich w samej 
Ustawie i stosowanie w zakresie nie uregulowanym w Ustawie odpowiednio przepisów kodeksu 
postępowania karnego, a także przepisów rozdziałów I – III Kodeksu Karnego (art.74(1) Ustawy).
Zmiany w Ustawie budując nowy model postępowania dyscyplinarnego wprowadzają:
• nową definicję przewinienia dyscyplinarnego: Radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają od-

powiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością 
zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych (art.64 ust1 Ustawy);

• nową definicję obwinionego, którym jest radca prawny lub aplikant radcowski wobec którego wydano 
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postanowienie o przedstawieniu zarzutów (art. 68 ust3 Ustawy);
• możliwość prowadzenia postępowania dyscyplinarnego w przypadku nieusprawiedliwionego nie-

stawiennictwa obwinionego, doręczenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów przez rzecznika 
dyscyplinarnego na piśmie, zastępuje ogłoszenie, orzeczenie wydane pod nieobecność obwinionego 
lub jego obrońcy nie będzie uznane za zaoczne (art. 68 (1) ust 3,ust 4 Ustawy);

• możliwość nałożenia kary na świadka lub biegłego za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, za od-
mowę złożenia zeznań lub przyrzeczenia, a także możliwość przymusowego sprowadzenia świadka 
(art. 68 (4) ust 1 i ust 2 Ustawy);

• zmiany w zasadach sporządzania i doręczania uzasadnień orzeczeń i postanowień kończących postę-
powanie dyscyplinarne. W sprawach, w których uwzględniono wniosek rzecznika dyscyplinarnego 
o wydanie orzeczenia i wymierzenie uzgodnionej z obwinionym kary dyscyplinarnej bez przeprowa-
dzenia rozprawy oraz wniosek obwinionego o wydanie orzeczenia i wymierzenie mu określonej kary 
dyscyplinarnej, a także w sprawach w których wymierzono karę upomnienia uzasadnienie nie będzie 
sporządzane z urzędu, lecz tylko na wniosek strony lub Ministra Sprawiedliwości złożony w terminie 
14 dni od dnia doręczenia im rozstrzygnięcia (art. 70 (4) ust 2 i ust 3 Ustawy);

• zmodyfikowany katalog kar dyscyplinarnych oraz nowe kary dodatkowe w postaci:
 - tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych radcy prawnego i aplikanta radcowskiego 

przeciwko którym toczy się postępowanie dyscyplinarne lub karne (art.65 (2) ust 1 Ustawy);
 - orzeczenia kary zawieszenia w prawach aplikanta na czas od jednego roku do lat 3 (art. 65 ust. 2 Ustawy);
 - zobowiązania obwinionego do przeproszenia pokrzywdzonego, który to obowiązek może być nałożyć 

obok każdej z kar dyscyplinarnych (art. 65 ust 2 e Ustawy);
 - podania treści orzeczenia do publicznej wiadomości (art. 65 ust 2 f Ustawy);
 - utraty biernego lub biernego i czynnego prawa wyborczego do organów samorządu radców praw-

nych w przypadku orzeczenia kary nagany, kary pieniężnej, zawieszenia prawa do wykonywania 
zawodu radcy prawnego (art. 65 ust 2 g i ust 2h Ustawy);

 - orzeczenia kary pieniężnej w wysokości od półtorakrotności do dwunastokrotności minimalnego 
wynagrodzenia (art. 65 ust 2 ba Ustawy);

• prawomocne orzeczenie w zakresie kary pieniężnej oraz kosztów postępowania stanowi tytuł egzeku-
cyjny w rozumieniu art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego i po nadaniu mu klauzuli wykonalności 
przez sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę sądu dyscyplinarnego, który wydał to orzeczenie, 
podlega wykonaniu w drodze egzekucji prowadzonej w trybie tej ustawy (art. 71 ust 2a Ustawy);

• zostały wydłużone terminy przedawnienia: nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli 
od czasu popełnienia przewinienia upłynęły trzy lata, a w przypadkach przewidzianych w art. 11 ust. 
2 – rok, w razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed upływem terminu, karalność prze-
winienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło pięć lat, a w przypadkach 
przewidzianych w art. 11 ust. 2 – trzy lata. (art. 70 Ustawy).

Uchwalona ustawa ujednolica zasady prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec radców praw-
nych i adwokatów, a także wprowadza tożsame środki represji dyscyplinarnej dla obu zawodów zaufania 
publicznego i należy oczekiwać, że wejdzie w życie jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Danuta Rebeta
Radca prawny, Sekretarz Rady OIRP
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Profesjonaliści Forbesa w Małopolsce. 
30 października 2014 w Hotelu Starym w Krakowie odbyła się uroczysta gala, podczas której nagrodzono 
laureatów konkursu „Profesjonaliści Forbesa 2014 – Zawody Zaufania Publicznego”. „Profesjonaliści 
Forbesa” to konkurs organizowany przez redakcję miesięcznika „Forbes”, w którym nagradzani są spe-
cjaliści spośród pięciu zawodów zaufania publicznego: radców prawnych, adwokatów, aktorów, lekarzy 
oraz architektów. Wśród wyróżnionych osób byli radcowie prawni nominowani przez krakowską Izbę. 
Laureatami zostali: I miejsce: Agata Adamczyk; II miejsce: Paweł Barta; III miejsce: Maciej Bałaziński. 

Gośćmi honorowymi wręczenia nagród Profesjonaliści Forbesa w Krakowie byli: Danuta Koszyk-Ciało-
wicz, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Paweł Gieras, Dziekan Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Krakowie, Jerzy Friediger, Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, oraz 
Romana Agnel i Barbara Szałapak ze Związku Artystów Scen Polskich. 

Goście specjalni wzięli udział w debacie: Więcej czy mniej interwencji państwa? W jakim stopniu profesje 
zaufania publicznego potrzebują regulacji a w jakim wsparcia, aby w zmieniających się realiach XXI wieku 
wywiązywać się ze swoich powinności oraz spełniać oczekiwania?

