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DZIEKAN
Danuta Koszyk - Ciałowicz
wtorek w godz. 9.00 – 14.00 
czwartek w godz. 10.00 - 16.00
WICEDZIEKAN ds. ekono-
micznych i organizacyjnych
Alicja Juszczyk
środa w godz. 14.00 - 16.00
czwartek w godz. 15.30 - 18.00
WICEDZIEKAN ds. wykony-
wania zawodu
dr Marcin Sala – Szczypiński
czwartek w godz. 14.00 - 18.00

WICEDZIEKAN ds. aplikacji
Anna Sobczak
poniedziałek 13.00 - 17.00  
e-mail: aplikacja@oirp.krakow.pl

SEKRETARZ RADY
Danuta Rebeta
piątek w godz. 9.00 – 13.00

SKARBNIK RADY
Joanna Żurek - Krupka
wtorek w godz. 14.00 – 18.00

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
Zofia Krok
czwartek w godz. 12.00 - 14.00

Komplet  
LEX Radca Prawny

Wydawnictwo Wolters Kluwer we współpracy z Krajową Izbą Radców Praw-
nych prezentuje ofertę na zakup licencji serwisu LEX. Pełna baza aktów 
i orzecznictwa oraz 4 moduły autorskie na 12 lub 18 miesięcy już od 1800 zł! 

Wybierz komplet najbardziej dopasowany do Twojej praktyki i zamów do 
30.09.2016 r. na www.radca.profinfo.pl

Oferta serwisu  
LEX szyta  
na miarę potrzeb  
radców prawnych

Z oferty mogą  
skorzystać radcowie 
prawni z kancelarii  

1-, 2- i 3- osobowych

Ponadto, w ofercie dodatkowe moduły LEX z rabatami do 50%. 
Pełna lista dostępna na stronie www.radca.profinfo.pl
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Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Zebrania rejonowe już za nami, wybranych zostało 152 delegatów na zgromadzenie OIRP w Krakowie X 
kadencji, którzy 23 czerwca dokonają wyboru nowych władz samorządowych naszej Izby. Wybrani delegaci 
to w większości młodzi radcowie prawni sądząc po numerach wpisów na liście radców prawnych, do-
świadczonych radców prawnych stosunkowo mało. Nie wiadomo tylko czy to rezultat mojego do Państwa 
apelu w poprzednim biuletynie i przemyślanych decyzji czy też akcji propagandowej, że radców prawnych 
z numerem wpisu poniżej 1000 należy skreślać. I tak łaskawie, bo przecież doskonale pamiętam, jak jeden 
z warszawskich radców prawnych miał kiedyś pomysł, aby wszystkich starszych „utylizować” – i to nie jest 
anegdota. To znak naszych czasów, wszyscy powinni być młodzi, piękni i najlepiej bogaci - każdy by tak 
chciał, ale tylko nieliczni tak mają. Przypomina mi się wiersz A. Asnyka „Do młodych”: „Ale nie depczcie 
przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść […]”, ale kto by tam zawracał sobie głowę 
poezją. Budujące jednak, że są wśród nas tacy, którzy myślą i postępują inaczej. Przykład, proszę bardzo, 
nasz kolega radca prawny Kazimierz Skoczeń, laureat tegorocznej nagrody „Kryształowego Serca Radcy 
Prawnego”, od 22 lat bezpłatnie pomaga potrzebującym w ramach Stowarzyszenia „Arka” w Oddziale 
terenowym w Nowym Sączu, którego był założycielem. Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce, 
jak co roku w Warszawie, tym razem w Hotelu Forum, choć zauważyć należy w skromnych warunkach 
w porównaniu do poprzednich gali. W marcu miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie. W dniach  
15-18, został przeprowadzony w naszej Izbie, podobnie jak w całym kraju, egzamin radcowski, który z oce-
ną pozytywną zdało 247 osób, w tym 242 absolwentów aplikacji radcowskiej. Dokładamy wszelkich starań 
aby zajęcia na aplikacji dobrze przygotowywały naszych absolwentów do wykonywania zawodu radcy 
prawnego, począwszy od profesjonalnej kadry wykładowców i prowadzących ćwiczenia poprzez udo-
stępnianie programów informatycznych służących podnoszeniu kwalifikacji jak program e-learningowy 
do nauki języka angielskiego prawniczego a skończywszy na zapewnieniu dobrych warunków lokalowych. 
Jak już Państwu sygnalizowałam w poprzednim biuletynie I rok aplikacji radcowskiej aktualnie odbywa 
zajęcia już w salach przy ul. F. Nullo 8. Nasze wysiłki i dbałość o aplikantów przynoszą efekty co udowodnił 
tegoroczny turniej negocjacyjny organizowany przez KRRP dla aplikantów radcowskich, którego finał 
miał miejsce w dniu 14 maja w Warszawie. Aplikanci z naszej Izby zajęli prestiżowe I i III miejsce. Jestem 
bardzo dumna z tych młodych ludzi, którzy rozumieją, że biorąc udział w takich konkursach, zdobywają 
nie tylko nagrody i uznanie, choć to zawsze miłe, ale przede wszystkim podnoszą własne umiejętności 
zawodowe. To bardzo mądra inwestycja w siebie, która głęboko w to wierzę, będzie procentować. Ko-
rzystając z okazji gratuluję zwycięzcom sukcesu! Również w marcu odbyły się w Krynicy Mistrzostwa 
Polski Radców Prawnych i Aplikantów w Narciarstwie Alpejskim, która to impreza organizowana przez 
KRRP ma podobno obecnie coraz mniej wspólnego z wydarzeniem sportowym a bardziej ze spotkaniem 
integracyjnym, choć jak wieść niesie tylko dla tych najbardziej wytrzymałych. Kontynuując temat imprez 
sportowo – integracyjnych chcę poinformować, że w kwietniu miały miejsce jeszcze Mistrzostwa Radców 
Prawnych w Halowej Piłce Nożnej Mężczyzn w Kielcach, na których nasza drużyna zajęła III miejsce. Duża 
poprawa w stosunku do zeszłego roku. Pod koniec kwietnia br. w Szczecinie odbyło się natomiast III Forum 
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Aplikantów (wydarzenie to zostało opisane w niniejszym numerze naszego Biuletynu). Wracając jednak do 
spraw stricte samorządowych, bo przecież to one są najważniejsze w naszej działalności, poinformować 
należy, że w dniu 9 kwietnia odbyło się Zgromadzenie sprawozdawcze, na którym miałam przyjemność 
przedstawić Delegatom nie tylko sprawozdanie z działalności Rady za 2015 r., ale także osiągnięcia 
i sukcesy kierowanej przeze mnie Rady, która kończy już swoją kadencję /jak ten czas szybko zleciał!/. 
Cieszę się z zaufania jakim mnie Państwo jako Dziekana obdarzacie, czego doświadczałam przez całą 
kadencję, ale muszę przyznać, że spodziewałam się większego zainteresowania Delegatów wykonaniem 
budżetu za 2015 rok. W związku z kończącą się kadencją, została dodatkowo zlecona i wykonana opinia 
oraz raport uzupełniający opinię w zakresie prawidłowości prowadzenia działalności finansowej w naszej 
Izbie za rok 2015, którego ustalenia potwierdzają przestrzeganie w naszej Izbie obowiązujących przepisów 
prawa i procedur, a przeprowadzona kontrola nie ujawniła żadnych nieprawidłowości w prowadzeniu 
i sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2015 roku. 