Podczas dyskusji Danuta Koszyk-Ciałowicz, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, 
stwierdziła, iż ingerencja państwa doprowadziła do bardzo dużego zwiększenia liczby aplikantów i radców 
prawnych, przy jednoczesnym braku społecznych nawyków korzystania z fachowej pomocy prawnej. 
W tym kontekście wyraziła troskę o przyszłość zawodową młodych radców i podkreśliła rolę samorządu 
zawodowego w zapewnieniu najwyższych standardów kształcenia aplikantów z jednej strony, z drugiej 
zaś w działaniach promocyjnych edukacji prawnej społeczeństwa, która zmieni postrzeganie roli pomocy 
prawnej. Dziekan Koszyk-Ciałowicz jako przykład wskazała program edukacji prawnej realizowany w wy-

Ważne w OIRP
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branych małopolskich lice-
ach przez OIRP w Krakowie. 
Uczestnicy dyskusji zgodzili 
się z tezą zaproponowaną 
przez Jerzego Friedigera, 
Wiceprezesa Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Krakowie, 
że o ile państwo nie jest 
w stanie pomóc samo-
rządom zawodowym, to 
powinno przynajmniej kie-
rować się lekarską zasadą 
primum non nocere. 

Marcin Sala – Szczypiński
Radca prawny 

Wicedziekan Rady OIRP 
w Krakowie 
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European Lawyers Day czyli Europejski Dzień Prawnika 
W bieżącym roku po raz pierwszy obchodzić będziemy Europejski Dzień Prawnika. Został on ustano-
wiony przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), a jego celem jest promowa-
nie idei państwa prawnego i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, propagowanie zawodu 
prawnika jako obrońcy praw człowieka wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego. W 2014 
roku Europejski Dzień Prawnika obchodzony jest 10 grudnia wspólnie ze światowym Dniem Praw Czło-
wieka, a wydarzenia mu towarzyszące będą organizowane przez samorządy prawnicze w kilkunastu 
krajach europejskich: Austrii, Belgii, Czechach, Finlandii, Francji, Niemczech, Węgrzech, Polsce, Portu-
galii, Danii, Norwegii i Słowenii. Wiodącym tematem tegorocznych uroczystości będzie zagwarantowa-
nie prawa do prywatności oraz ochrony tajemnicy zawodowej w obliczu masowego śledzenia danych 
 przez instytucje publiczne.

W Polsce obchody organizowane są wspólnie przez Krajową Radę Radców Prawnych oraz Naczelną Radę 
Adwokacką. Dążeniem obydwu samorządów jest promowanie zawodu radcy prawnego i adwokata przede 
wszystkim poprzez działania lokalne. Dlatego też na poziomie poszczególnych Izb Okręgowych Europejski 
Dzień Prawnika przybrał formę jednodniowego projektu edukacyjnego w formie spotkań członków Izb 
z młodzieżą ze szkół ponadpodstawowych. Zgodnie z założeniami spotkania mają być prowadzone przez 
2 radców prawnych lub adwokatów – w 4 szkołach z mniejszych ośrodków.

Z uwagi na znaczne zainteresowanie projektem, zarówno ze strony szkół, jak i radców prawnych naszej 
Izby gotowych poświęcić swój czas na działalność pro bono, w OIRP Kraków zajęcia będą mogły odbyć 
się w aż 10 szkołach ponadpodstawowych – gimnazjach, liceach ogólnokształcących, a także Zespo-
łach Szkół Zawodowych i Technicznych. Realizując założenia projektu, zgodnie z którymi ze spotkań 
z prawnikami skorzystać powinna przede wszystkim młodzież ucząca się w mniejszych ośrodkach OIRP 
Kraków organizuje obchody Europejskiego Dnia Prawnika nie tylko w Krakowie, ale również w szkołach 
w Makowie Podhalańskim, Rabce Zdroju, Zakopanem, Gorlicach, Dobczycach, Szczurowej, Limanowej 
i Zabierzowie Bocheńskim. 

Na szczeblu ogólnokrajowym samorządy Radców Prawnych i Adwokatów organizują konferencję po-
święconą ochronie prawa obywateli do prywatności pt.: „Jak daleko sięgnie państwo? Retencja danych, 
billingi, inwigilacja a gwarancje praw i wolności obywatelskich”. 

Szczegółowa relacja z przebiegu Europejskiego Dnia Prawnika zostanie przedstawiona w kolejnym wy-
daniu Biuletynu, bowiem niniejszy artykuł – w celu opublikowania go jeszcze w 2014 r. - przygotowany 
został na 2 tygodnie przed obchodami.

Karolina Radosz
Radca prawny 

Koordynator lokalny obchodów Europejskiego Dnia Prawnika 
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III Kongres Prawa Medycznego w Krakowie
OIRP w Krakowie objęła patronatem III już Kongres Prawa Medycznego, jaki w tym roku odbył się 
w dniach 4-5 grudnia 2014 roku. Wydarzenie, organizowane corocznie przez Polskie Towarzystwo Prawa 
Medycznego we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie, cieszy się zasłużoną renomą i za-
interesowaniem zarówno środowiska lekarskiego oraz prawników zajmujących się sprawami z zakresu 
opieki zdrowotnej. W tym roku wykłady dotyczyły m.in. praktycznych zagadnień rodzących szereg 
problemów w trakcie procesu leczenia, w tym klauzuli sumienia w aspekcie praw pacjenta i personelu 
medycznego w zderzeniu z obowiązkami szpitala oraz postępowania z pacjentem ubezwłasnowolnio-
nym w praktyce szpitalnej. Mec. Anna Kordylewska mówiła o podejściu lekarzy do pacjenta ubezwła-
snowolnionego i konfliktach na linii pacjent-opiekun, a kwestię zgody zastępczej zreferował w swoim 
wystąpieniu Sędzia Paweł Szewczyk. 