Z tej racji, że jest to moja ostatnia okazja do zaprezentowania Państwu osiągnieć Rady obecnej kadencji 
przedstawiam przedsięwzięcia, które zostały podjęte i zrealizowane po raz pierwszy w okresie IX kadencji:

• uruchomienie od końca 2013 roku, newslettera (wysyłanego raz w tygodniu, a w sprawach niecier-
piących zwłoki na bieżąco) celem przekazywania pilnych informacji i komunikatów oraz ogłoszeń; 

• organizację konkursu krasomówczego dla aplikantów radcowskich, który odbył się już 3 razy: w styczniu 
2014 roku (po raz pierwszy), a następnie w styczniu 2015 roku oraz w styczniu 2016 roku;

• organizację międzynarodowej konferencji przy okazji dorocznego Kongresu Stowarzyszenia EAL – Eu-
ropean Association of Lawyers z siedzibą w Brukseli, której tematem było „Europejskie prawo pracy 
i europejskie prawo ubezpieczeń społecznych” w czerwcu 2014 roku;

• udział przedstawicieli Rady i aplikantów radcowskich w I Forum Aplikantów Radcowskich, które jest 
organizowane rokrocznie od 2014 roku; 

• udział w pierwszych obchodach Europejskiego Dnia Prawnika w dniu 10 grudnia 2014 roku ustano-
wionego przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), który przybrał dzięki 
zaangażowaniu radców prawnych z n/Izby m.in. formę jednodniowego projektu edukacyjnego w po-
staci 45-minutowej lekcji z uczniami szkół ponadgimnazjalnych w: Makowie Podhalańskim, Rabce 
Zdroju, Zakopanem, Gorlicach, Dobczycach, Szczurowej, Limanowej i Zabierzowie Bocheńskim oraz 
w 2 szkołach w Krakowie; 

• objęcie akcją „Niebieski Parasol” nowych ośrodków: Dębicy, Gorlic, Limanowej, Nowego Targu oraz 
Proszowic;

• zorganizowanie cyklu spacerów z serii „Kraków - śladami cudzoziemców”, który cieszy się dużym 
zainteresowaniem;

• przyznanie w 2014 roku Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie nagrody specjalnej Stowarzy-
szenia WIOSNA. Nagrodę odebrała z rąk Prezesa Stowarzyszenia ks. Jacka Stryczka Dziekan Rady OIRP 
w Krakowie radca prawny Danuta Koszyk – Ciałowicz podczas ogólnopolskiej Gali akcji „Szlachetna 
Paczka”, która odbyła się w Warszawie; 
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• przyznanie w marcu 2015 roku Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie prestiżowej nagrody 
specjalnej „Izba Pro publico bono” Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych dla najbardziej wyróż-
niającej się Izby w działaniach pro bono;

• intensywne rozwijanie i wdrażanie opracowanych przez n/Izbę programów edukacji prawnej pro bono 
dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. OIRP w Krakowie przy pomocy 80 radców prawnych (spe-
cjalistów z wielu dziedzin prawa) zrealizowała programy edukacji prawnej w 21 szkołach ponadgim-
nazjalnych Małopolski docierając do 1200 uczniów;

• zorganizowanie w Krakowie szkolenia sędziów sądów dyscyplinarnych, rzeczników dyscyplinarnych 
i przewodniczących okręgowych zespołów wizytacyjnych. Uczestniczyło w nim około 40 radców praw-
nych z Izby krakowskiej i wrocławskiej.