Nowatorskimi zagadnieniami poruszonymi przez wykładowców była kwestia wpływu tzw. „polityki 
szczerości” na roszczenia cywilnoprawne pacjentów. Na pytanie, czy przeprosiny skierowane do pacjenta 
w przypadku niepowodzenia w leczeniu zmniejszają stopień jego niezadowolenia i frustracji, a w konse-
kwencji minimalizują ryzyko wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym, w swoim wystąpieniu starał 
się znaleźć odpowiedź Michał Ryszard Wysocki mediator sądowy, reprezentujący Instytut Allerhanda.

Cały blok konferencji poświecony został dokumentacji medycznej, gdzie m.in. mec. Tamara Zimna 
mówiła o aspekcie uprawnień kontrolnych NFZ, jak i poruszono znaczenie utrwalania procesu leczenia 
pacjenta na nośnikach elektronicznych dla postępowania dowodowego w sprawach o błąd medyczny. 

Mec. Jolanta Budzowska, członkini Komisji Praw Człowieka przy KRRP, wygłosiła wykład na temat: 
„Prawa pacjenta a prawa człowieka”. Z szeregu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka należy 
wyprowadzić wniosek, że uchybienia niektórym prawom pacjenta skutkują jednoczesnym narusze-
niem praw człowieka, bowiem główne problemy prawne, z jakimi mierzą się pacjenci, dotyczą przede 
wszystkim tak ważnych aspektów leczenia, jak podmiotowość pacjenta i jego świadome uczestnictwo 
w procesie leczenia, jak również przewlekłości postępowań sądowych i realnych możliwości egzekwo-
wania praw pacjentów oraz roszczeń związanych ze szkodami na osobie.

Na Kongresie zaprezentowano także wyniki działalności Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zda-
rzeniach Medycznych za dwa pierwsze lata ich funkcjonowania na podstawie danych statystycznych 
z komisji małopolskiej, a także omówiono projekt nowelizacji przepisów regulujących działalność tych 
podmiotów. 

Ponieważ Kongres ma charakter cykliczny, warto już dziś zarezerwować sobie dwa dni na początku 
grudnia przyszłego roku (2015 r.), aby nie stracić szansy na udział w tak ważnym i interesującym wy-
darzeniu dla wszystkich prawników zainteresowanych problematyką prawa medycznego, jakim jest  
krakowska konferencja. 

Danuta Koszyk-Ciałowicz
Dziekan Rady OIRP w Krakowie 
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Radcowie prawni wspierają XIV  
edycję projektu „Szlachetna Paczka”

Szlachetna Paczka to projekt pomocy osobom potrzebującym dotkniętym biedą, samotnością lub 
chorobą. Jego idea wyraża się w zasadzie „1:1:1”, która oznacza, że jeden wolontariusz stowarzy-
szenia, bierze pod opiekę jedną konkretną rodzinę i rozpoznaje dokładnie jej sytuację wskazując 
na jej rzeczywiste potrzeby, które mogą być spełnione przez jednego darczyńcę, biorącego od-
powiedzialność za przygotowanie tej pomocy. Ideą projektu jest łączenie osób potrzebujących 
z osobami, które pomoc mogą im zapewnić, a rolą stowarzyszenia jest zapewnienie, że pomoc trafi 
do osób potrzebujących i spełni ich rzeczywiste potrzeby. Mądra pomoc według Stowarzyszenia 
WIOSNA to przede wszystkim taka, która nie demoralizuje, ale jest w stanie ich zaktywizować 
i zmotywować do zmiany sytuacji obdarowanego.

Finał tegorocznej Paczki odbył się w dniach 12-14 grudnia. Radcowie prawni od początku anga-
żowali się w projekt „Szlachetna paczka”, wspierając go na wiele sposobów, jednak w tym roku 
po raz pierwszy na skalę ogólnopolską do Paczki dołączyli poprzez udzielanie porad prawnych 
rodzinom SZLACHETNEJ PACZKI w ramach projektu WIOSNA Prawników i Dziennika Gazety 
Prawnej. Punkty konsultacyjne zlokalizowane były przy wybranych magazynach SZLACHETNEJ 
PACZKI w specjalnie wyznaczonych do tego pomieszczeniach. 

WIOSNA Prawników i Dziennika Gazety Prawnej to wyjątkowa ogólnopolska akcja pro bono 
pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 
Projekt powstał z inicjatywy Stowarzyszenia WIOSNA, a jego współorganizatorami są: Dziennik 
Gazeta Prawna, Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Izba Radców Prawnych. Projekt WIOSNA 
Prawników był przeprowadzony w postaci pilotażowej w 2013 r. na terenie Krakowa. Dokonano 
weryfikacji potrzeb prawnych wśród 120 krakowskich rodzin i stworzono system pomocy, które 
pozwolił na realizację obecnej, ogólnopolskiej edycji projektu.

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia stron internetowych projektów: www.szlachetnapaczka.pl 
oraz prawnicy.wiosna.org.pl i zapoznania się ze szczegółami akcji i jej wynikami. 

Marcin Mioduszwski
Radca prawny 

Marcin Sala – Szczypiński
Radca prawny 

Wicedziekan Rady OIRP w Krakowie
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Podziękowania
W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim Koleżankom i Kolegom, radcom prawnym z n/Izby, którzy uczestniczyli w ogólno-
polskiej akcji pro bono –„WIOSNA Prawników i Dziennika Gazety Prawnej” zorganizowanej 
przez Krajową Radę Radców Prawnych, Naczelną Radę Adwokacką, Dziennik Gazeta Prawna 
oraz Stowarzyszenie WIOSNA pod patronatem honorowym Pana Bronisława Komorowskiego 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dziękuję za aktywny udział w tym szczytnym przedsięwzięciu angażującym prawników w nie-
odpłatną pomoc prawną na rzecz rodzin w trudnej sytuacji życiowej, objętych od 14 lat pomocą 
akcji SZLACHETNA PACZKA. 