• zorganizowanie w siedzibie n/Izby szkolenia Skarbników Rad OIRP i Głównych Księgowych OIRP z 18 
izb z całej Polski;

• zorganizowanie spotkania adwokatów z Iranu w Krakowie w 2013 roku. Goście z Iranu uczestniczyli 
w rozprawach cywilnej i karnej oraz spotkali się z Prezesem i Wiceprezesem Sądu Okręgowego w Kra-
kowie i złożyli wizytę w n/Izbie, podczas której Wicedziekan Rady Marcin Sala – Szczypiński omówił 
działalność samorządu radcowskiego oraz zasady wykonywania zawodu radcy prawnego w Polsce; 

• od 2014 roku zapewnienie uroczystej oprawy ślubowania radców prawnych w obecności sztandaru 
KIRP; 

• urządzenie sali rozpraw na III piętrze w dawnej sali posiedzeń Rady;

• urządzenie nowych sal szkoleniowo-wykładowych na I i IV piętrze;

• urządzenie Klubu Seniora, w siedzibie OIRP w Krakowie, gdzie zarząd Klubu oraz jego członkowie 
otrzymali wyposażone pomieszczenie biurowe na IV piętrze;

• uruchomienie bezpłatnych kursów e-learningowych: z zakresu prawa karnego oraz prawniczego języka 
angielskiego dla radców prawnych i aplikantów z n/Izby- bez limitu dostępu; 

• zmiana szaty graficznej i redakcji Biuletynu Informacyjnego OIRP w Krakowie;

• a ostatnio opracowanie i wdrożenie własnego systemu informatycznego – Platformy OIRP w Krakowie, 
w ramach którego został opracowany na potrzeby n/Izby serwis internetowy- strona www, extranet 
i newsletter.

W podziękowaniu za zasługi i wkład pracy na rzecz naszego samorządu zostały na tym zebraniu wręczone 
złote i srebrne odznaki honorowe „Zasłużony Dla Samorządu Radców Prawnych” przyznane na wniosek 
Prezydium OIRP w Krakowie, uchwałą Prezydium KRRP. I tak 5 radców prawnych zostało uhonorowanych 
złotą odznaką, 18 radców prawnych odznaką srebrną. Srebrną odznaką został uhonorowany również jeden 
z pracowników biura naszej Rady. Cieszę się, że mogłam w ten sposób wyrazić podziw i podziękowanie 
za ich pracę dla dobra wspólnego. 
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Warto również poinformować, że w miesiącu kwietniu miało miejsce spotkanie konsultacyjne Dzieka-
nów w Bydgoszczy, którego celem była debata w przedmiocie miejsca i roli dziekana rady w samorzą-
dzie radców prawnych oraz przegląd propozycji w przedmiocie nowelizacji ustawy o radcach prawnych 
w kontekście przyszłej uchwały programowej Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. Wyraziłam pogląd, 
że w obecnej sytuacji politycznej i społecznej w kraju, której wszyscy doświadczamy, a zwłaszcza wobec 
braku szacunku dla prawa i jego instytucji, występowanie obecnie z propozycjami zmian do ustawy 
o radcach prawnych jest wysoce ryzykowne bowiem może przynieść zmiany tyle, że zupełnie inne od 
spodziewanych i oczekiwanych przez radców prawnych, lepiej zatem „nie kusić losu”! W dniach 6-8 maja 
odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne członków KRRP w Opolu, na którym poruszyłam trzy tematy, 
w przedmiocie konieczności prezentowania przez nasze krajowe władze zdecydowanego stanowiska wokół 
spraw związanych nie tylko z TK, ale także z innymi ustawami, które naruszają podstawę wykonywania 
zawodu zaufania publicznego jakim jest tajemnica zawodowa, koniecznością zmian w Regulaminie dzia-
łalności samorządu w związku z brzmieniem art. 59 ust. 4 ustawy o radcach prawnych i wreszcie z coraz 
częściej pojawiającymi się wypowiedziami przedstawicieli Prezydium KRRP w przedmiocie specjalizacji 
radców prawnych. Wyraziłam swój zdecydowany sprzeciw wobec pomysłów dotyczących obowiązku 
specjalizacji radców prawnych nie tylko z tego powodu, że jest to contra legem /art. 23 ustawy o radcach 
prawnych/, gdyż takiego obowiązku nie przewidują przepisy ustawy o radcach prawnych, ale przede 
wszystkim dlatego, że sami jako samorząd opracowaliśmy i wdrożyliśmy model szkolenia aplikantów 
radcowskich, który powinien przygotować aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu 
radcy prawnego /art. 32 ustawy/ we wszystkich dziedzinach prawa. Na jakiej zatem podstawie po zda-
nym egzaminie zawodowym rodzą się pomysły o wprowadzeniu specjalizacji? Podobno chcą tego sami 
radcowie, ale nie wiem którzy - bo ja takich nie spotkałam. Tym bardziej, że sprawa ta została w sposób 
nie budzący wątpliwości uregulowana już w art. 27 KERP, który daje podstawę każdemu radcy prawnemu 
do podjęcia samodzielnej decyzji czy jego wiedza i doświadczenie upoważniają go do prowadzenia danej 
sprawy. Wyraziłam zatem swój zdecydowany sprzeciw wobec tego pomysłu. 

Bądźcie zatem czujni, aby osoby bez specjalizacji nie przypisały sobie uprawnień do orzekania o specjaliza-
cji innych radców prawnych. Brak jest nie tylko podstaw prawnych, brak określenia zasad i kryteriów - co 
i kto o specjalizacji miałby decydować /wykształcenie, doświadczenie zawodowe/, brak podmiotu, który 
o tej specjalizacji by zaświadczał, chyba, że ktoś wpadł na pomysł na biznes kosztem radców prawnych. 
Bądźcie zatem czujni zwłaszcza, w kontekście listopadowego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, na 
którym będą wybierane nowe krajowe władze. Jest tyle do zrobienia dla radców prawnych, a nie prze-
ciwko nam! Przypominam o tym pomyśle, bo jak powiedział Seneka: „niektóre lekarstwa są bardziej 
niebezpieczne niż choroba”. 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy !
Ostatni raz zwracam się do Państwa na łamach naszego Biuletynu: i jako Dziekan Rady i w tym miejscu. 
Ale cóż, skoro wszystko ma swój początek, to musi mieć i koniec. Nie żebym się gdzieś wybierała lub 
spieszyła, ale moja kadencja, jako Dziekana Rady kończy się bez względu na emocje, jakie i mnie towa-
rzyszą, a 23 czerwca 2016 r. delegaci wybiorą nowego Dziekana i nowe organy samorządowe.
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Muszę się przyznać, że tak jak ze ściśniętym sercem pisałam do Państwa po raz pierwszy jako Dziekan 
Rady, w takim samym stanie emocjonalnym piszę po raz ostatni. Człowiek to jednak przede wszystkim 
fizjologia i samego siebie się nie przeskoczy. Wracając jednak do mojego z Państwem dialogu, bo taką 
przez prawie trzy lata przyjęłam konwencję relacjonowania wszystkim zainteresowanym co ważnego 
dzieje się w naszym krakowskim i krajowym samorządzie jak też informowania o ważnych wydarzeniach 
i osiągnięciach, chcę z satysfakcją Państwa poinformować, że deklaracje wyborcze wypełniłam, a ta 
kadencja była wyjątkowo pracowita. Nie wiem czy wszyscy pamiętają wybory władz samorządowych 
w czerwcu 2013 r., ale dla przypomnienia mój program wyborczy nazwałam w skrócie 3xB: 

• budowa nowej siedziby rady,

• budowa integracji naszego środowiska,

• budowa prestiżu naszego zawodu.

Z satysfakcją zatem Państwa informuję, że program wyborczy zrealizowałam: mamy bowiem do 
naszej dyspozycji trzy kondygnacje budynku przy ul. F. Nullo 8, przebudowane i wyremontowane 
w dostosowaniu do naszych potrzeb i scalone biuro Rady /pion aplikacji wrócił z najmowanych po-
mieszczeń przy ul. Grzegórzeckiej/, jesteśmy dobrze postrzegani i odbierani nie tylko przez organy 
wymiaru sprawiedliwości, ale co cieszy, również przez nasze koleżanki i kolegów, radców prawnych  
z całej Polski. 

Wybór mojej osoby na funkcję Dziekana Rady był wyrazem uznania i zaufania ze strony Członków naszego 
krakowskiego samorządu. Starałam się zatem aby tego zaufania nigdy nie zawieść. Jestem dumna, że 
mogłam pełnić tę zaszczytną funkcję i pracować dla dobra naszego samorządu. Zostawiam go w dobrej 
kondycji finansowej i zapewniam, że przejęcie obowiązków przez nowo wybrane władze samorządowe 
odbędzie się w sposób, który zapewni bieżące i niezawodne jego funkcjonowanie. 

Żegnając się ze wszystkimi jako Dziekan Rady chcę powiedzieć, a potwierdzą to Ci, którzy znają mnie 
osobiście, że nigdy „nie płynęłam z prądem” i nigdy też w słusznych sprawach dotyczących funkcjonowania 
naszego samorządu nie składałam broni, kierując się moją życiową dewizą „odmierzaj życie czynami, 
nigdy czasem” /to również Seneka/. 

I na zakończenie, bo długich wystąpień nikt nie przeczyta do końca, chciałabym podziękować Wszystkim, 
którzy wspólnie ze mną pracowali, a bez których osiągnięcia tej kadencji Rady nie byłyby możliwe w tak 
krótkim czasie jednej kadencji – członkom Prezydium, Rady, Koleżankom i Kolegom Radcom Prawnym 
oraz Pracownikom Biura.

Serdecznie wszystkim Państwu dziękuję, życząc moim Następcom powodzenia w pracy na rzecz samo-
rządu radców prawnych.

Danuta Koszyk- Ciałowicz
Dziekan Rady OIRP w Krakowie 
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Sprawozdawcze Zgromadzenie OIRP w Krakowie. 
W sobotę 9 kwietnia br. odbyło się sprawozdawcze 
Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Krakowie.

Zgromadzenie otwarła Dziekan Rady OIRP w Krako-
wie Danuta Koszyk-Ciałowicz, witając zaproszonych 
gości, wśród nich Wiceprezesa Krajowej Rady Rad-
ców Prawnych Ewę Stompor-Nowicką oraz Delega-
tów w sali konferencyjnej na I piętrze budynku przy 
ulicy Francesco Nullo 8. 

Obok sprawozdań z działalności Rady oraz wykona-
nia budżetu, krótkie podsumowania i prezentacje 
dotyczące realizowanych zadań i bieżących prac 
przedstawili Przewodniczący Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej i Przewodniczący Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego, a także Rzecznik Dyscyplinarny.

Podczas Zgromadzenia przedstawiono także Plan 
Pracy Rady na rok 2016 oraz tegoroczny budżet, 
które Delegaci przyjęli w drodze głosowania. Pod-
jęto również uchwały dotyczące przyjęcia sprawoz-
dania z działalności Rady oraz wykonania budżetu 
OIRP w Krakowie za 2015 rok, a także sprawozda-
nia finansowego. Przyjęto również sprawozdania 
i ocenę działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.

Szczególnie miłym punktem zgromadzenia było 
uroczyste wręczenie odznak honorowych. 