W tym roku, dzięki „WIOŚNIE Prawników i Dziennika Gazety Prawnej”, potrzebujący otrzymali 
kolejny impuls do zmiany swojego życia - wsparcie w postaci porad prawnych. 

Danuta Koszyk-Ciałowicz
Dziekan Rady OIRP w Krakowie

PAMIĘTAJMY O MEDIACJI NIE TYLKO „OD ŚWIĘTA” 
W dniu 16 października obchodzony był po raz kolejny Międzynarodowy Dzień Mediacji, mający na 
celu popularyzację mediacji jako skutecznej, szybkiej i taniej metody rozwiązywania konfliktów. Do 
obchodów tych po raz kolejny aktywnie włączyła się również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kra-
kowie, współuczestnicząc w przygotowaniu - pod auspicjami Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu 
oraz we współpracy z partnerami społecznymi - programu edukacyjnego dla uczniów sądeckich liceów 
ogólnokształcących. W ramach tego programu młodzież miała okazję zwiedzić budynek Sądu Okręgo-
wego i zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat organizacji sądu oraz funkcji i faktycznemu 
funkcjonowaniu mediacji w systemie wymiaru sprawiedliwości. Głównym punktem programu była zaś 
symulacja sesji mediacyjnych z udziałem uczniów, moderowanej przez profesjonalnych mediatorów (fot.). 

Tegoroczne obchody „święta mediacji”, zorganizowane w Nowym Sączu pod hasłem „SĄD OTWARTY 
NA MEDIACJE. BĄDŹ OTWARTY NA MEDIACJE.”, były również okazją do uruchomienia na obszarze 
właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu mechanizmów stałego popularyzowania mediacji, nie 
ograniczającego się tylko do działań „od święta”. Ich stworzenie było efektem pracy ukonstytuowanej 
w lipcu br. Społecznej Rady ds. Mediacji przy Prezesie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, obejmują-
cej przedstawicieli środowisk naukowych, prawniczych, gospodarczych oraz organizacji pozarządowych 
promujących mediację. Działania te objęły w szczególności wzmocnienie przekazu na temat mediacji 
w bieżącej komunikacji sądów ze stronami, poprzez wdrożenie pragmatyki pouczania stron o prawie 
do mediacji oraz udostępnienie na stronie internetowej Sądu Okręgowego materiałów informacyjnych 
i instruktażowych, będących źródłem praktycznej wiedzy o mediacji dla zainteresowanych stron. 
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Należy mieć jedynie nadzieję, że tego rodzaju działania przyczynią się do tego, że Polacy kiedyś docenią 
mediację tak samo, jak cenią ją nasi zachodnioeuropejscy sąsiedzi, czy też Amerykanie. O tym zaś, że do 
zrobienia jest w tym obszarze bardzo wiele, może przekonywać fakt, iż – według M. Bobrowicza - w USA 
tylko 5% sporów rozstrzyganych jest przed sądem, gdyż pozostałe spory rozwiązywane są w wyniku 
zastosowania mediacji, arbitrażu lub innych metod ADR, zaś w Polsce proporcja ta jest co najwyżej od-
wrotna. Praca nad odwróceniem tej tendencji jest zaś – wedle znawców tematu – nie tylko w interesie 
szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, ale również w interesie radców prawnych, gdyż w istocie 
swej jest ona ukierunkowana na stworzenie nowych, bardzo interesujących obszarów naszej aktywności 
zawodowej. Pamiętajmy więc o mediacji na co dzień, a nie tylko „od święta”. 

Andrzej Kadzik 
Radca prawny  

Mediator CMG KIRP 
Koordynator Społecznej Rady ds. Mediacji przy Prezesie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

Przypomnienie o obowiązkach radcy prawnego wynikających z ustawy 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(t. j. Dz. U. 2014r. poz. 455) nakłada na radców prawnych (instytucje obowiązane w myśl przepisów 
ustawy) wykonujących zawód, poza stosunkiem pracy w urzędach obsługujących organy administracji 
rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego oraz na prawników zagranicznych świadczących pomoc 
prawną poza stosunkiem pracy, obowiązki w zakresie rejestrowania transakcji i informowania General-
nego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach, w tym o transakcjach niedokonanych, w sposób 
i w okolicznościach określonym przepisami tej ustawy tj. art.8 ust.3b ; art.11 oraz art.16 .

Ponadto radca prawy, jako instytucja obowiązana, w zakresie określonym przepisami art.10a ust.4 oraz 
art. 10b ust.3 powołanej ustawy, winien wypełniać obowiązki szkoleniowe oraz wprowadzić procedury 
o których mowa w art.9e ust.4 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowaniu 
terroryzmu.

Przepisy ustawy nie wymagają od radców prawnych, w celu realizacji obowiązków nałożonych ustawą, 
uprzedniego informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o rozpoczęciu prowadzenia 
działalności. 

Udzielenie informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o prze-
ciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodnie z przepisem art.3 ust. 61 ustawy 
o radcach prawnych, nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej.

Alicja Juszczyk
Radca prawny 

Wicedziekan Rady OIRP w Krakowie 
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Doskonalenie zawodowe
Komisja d/s doskonalenia zawodowego informuje, iż w nowym, 2015 roku popołudniowe szkole-
nia w Krakowie nie będą już organizowane w auli Uniwersytetu Pedagogicznego, lecz w budynku 
siedziby OIRP. Pierwsze szkolenia zorganizujemy w wynajętej sali na parterze, a po oddaniu do 
użytkowania naszej nowej sali wykładowej – na pierwszym piętrze budynku.

Planujemy także organizować szkolenia popołudniowe nie we wtorki, lecz w czwartki w każdym 
miesiącu.

Szkolenia popołudniowe w Nowy Sączu i Tarnowie będą się odbywać tak, jak w tym roku w usta-
lonych już dniach i salach.