Srebrną odznakę honorową „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” otrzymali: 

1. dr Michał Araszkiewicz KR-1770
2. Teresa Banach – Karp KR-919
3. Katarzyna Bąbaś KR-1772
4. Grażyna Bińko KR-704
5. dr hab. Tomasz Długosz Kr-1370
6. Barbara Gawrońska KR-62 
7. Lucyna Gąsiorowska KR-882
8. Robert Jedynak KR-979

newsletter krakow maj2016.indd   7 04.06.2016   15:18



8

Ważne w OIRP

9.   Andrzej Kadzik KR-1684
10. Anna Kordylewska KR-1103
11. Piotr Lato KR-1203
12. Monika Machlowska KR- 1559 
13. Marcin Mioduszewski KR-2493
14. Maria Nowak- Warzecha KR-648
15. Alicja Rosiek KR-994
16. dr Marcin Sala- Szczypiński KR-1621
17.  Andrzej Stępniewski KR-1049 
18. dr Marcin Żak KR-1444
19. Barbara Okońska

Złotą odznakę honorową „Zasłużony dla Samorządu 
Radców Prawnych” otrzymali:

1. Agata Adamczyk KR-1363
2. Joanna Krukowska - Korombel KR-983
3. Danuta Rebeta KR-633
4. Elżbieta Woźniak KR-369 
5. Joanna Żurek – Krupka KR-866

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratuluję. 

dr Marcin Sala – Szczypiński
Radca prawny

Wicedziekan Rady

IX kadencja dobiega końca 
Szanowni Koleżanki i Koledzy

Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych OIRP w Krakowie na zebraniu spra-
wozdawczym w dniu 9 kwietnia br. zatwierdziło sprawozdanie z działalności Rady IX kadencji za 
rok 2015 (także sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe) oraz uchwaliło plan 
Pracy Rady OIRP w Krakowie na 2016 rok. 

Obowiązkiem Rady IX kadencji było również zaplanowanie i przeprowadzenie wyborów do organów 
samorządowych OIRP w Krakowie X kadencji w oparciu o uchwałę Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu 
radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad przeprowadzania wyborów 
do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, 
a także podejmowania uchwał przez organy samorządu. 
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Powyższy punkt planu został już w części zrealizowany, gdyż odbyło się 6 zebrań rejonowych (luty-marzec 
2016), dokonano na nich wyboru 152 delegatów na Zgromadzenie Wyborcze OIRP w Krakowie, które 
odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 r. w siedzibie OIRP w Krakowie i dokona wyboru: Dziekana, Rady, 
Rzecznika Dyscyplinarnego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Członka 
Krajowej Radcy Radców Prawnych oraz delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych, który odbędzie 
się w listopadzie 2016 r.

Sprawozdania z działalności Rady OIRP w Krakowie:

Przystępując do przedstawienia sprawozdania z działalności Rady OIRP w Krakowie za rok 2015 pragnę 
wskazać, że Pani Dziekan w niniejszym Biuletynie Informacyjnym wskazała te przedsięwzięcia, które 
zostały podjęte i zrealizowane przez Radę po raz pierwszy właśnie w okresie IX kadencji.

Dlatego też, ograniczam się do przedstawienia pozostałych działań Rady w zakresie tworzenia wykazów 
i list radców prawnych związanych z wykonywaniem przez radców prawnych nowych uprawnień i nowych 
obowiązków w oparciu o zmiany do ustawy o radcach prawnych i uchwalone nowe regulacje prawne.

Realizacja wskazanego zakresu prac wymagała znacznego nakładu pracy, zaangażowania, dotrzymania 
terminów, a że efekty prac w sprawozdaniach najlepiej odzwierciedlają liczby, stąd chciałabym je przy-
bliżyć, przytaczając niektóre z nich.

W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 13 posiedzeń, podjęła 1500 uchwał, wpisano na listę radców 
prawnych 404 osoby, wyznaczono 1003 radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu. W stosunku 
do poprzedniego roku ilość spraw, w których został ustanowiony pełnomocnik z urzędu wzrosła o 21,7 
%, w tym także wzrosła liczba spraw trudnych przede wszystkim ze względu na roszczeniowy charakter 
części klientów, korzystających z pomocy prawnej pełnomocników z urzędu.

Do egzaminu wstępnego na aplikacje radcowską przystąpiło 468 osoby, z tym, że wynik pozytywny 
z egzaminu wstępnego uzyskało 213 osób, z których 196 osób złożyło wnioski o wpis na listę aplikantów.

Do egzaminu radcowskiego w 2015 roku przystąpiły 443 osoby, w tym 416 osób po aplikacji radcowskiej. 
Wynik pozytywny z egzaminu radcowskiego łącznie uzyskało 379 osób.

Rada aktualizowała i publikowała w Biuletynie Informacji Publicznej listy radców prawnych i aplikantów 
radcowskich (celem umożliwienia weryfikacji uprawnień).

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. (Dz. 
U. z 2015 nr 816 ze zm.) w sprawie zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu” 
przedłożono prezesom właściwych sądów sporządzone wykazy radców prawnych uprawnionych do peł-
nienia roli obrońcy w postępowaniu karnym oraz wykazy radców prawnych celem pełnienia dyżurów 
w postępowaniu przyśpieszonym.

Realizując kolejny obowiązek wynikający z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 poz. 1255), a także Uchwały nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 
2015 r. Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie zasad wyznaczania radców prawnych do udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r o nieodpłatnej pomocy 

Ważne w OIRP
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prawnej oraz edukacji prawnej i dokumentowaniu udzielonej nieodpłatnie pomocy prawnej, Rada OIRP 
w Krakowie wraz z Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie w dniu 30.10.2015 r. zawarła w tej sprawie 
porozumienia z 15 Powiatami. 

Wyznaczonych zostało 121 radców prawnych oraz 97 zastępców radców prawnych do świadczenia nie-
odpłatnej pomocy prawnej łącznie w 27 punktach wskazanych przez Powiaty. Z dwoma Powiatami nie 
zostały zawarte porozumienia, ale także w ich przypadku zostały przesłane wykazy i wyznaczeni zostali 
radcowie prawni i ich zastępcy do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na ich terenie.

Realizując następny obowiązek wynikający z ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzie-
laniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U 2015, 1607) Rada przekazała Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców listę radców prawnych deklaru-
jących gotowość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom w 2016 roku.

Wszystkie zaplanowane szkolenia zostały zrealizowane poprzez organizowanie: własnych szkoleń (2 wy-
jazdowe i 42 szkolenia trzygodzinne), w których uczestniczyło 1671 radców prawnych (liczba ta obejmuje 
kilkakrotny udział radców prawnych w poszczególnych szkoleniach), a także szkoleń we współpracy z Ma-
łopolskim Forum Prawników Administracji Publicznej, z Instytutem Allerhanda w Krakowie, Uniwersytetem 
Jagiellońskim i Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Regionalnym Oddziałem Krajowej 
Izby Biegłych Rewidentów.

Komisja ds. współpracy z zagranicą między innymi: przyjęła gości z zagranicy w trakcie obchodów Dnia 
Radcy Prawnego, w szczególności Panią Mecenas Tui My Hang NGO FOLLIOT - adwokat pochodzenia 
wietnamskiego, praktykującą w Paryżu, Przewodnicząca Komisji współpracy z Krajami Azjatyckimi, obecnie 
Prezydenta Naczelnej Rady Adwokackiej Francji, Pana Mecenasa Vincent BERTHAT - adwokat francuski, 
członek Rady Naczelnej Rady Adwokackiej we Francji oraz Pana Mecenasa Alberto TARAMASSO - adwokat 
włoski. Podczas spotkania zostały omówione aktualne problemy związane z promocją i wykonywaniem 
wolnego zawodu prawniczego w tych krajach. 

Komisja ds. socjalno-bytowych dysponowała Funduszem Pomocy Finansowej w wysokości 70.000,00 
złotych, z którego wykorzystano na zapomogi dla radców prawnych łącznie kwotę 39.000,00 złotych.

Sportem i rekreacją zajmowała się Komisja ds. sportu i rekreacji. Komisja współdziałała przy organizacji: 
Spartakiady Prawników w Warszawie, VII Halowych Mistrzostwach Polski Radców Prawnych i Aplikantów 
Radcowskich w Piłce Nożnej, zorganizowanych przez OIRP w Kielcach , VIII Turnieju Szachowego o Puchar 
Dziekana OIRP w Krakowie, który odbył się w dniu 30 maja 2015 roku podczas Dni Prawniczych organizo-
wanych przez Ars Legis – Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory., XII Ogólnopolskich Mistrzostw Narciarskich 
i Snowboardowych Radców Prawnych i Aplikantów w Krynicy Zdrój, a także współorganizowała 42 Kon-
gres Międzynarodowy SKILEX w dniach 1 – 8 lutego 2015 roku w Brunico we Włoszech, który ma rangę 
międzynarodowych zawodów w narciarstwie.

Rada kontynuowała działania poprzedników organizując uroczystości i imprezy mające na celu integrację 
radców prawnych i aplikantów. W Dniu Radcy Prawnego, który odbył się w dniu 3 lipca 2015 r. w ogrodach 
Muzeum Archeologicznego uczestniczyło ok. 450 radców prawnych, a także zaproszeni przedstawiciele 
innych samorządów.

Ważne w OIRP
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Plan Pracy Rady na rok 2016.

W dniu 9 kwietnia br. Zgromadzenie sprawozdawcze uchwaliło również plan pracy na rok 2016 r, którego 
część w drugiej połowie 2016 roku, będzie już realizowana przez nową Radę X kadencji, która oczywiście 
będzie władna go zmodernizować czy uzupełnić.

W planie tym zawarte są wszystkie zadania (jak co roku), jakie ustawa o radcach prawnych nakła-
da na Radę jako organ samorządu radcowskiego. Zostały w nim uwzględnione także obowiąz-
ki wynikające z regulacji prawnych wprowadzonych w 2015 roku (opisanych powyżej w spra-
wozdaniu za 2015 r.) oraz obowiązki, które Rada IX kadencji uznała za priorytetowe i konieczne  
do zrealizowania w 2016 roku.

Plan zawiera, więc tradycyjne obowiązki Rady związane ze sprawowaniem nadzoru nad należytym, zgod-
nym z ustawą o radcach prawnych, nowym Kodeksem Etyki Radcy Prawnego, (który wszedł w życie od 
dnia 1 lipca 2015 r.) wykonywaniem zawodu radców prawnych, z budową autorytetu i pozytywnego 
wizerunku naszego samorządu radcowskiego i OIRP w Krakowie.

Ujęte w planie obowiązki związane z tworzeniem, aktualizacją wykazów i następnie list radców prawnych 
uprawnionych do obron w postępowaniu karnym, postępowaniu przyśpieszonym, udzielaniem nieodpłat-
nej pomocy prawnej, wymagają dotrzymania terminów określonych w właściwych dla nich ustawach.

Plan na 2016 rok zobowiązuje Radę do:

• Kontynuowania działalności szkoleniowej oraz organizacji (jak do tej pory) jeden raz w miesiącu w Kra-
kowie, Tarnowie i Nowym Sączu stacjonarnych trzygodzinnych szkoleń z różnych gałęzi prawa, a także 
dwóch trzydniowych szkoleń wyjazdowych. 

• Aktualizowania harmonogramu społecznych konsultacji dla radców prawnych obejmującego specjali-
zację z różnych dziedzin prawa, który jest zamieszczony na stronie internetowej w zakładce dla radców 
prawnych > obowiązki zawodowe.

• Współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie organizacji egzaminu radcowskiego, egzaminu 
wstępnego, edukacji prawnej młodzieży przy udziale także KRRP ze szkołami ponadgimnazjalnymi 
w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie i w innych miejscowościach znajdujących się na obszarze działania 
OIRP w Krakowie, a także z innymi organami władzy i administracji rządowej i samorządowej, wyższy-
mi uczelniami oraz innymi organizacjami oraz uczestnictwo i reprezentowanie Rady w spotkaniach, 
konferencjach, uroczystościach organizowanych przez te organy i instytucje 

• Współpracy z Krajową Radą Radców Prawnych, w tym uczestnictwo w pracach organów i komisji KRRP 
poprzez czynny udział przedstawicieli Izby w tych organach i komisjach oraz współpracę z organami 
innych okręgowych izb radców prawnych, a także przy organizacji m. innych XXVII Ogólnopolskiej 
Letniej Spartakiady Prawników 2016 r. w Szczecinie, imprez tenisowych, narciarskich, zawodów ko-
szykówki, zawodach pływackich.