Tematykę szkoleń oraz ich terminy podamy Państwu w styczniu na stronie internetowej OIRP.

W styczniu podsumujemy wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego w II cyklu szkoleń 
zawodowych, który kończy się z dniem 31 grudnia 2014 r., prosimy zatem o doręczenie do tego 
dnia zaświadczeń o szkoleniach, w których braliście Państwo udział, a także informacji o wydanych 
publikacjach. Po raz kolejny przypominamy o możliwości uzyskania punktów szkoleniowych na 
platformie e-learningowej Krajowej Rady Radców Prawnych : www.e-learning.kirp.pl

Magdalena Mac-Szponder
Radca prawny 

Przewodnicząca komisji ds. doskonalenia zawodowego
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Na dworze… 
…szaro, buro i ponuro a na aplikacji atmosfera gorąca, oj gorąca. 

Na III roku przebrzmiały już wprawdzie emocje związane ze zdawaniem kolokwiów i moż-
na powiedzieć, że wszyscy aplikację ukończyli, ale nie zabrakło momentów trudnych przy 
zdawaniu zwłaszcza prawa administracyjnego. Prawdziwym „hitem” było za to kolokwium 
z podatków, które niemal wszyscy zdali śpiewająco, w przeważającej większości na ocenę bar-
dzo dobrą. Wygląda na to, że aplikanci tego rocznika rozmiłowali się w podatkach. Są oni 
najbardziej zmęczeni trzyletnią aplikacją i biorą prawdziwie duży oddech przed czekającym  
ich egzaminem radcowskim.

Na II roku kolokwia wciąż trwają i miejmy nadzieję że zakończą się do 15 grudnia, tak jak stanowi 
Regulamin. Szkoda tylko, że nie przewidziane są w nim naprawdę sytuacje wyjątkowe, kiedy to 
aplikant nie ma możliwości z powodu chociażby poważnej choroby przystąpić do nich nawet 
w dwóch po sobie wyznaczonych terminach. Wydaje się, że dla tych przypadków wskazane 
byłoby wydłużenie sesji egzaminacyjnej do końca grudnia. 

II rok to rok najliczniejszy, jest na nim 317 aplikantów. Dobrze poradzili sobie z kolokwium 
z prawa rodzinnego i z tej liczby nie zdało go w I terminie tylko 13 osób, które poprawiły oceny 
niedostateczne w II terminie. Trochę gorzej było z kolokwium pt. Prawo spółek handlowych, 
prawo gospodarcze prawo upadłościowe i naprawcze. Pewnie istniał jakiś powód, który spowo-
dował, że połączono te przedmioty w jedno kolokwium. Dodajmy - kolokwium bardzo obszerne 
jeśli wziąć pod uwagę materię będącą jego przedmiotem, a także to, że nie wszystkie zagadnie-
nia, które aplikanci musieli opanować na kolokwium były objęte programem szkolenia. Samo 
przygotowanie zestawów pytań do tego kolokwium, dobre skompletowanie Komisji nastręczało 
opiekunom roku niemało kłopotów, nie tak wielkich wszakże jak dobre przygotowanie się do 
niego aplikantów. Kolokwium wlecze się od początku września, na razie zdało go 274 osoby, 
a 43 z ocenami niedostatecznymi ciągle czeka na swój II termin, który odbędzie się 8 grudnia. 

Przed aplikantami II roku jeszcze poważne kolokwium o przydługim tytule – Prawo karne, po-
stępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, Kodeks wykroczeń, 
postępowanie w sprawach o wykroczenia. Ono odbędzie się 1 grudnia, a ilu będzie poprawko-
wiczów – zobaczymy.

No i najmłodsi stażem – I rok. Tutaj też gorąco, aczkolwiek już po ciężkim kolokwium z pro-
cedury cywilnej. Z 298 osób uprawnionych do pisania tego kolokwium tylko jedna będzie 
musiała powtarzać rok, choć poprawkę pisało 51 osób. 17 listopada pisali kolokwium z prawa 
cywilnego, na wyniki jeszcze czekamy. 
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Zamiast chwili na uśmiech, dla zakończenia w przyjemnym nastroju tego roku szkoleniowego 
pozwalamy sobie przyznać się publicznie do prowadzenia przez opiekunów roku Zielonej Księgi 
Absurdów. Zapisujemy w niej co bardziej śmieszne pytania, zdarzenia bądź rozmowy telefoniczne, 
wklejamy wydrukowane maile – wszystko, co wywołuje na naszych twarzach uśmiech a pochodzi 
od naszych aplikantów. 

Wszystkiego nie będziemy przytaczać, ale dla wywołania uśmiechu u Państwa przedstawiamy 
parę scenek.

Na zajęciach w marcu opiekun informuje aplikantów, iż dokona ich podziału na grupy do zdawania 
kolokwium ustnego wg alfabetu, mówiąc jednocześnie że kolokwium rozpocznie się 7 czerwca. Dwa 
dni po tym komunikacie dostaje maila od aplikanta, którego nazwisko zaczyna się na A: „Zwracam 
się z prośbą o wpisanie mnie na kolokwium z…”(nie ujawniamy ani roku ani przedmiotu w celu 
uniemożliwienia identyfikacji osoby aplikanta) „na jeden z pierwszych terminów, z uwagi na fakt, 
iż 14 czerwca ma się odbyć mój ślub”. Czyżby A było na końcu alfabetu?

27 października na jednym z roczników odbyło się kolokwium. Wyniki ogłoszono 4 listopada, po-
prawkę ustalono na 12 listopada. 10 listopada przychodzi aplikant do opiekuna i pyta: „Czy pani 
pamięta czy ja zdałem to kolokwium?”

Na poprawkę nie przychodzi jeden z aplikantów. Mijają dwa dni, od aplikanta nadal brak informacji, 
opiekun dzwoni, chcąc dowiedzieć się o przyczynę nieobecności. Pyta po prostu: „Dlaczego nie był 
pan na kolokwium poprawkowym?” A z drugiej strony słyszy niedowierzające: „To ja nie zdałem 
tego kolokwium???”