• Zorganizowanie turnieju piłki nożnej w ramach Edycji Akcji Prawnicy Chorym Dzieciom.
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• Współpracy z adwokaturą w Lyonie oraz przedstawicielami Izby Adwokackiej w Brukseli na arenie 
międzynarodowej.

• Współpracy z Sądami, Prokuraturą, Okręgową Radą Adwokacką w Krakowie, Krakowską Izbą Nota-
rialną, Radą Izby Komorniczej oraz innymi samorządami zawodowymi zawodów zaufania publicznego.

• Zorganizowania udziału radców prawnych w corocznym Turnieju szachowym o Puchar Dziekana Rady 
OIRP w Krakowie 

• Nawiązywania i utrzymywania kontaktów z organizacjami skupiającymi przedsiębiorców i pracodaw-
ców, w szczególności z Izbą Przemysłowo- Handlową w Krakowie i Nowym Sączu, Sądem Arbitrażowym 
przy Konfederacji Lewiatan.

• Uczestnictwa OIRP w Krakowie w obchodach Europejskiego Dnia Prawnika na szczeblu ogólnokrajo-
wym i lokalnym (Grudzień 2016).

• Rozpowszechniania wśród radców prawnych idei działalności „pro bono” na rzecz świadczenia bezin-
teresownej pomocy prawnej, zgłaszanie kandydatur do konkursu „Kryształowe serce radcy prawnego”, 
udział radców prawnych w obchodach Dnia Wymiaru Sprawiedliwości oraz w innych akcjach udzielania 
bezpłatnych informacji prawnych, których inicjatorem są KRRP, Sąd Okręgowy w Krakowie a także 
inne organizacje czy też urzędy administracji rządowej lub samorządowej. Kontynuacja współpracy 
z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Krakowie i Tarnowie. 

• Udzielania pomocy finansowej radcom prawnym na warunkach określonych w regulaminie Funduszu 
Pomocy Finansowej, jak również udzielanie innej pomocy radcom prawnym, którzy takiej pomocy 
potrzebują. Popieranie akcji dobroczynnych inicjowanych przez środowisko radcowskie. Podejmowanie 
działań związanych z wykorzystaniem środków Funduszu.

• Współpracy z radcami prawnymi seniorami zrzeszonymi m. im w Klubie Seniora, któremu został 
udostępniony pokój w siedzibie Izby przy ul. Fr. Nullo 8/4.

Natomiast, jako priorytetowe do wykonania w roku 2016 zostały uznana zadania w zakresie modernizacji 
i zakupu programów informatycznych na cele szkoleniowo – edukacyjne i biurowe oraz wykonanie prac 
remontowych podjazdu przy wejściu do budynku przy ul. Fr. Nullo. 8, ze środków finansowych zarezer-
wowanych w budżecie na 2016 rok. 

Dodam na zakończenie, że wykonywanie obowiązków informacyjnych przez Radę zapewniać będzie 
bieżące redagowanie Newsletteru, wykonana platforma informatyczna, strony Biuletynu Informacji 
Publicznej, kwartalnik „Biuletyn Informacyjny”.

Danuta Rebeta
Radca prawny

Sekretarz Rady OIRP w Krakowie

•  
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Warto wiedzieć

PRZEDWYBORCZE WY/SPOMINKI
Zakończenie kadencji to doskonały moment na podsumowania. Moje podsumowanie nie będzie jednak 
dotyczyło aktywności w samorządzie w szerokim tego słowa znaczeniu, ale przypomnieniem tego, o czym 
w okresie ostatnich kilku lat pisałam w Biuletynie Informacyjnym Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Krakowie, bo te kwestie są w dalszym ciągu aktualne. 

Przejrzałam Biuletyny z ostatnich siedmiu lat i okazuje się, że… „wszystko już było”, jeżeli treść artykułów 
mojego autorstwa sprzed lat porówna się chociażby z ostatnimi, niewątpliwie przedwyborczymi wypo-
wiedziami osób zapowiadających zamiar startu w najbliższych wyborach do różnych organów naszego 
samorządu.

Ale powspominajmy:

Moja relacja z pierwszej edycji „Niebieskiego Parasola” zamieszczona w „Biuletynie Informacyjnym” 
nr 1 kwiecień-czerwiec 2009 rozwiewa wszelkie złudzenia co do tego, że problem z identyfikowaniem 
radców prawnych na rynku i wiedzą społeczeństwa na temat ich kompetencji pojawił się w ostatnich 
miesiącach br. „Niebieski Parasol” został wymyślony właśnie po to, żeby raz w roku pokazać się ze szcze-
gólną siłą w zalewającej nas masie różnego rodzaju pomocy, która niekoniecznie w ostateczności okazuje 
się być nieodpłatna. I jest to okazja do zmobilizowania mediów, by usłyszano o radcach prawnych jako 
zawodzie zrównanym (obecnie - w 2009r. nie mieliśmy jeszcze uprawnień w zakresie obron karnych 
i karnoskarbowych) z zawodem adwokata, żeby pokazać, kim jesteśmy i czym się zajmujemy przy okazji 
tej akcji właśnie. Jako osoba aktywnie uczestnicząca w przygotowaniu pierwszej edycji „Niebieskiego  
Parasola” pisałam:

„…Zaskakujące jest to, że w przekonaniu wielu osób, radca prawny jest „pomocnikiem adwokata” niepo-
siadającym możliwości występowania przed sądem, natomiast dla tych, którzy wiedzą, jakie są uprawnienia 
radców, sprawy prowadzone przez nich wydają się mało atrakcyjne (w porównaniu z „medialnymi” sprawami 
karnymi)…. (Biuletyn Informacyjny kwiecień- czerwiec 2009).