Takie oto kwiatuszki się nam przytrafiają, ale nikogo nie krzywdzą, wywołują za to zadumę i refleksję 
nad zachowaniami ludzkimi. 

Opracowała mgr Edyta Klek
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Bieszczady 2014
Już na kilka tygodni przed zwołujemy się mailami. Środa 
1 października. Zbyszek z Jaśkiem wyruszają z Miasta, 
zajeżdżają po mnie i dalej na wschód: Gorlice, Dukla i po 
skręcie w lewo mamy po prawej Beskid Niski zielony 
jeszcze, tylko punktowo żółcą się brzozy. Ich wierzchołki 
pierwsze zapowiadają jesień. Wspominamy zeszłorocz-
ny rajd, kiedy pogoda dopisała wprost nadzwyczajnie. 
Mijamy Komańczę, chmury niskie, lekko rosi, gdy do-
jeżdżamy do torów Kolejki Bieszczadzkiej. Następnie 
Cisna i Baligród i wreszcie jest ”Wisan” – cel podróży. 
Jak przed rokiem mieszkamy w tym samym drewnia-
nym domku, ale nie takim samym. Wnętrze: świeżutkie, 
niemalowane jodłowe deski, a zapach... Domek wcześniej zaklepany, bo w hotelu mieszkają panie i ... 
zbowid, skład personalny także ustalony, bo... najbardziej lubimy te piosenki, które już znamy. Zresztą, 
jak nie dbać o piosenki, kiedy jest Zbyszek z gitarą i Edi też zabrał swoją wraz z odmiennym repertuarem: 
przedwojenne tanga, romanse Wertyńskiego. 

Powitania po roku z rajdowiczami: oczywiście Asia Sito nasz dobry duch z krajówki, z miasta Łodzi za-
wołane łaziki (wiosną widzieliśmy się na Rajdzie Sudeckim), Szczecin, Augustów – mają charakter, taki 
kawał drogi), Warszawa i okolice, piękna nasz Polska cała... Potem ognisko, wiata grillowa, tańce hulanki 
i ... ulubione napoje. Ściskamy się z naszymi przewodnikami Andrzejem i Zbyszkiem. Wielokrotnie się 
o tym rozmawiało, czemu nam tak tu dobrze. Znakomita większość przyznaje, że tam się czujemy jak 
za czasów studenckich:”ta nasza młodość, ten szczęsny czas...” Ale to tylko przygrywka, bo jutro... Nie, 
nie, tym razem nie „idziemy na całość”, bo jutro trasa 8 h z Wołosatego na Tarnicę, Bukowe Berdo do 
Mucznego. Dzielna załoga, nikt nie pęka. Dwa autokary pełne, wysiadamy w Wołosatem pod siedzibą 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Chmury dość niskie, nadal lekko rosi, idziemy najpierw lekko płaską 
łąką, dalej zarośla, bardziej stromo, śliskie kamienie, korzenie, wysiłek zdejmuje kolejne warstwy odzieży, 
rozmowy cichną, miarowe oddechy, wchodzimy w bukowy las. Po wyjściu z lasu krótki postój, kwadrans 
dla fotoreporterów... idziemy dalej, znowu bardziej stromo i z prawej coraz mocniej wieje, czapki już nie 
chronią, zakładamy kaptury i rękawiczki. Rok temu to nawet śniegiem prószyło, a szczyt Tarnicy był już 
zupełnie biały. Podchodzimy pod przełęcz Krygowskiego, wieje coraz mocniej, a po drugiej stronie pasma 
szarobiałe kłęby chmur. To Bukowe Berdo nieciekawie wygląda, bo podejście będzie po gliniastym szlaku. 
Przewodnicy – wraz z naszym Zbysiem – głośno wyrażają wątpliwość co do celowości takiego – jak zapla-
nowano – wariantu, ale póki co, walimy na Tarnicę. To jest to co tygrysy lubią najbardziej, wchodzimy na 
Tarnicę, widoków żadnych, więc szybko baton, gorąca herbata i inne trunki - kto ma) i na dół, byle uciec 
od wiatru. Kierownictwo ustaliło, że Berdo tym razem odpuszczamy i schodzimy do Wołosatego. Miło 
w takiej chwili siąść w wygodnym fotelu. Okazało się, że czworo młodych aktywnych poszło jednak na 
Berdo, więc zajeżdżamy do restauracji w Ustrzykach Górnych na gorącą zupę i czekamy na aktywnych. 
Ciepło, miło, można czekać.

Siedmiu radców raz w Ustrzykach
Tańczyło nocą walczyka.

Gdy szli razem przez Bieszczady,
Bo samotnie „nie da rady”,

Gdy cię coś w kolanie strzyka.

Krzysztof Gomoła
24 października 2014 r
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W „Wisanie” lekki gorący posiłek, potem ablucje, kreacje bo o 20.00 „uroczysta kolacja” w pełnowymia-
rowym lokalu „Natura Park” w Baligrodzie. Lokal znany uczestnikom poprzednich rajdów, wielki dom 
myśliwski zdobny w takież trofea, stoły, białe obrusy, zastawa, przystawki, dania zimne, gorące, wina, 
napoje, bezszelestna obsługa, bar maximus a w nim szalejący barman żonglujący butelkami i czym kto 
chce, przy tym ognie, kolorowe światła – panie zachwycone. Ale to wszystko drobiazg, najważniejsze, że 
były tańce przy ogólnej radości i wspólnych harcach impreza szybko dobiegła końca. 

Nazajutrz wyjazd do Sanoka i spływ Sanem pontonami, rzeka szeroko rozlana, miejscami płycizny, przy 
niewprawnych wioślarzach wejście na kamienne mielizny trafiło się kilka razy. Raz nawet dzielny Antoś 
K. z miasta Łodzi poświęcił suche buty i wysiadł z pontonu aby nas zepchnąć. Jako wytrawny turysta miał 
w zapasie drugie. Wiosłowaliśmy tak ponad godzinę, a uciechy było, chlapania... Szczęśliwie dotarliśmy 
bez ofiar w ludziach i sprzęcie do miejsca, gdzie czekał Hrabia w autokarze (taką ksywkę ma kierowca) 
i pojechaliśmy do Ulucza coraz szerszą pradoliną Sanu, po drodze wsiadła p. Dorota – przewodniczka 
aby nas oprowadzić po pięknej drewnianej cerkwi, wyremontowanej ostatnio. Cerkiew jest położona na 
górze o dość stromym podejściu, wielokrotnie była broniona przed najeźdźcami. 

4.10. ostatni dzień, od Przełęczy Wyżnej na Połoninę Wetlińską do Schroniska Chatka Puchatka, potem 
grzbietem pasma do Przełęczy Orłowicza i zejście do Wetliny. Największy prezent w tym dniu to pogoda. 
Po dwóch dniach pochmurnych i w chwili wyjazdu nadal chmury, ale prognozy były obiecujące. Im wy-
żej, tym robiło się coraz jaśniej. Kiedy wyszliśmy z bukowego lasu i szlak skręcał w prawo ku grzbietowi 
pasma ... ukazało się błękitne niebo a potem o sole mio!!! Po lewej schronisko na szczycie a na wprost 
Mała Rawka i Wielka Rawka a w dolinie białe jak mleko chmury. I słońce, słońce. Postój, kanapki, batony 
i jakieś płyny w piersiówkach, chociaż największym powodzeniem cieszył się w schronisku pewien napój, 
który z uwagi na to, że zawiera alkaloidy przeciwdziała powstawaniu kwasu mlekowego. Dzięki temu 
unika się przykrego zjawiska zwanego zakwasami w mięśniach. W tym słonecznym nastroju ruszyliśmy 
ku Przełęczy Orłowicza mijając wędrujących ku Chatce takich jak my szczęśliwców. Na przełęczy krótki 
postój i ruszamy w dół do Wetliny. Jednak około ¼ trasy już prawie płaskiej to była ślizgawka po biesz-
czadzkim błocie. To nie do opisania, to trzeba przeżyć i poczuć. Mnie się to udało: do dziś nie wiem jak 
i dlaczego pociągnęło mnie do przodu i aby nie pacnąć w błocko na twarz oparłem się na rękach. Czas 
jakiś szedłem jak ubłocone nieszczęście, z wyciągniętymi jak lunatyk rękami, aż znalazłem mały ciek 
wodny i wstępnie spłukałem błocko. Ale nic to, w Wetlinie już nie brak porządnych lokali, które dyspo-
nują stosownymi urządzeniami, aby ubłocony turysta mógł umyć ręce. Powrót do Wisanu, lekki gorący 
posiłek, obowiązkowa kąpiel i – tradycyjna już degustacja win i serów. Sery zjedzono, wino wypito, ale 
kartonik pojechał do domu, a jakże – wszak tradycja. A w domu jako pointa – w tv I odcinek „Watahy” i te 
bieszczadzkie pejzaże i strażnica SG w Ustrzykach Górnych opodal której niedawno jadło się kwaśnicę na 
baraninie. No, ale dość marzeń, w poniedziałek do kancelarii... Tak, tak... dwie rozprawy...

P. S. W ramach prywaty serdeczności dla Eli B. która mnie tym rajdem zainfekowała. 

Waldemar Bagiński
Radca prawny
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KOLEŻANKI i KOLEDZY (nie tylko) SENIORZY !
Nasze miasto - Kraków - znajduje się w pierwszej dziesiątce miast, w których mieszka największa ilość 
osób, które przekroczyły 60 rok życia.
Aczkolwiek starość jest nieunikniona, co jest wiedzą powszechną - nie musi ona oznaczać bierności, cho-
roby czy samotności - wręcz przeciwnie - może być to czas aktywnej realizacji własnych pasji i marzeń.
Mając wielki kapitał w postaci doświadczenia, wiedzy oraz umiejętności możemy pełnić rolę ekspertów 
w swoich dziedzinach, być organizatorami działań, które służyć będą innym.
„Narzędziem” dla realizowania takiej aktywnej starości jest aktualnie opracowany przez „miasto” gminny 
program”Aktywności i Integracji Społecznej Seniorów” jak też powołanie RADY KRAKOWSKICH SENIOROW.
Z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa, a stosowną uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 
2014r. ustalono zasady wyboru Rady Krakowskich Seniorów, zgodnie z którymi spośród 98 kandydatów 
wyłonionych zostało w procedurze w pełni demokratycznej poprzez głosowanie - 25 jej członków.
Stałym przedstawicielem prezydenta Krakowa w RADZIE jest Anna Okońska-Walkowicz, pełmocnik ds. 
polityki społecznej.
Jak zakłada podstawowy dokument tj. Statut Rady Krakowskich Seniorów - „zadaniem RADY jest repre-
zentowanie interesów seniorów wobec samorządu Miasta Krakowa”, „RADA jest ciałem o charakterze 
inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Miejskiej Kraków, z którymi współ-
pracuje we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych...”
Zgodnie z postanowieniami Statutu - RADA w głosowaniu tajnym wybrała ze swojego grona przewod-
niczącego, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza - określając ich funkcje i sposób działania.
30 września 2014r. członkowie RADY otrzymali nominacje z rąk Prezydenta, reprezentując najróżniejsze 
krakowskie środowiska senioralne jako aktywiści, działacze społeczni czy liderzy - wszyscy jako wolonta-
riusze. Ich sylwetki przedstawione są na stronie „Magicznego Krakowa, zakładka – dla seniora”
Aktualnie opracowany został przez RADE „regulamin działania” ,w którym m.in. powołano trzyosobowe 
komisje tematyczne w zakresie podstawowych obszarów dotyczących środowiska seniorów jak :
• aktywizacji osób starszych, współpracy z instytucjami seniorów i więzi miedzypokoleniowej, 
• profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia seniorów
• sportu, turystyki i rekreacji oraz infrastruktury dla seniorów
• d/s ekonomicznych i lokalowych warunków życia oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów
• edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego jak tez kontynuowane są organizacyjne, cykliczne spotkania 

całej RADY jak i jej ZARZĄDU.
KOLEŻANKI i KOLEDZY - RADA KRAKOWSKICH SENIOROW jako „pośrednik” miedzy środowiskiem 
seniorów a samorządem naszego miasta oczekuje na zgłaszanie przez Was wszelkich propozycji, postu-
latów, wniosków - a zwłaszcza problemów - które ma nadzieję skutecznie przedstawiać i rozwiązywać 
w zakresie swoich kompetencji. 

Z senioralnym pozdrowieniem
 Barbara Ostrowska-Płaszewska

Radca prawny, wice-przewodn. Rady Krakowskich Seniorów 
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INFORMACJA
W celu prawidłowego realizowania zadań samorządu radców prawnych, Rada przypomina o obowiązku 
regularnego, terminowego, comiesięcznego opłacania składek członkowskich w wysokości i na zasadach 
określonych w uchwale nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 roku  
w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania 
i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych.

Wysokość składki: 

• radców prawnych wykonujących zawód wynosi 100 zł miesięcznie, w tym 78 zł składka członkowska 
i 22 zł składka ubezpieczeniowa;

• radców prawnych niewykonujących zawodu wynosi 78 zł miesięcznie;
• radców prawnych będących emerytami lub rencistami wykonującymi zawód wynosi 61 zł miesięcznie, 

w tym 39 zł składka członkowska i 22 zł składka ubezpieczeniowa;
• radców prawnych będących emerytami lub rencistami niewykonującymi zawód wynosi 8 zł miesięcznie;
• aplikantów radcowskich wynosi 20 zł miesięcznie.

Z obowiązku uiszczania składki członkowskiej zwolnieni są:

• radcowie prawni, którzy ukończyli 75 lat i nie wykonują zawodu radcy prawnego;

• radcowie prawni niewykonujacy zawodu radcy prawnego, zarejestrowani  w urzędzie pracy jako bez-
robotni – po przedstawieniu dokumentu uprawniającego do zwolnienia.

Składka za dany miesiąc winna być uiszczona do końca danego miesiąca.

Uchwałą tą Krajowa Rada Radców Prawnych zobowiązała rady okręgowe do przekazywania przypada-
jącej jej części składki samorządowej w terminie do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
Część składki członkowskiej należnej Krajowej Radzie Radców Prawnych, Rada przekazuje w wysokości 
należnej, czyli niezależnie od wielkości środków finansowych, które z tytułu składki członkowskiej przez 
radców prawnych zostały przekazane na rachunek bankowy OIRP za dany miesiąc kalendarzowy. Zatem 
w sytuacji kiedy składki członkowskie nie są opłacane regularnie, w okresach miesięcznych, Rada jest 
zobowiązana kredytować brakujące środki finansowe z tytułu nie opłaconych składek członkowskich.

Podobnie sytuacja kształtuje się przy przekazywaniu do Ubezpieczyciela środków finansowych z tytułu 
składki ubezpieczeniowej, tu również Rada jest zobowiązana przekazywać składki w należnej wysokości 
za wszystkich radców prawnych, którzy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC niezależnie od 
tego czy składka ubezpieczeniowa za dany miesiąc została przez radcę prawnego opłacona. 

Mając na uwadze uregulowania dotyczące wysokości składek członkowskich oraz gromadzenia i dystry-
bucji środków finansowych z tego tytułu przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych, Rada przypomina 
o ustawowym obowiązku ponoszenia opłat na rzecz samorządu zawodowego i o przepisach ustalających 
sankcje za nieuiszczanie składek członkowskich.

Alicja Juszczyk
Radca prawny 

Wicedziekan Rady OIRP w Krakowie 
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Zmiany na liście radców prawnych w okresie  
od 1 października 2014 r. do 30 listopada 2014 r.
Na dzień 30 listopada 2014 r. na listę radców prawnych w Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w Krakowie wpisanych było 2830 radców 
prawnych, w tym 2051 wykonujących zawód radcy prawnego, 779 
osób nie wykonujących zawodu, a w tym 172 osoby mające zawie-
szone prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Na listę prawników zagranicznych wpisanych było 5 prawników.
W okresie od 1 października 2014 r. do 30 listopada 2014 r.:
1. Na listę radców prawnych wpisano 5 osób, w tym:
• 3 osoby spełniające przesłanki określone w art. 25 ust. 1 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.
2. Skreślono czterech radców prawnych, w tym:
• dwóch zmarłych radców prawnych: Jerzego Reklewskiego i Eugenię 

Zając,
• jednego radcę prawnego - na jego wniosek,
• jednego radcę prawnego - usunięcie wpisu w związku z przenie-

sieniem do innej Izby.
3. Zawieszono prawo do wykonywania zawodu jednemu radcy praw-
nemu - na jego wniosek.

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

Z limeryków zimowo-popisowych

Dla radczyni, która w życiu ceni luz,
twórczość zimą to bynajmniej żaden mus,

o tej bowiem porze roku
preferuje gdzieś na stoku

popisowy prezentować iście szus.
Joanna Włodarczyk

Radca prawny

Limeryk o karpiu-bojowniku 
czyli 

o dzielnych i sprytnych przetworach rybnych

Pewien karp, co w grudniu cierpi wprost katusze, 
choć na płetwie (czyt. ramieniu) nosi duszę, 

to walecznie oraz z werwą 
postanawia być konserwą –  

 na czas Świąt się zapuszkować – mówi – muszę. 

Joanna Włodarczyk
Radca prawny

www.LEX.com.pl/ipg
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