Najwyższy czas na to, żeby obecnie, korzystając także z innych niż akcje pro bono sposobów podnieść 
świadomość- w pierwszym rzędzie- przedsiębiorców w regionie, bo to oni są najważniejszym celem 
biznesowym większości z nas. W dalszym ciągu jest wiele do zrobienia w tej materii, zwłaszcza w sferze 
kształtowania nawyku korzystania z usług radców prawnych posiadających nie tylko szeroką wiedzę 
prawniczą, ale także wachlarz uprawnień, z których (co wydaje się niemożliwe, a jednak jest prawdą) 
dość wąski krąg przedsiębiorców zdaje sobie sprawę. Jesteśmy najbliżej nich, bo w bezpośredniej bliskości 
ich działalności w naszym regionie i wielu z nas również jest przedsiębiorcami.

Edukacja zawsze leżała na sercu samorządowi krakowskiemu. Dlatego, w Biuletynie nr 4 październik- 
listopad 2011 w artykule poświęconym temu zagadnieniu zawarłam następujące wątpliwości:

„…Trudno zrozumieć, dlaczego ta liczba (liczba radców prawnych, którzy wypełnili obowiązek szkoleniowy- 
przyp. mój) jest tak niska. Przyznam, iż z rozmów prowadzonych z niektórymi radcami prawnymi wynika, że 
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wielu z nas w ogóle nie wie o obowiązku uczestniczenia w szkoleniach, pomimo tego, że wiadomości na ten 
temat są publikowane zarówno na stronach internetowych samorządu, jak i w „Biuletynie”. A zatem może 
niektórzy z nas za mało (albo wcale) nie interesują się samorządem, do którego przynależą, gdyż nie czują 
takiej potrzeby, a może wychodzą z założenia, że wiedza, którą każdego dnia naszej pracy musimy pogłębiać 
i czas poświęcany na ten cel i na pracę zawodową jest wystarczająca i doskonalenie zawodowe w formie 
„zinstytucjonalizowanej” jest zwykłą stratą czasu? Szkoda, bo pomijając fakt, że łączy nas w ramach samo-
rządu pewna wspólnota interesów, szkolenia to nie tylko wykłady o tematyce mniej lub bardziej zbieżnej 
z naszymi codziennymi zainteresowaniami zawodowymi, ale również okazja do poznania siebie nawzajem, 
uzyskania możliwości przedyskutowania problemów, z którymi czujemy się czasami trochę osamotnieni, 
pochwalenia się swoimi sukcesami, czy też konsultacji z wykładowcami…”

I dalej- wspomnieniowo i nostalgicznie:

„…Zachęcając wszystkich radców prawnych do udziału w szkoleniach organizowanych przez Izbę Krakowską, 
pragnę podzielić się z Czytelnikami kilkoma refleksjami. Pierwsze szkolenie odbyłam zaraz po zdanym egza-
minie radcowskim- w Krynicy. Wprawdzie głowę miałam aż po brzegi nabitą poegzaminacyjną wiedzą, której 
stan nigdy wcześniej nie wystąpił i nigdy później się nie powtórzył, ale chłonna byłam dalszych informacji. 
Pamiętam wspaniały i do bólu praktyczny wykład Sędziego Sądu Najwyższego Gerarda Bieńka i świetną 
prelekcję nieżyjącego już doktora Janusza Krzyżewskiego. I doceniam również to, że w czasie tego pierwszego 
szkolenia, na które jechałam nikogo nie znając, spotkałam grupę fantastycznych radców prawnych, z którymi 
mam kontakt do dziś i dzięki nim zrozumiałam, że nasz samorząd ma sens i warto coś dla niego robić….”

Szkolenia spełniają- jak napisałam powyżej, co najmniej dwa cele: pogłębiają naszą wiedzę i dają okazję 
do spotkań w mniej formalnej atmosferze. Niewątpliwie należy iść tym kursem, jednak poszerzając 
ofertę zarówno o rozwój kształcenia w oparciu o nowe technologie, jak i stwarzając warunki do wymiany 
doświadczeń w zakresie tematyki „szytej na miarę” i interesującej węższy zakres członków naszego kra-
kowskiego samorządu. Rozwiązaniem może być na przykład organizacja spotkań, w których w niewielkich 
grupach z udziałem autorytetów w danej dziedzinie podejmuje się dyskusję o danych kwestiach, czy też 
praktycznie ćwiczy się określone umiejętności.

W „Biuletynie” nr 4 październik- grudzień 2012 poruszałam w artykule „Dwugłos w sprawie ulotek” 
kwestie związane z zasadami etyki na przykładzie dystrybucji przed budynkiem krakowskiego Sądu ulotek 
o usługach prawnych: 

„…Problem dla jednych jest, dla drugich go nie ma. Na razie dwugłos- z czasem być może szersza dyskusja, 
chociaż wielokrotnie już do niej zapraszałam przy różnych okazjach- nikt głosu nie zabrał. Może tym razem 
jednak będzie inaczej i na tle problemu informowania o naszej działalności ktoś będzie chciał dorzucić coś 
na ten temat. Może należy pomyśleć i wypracować model zmian?

Ale od początku. Najpierw był Kodeks Etyki Zawodu Radcy Prawnego obejmujący przepisy dotyczące sposobu 
informowania o wykonywaniu zawodu radcy prawnego (zupełne novum na polskim rynku usług prawni-
czych), następnie pojawiły się różnego rodzaju przedsiębiorstwa niebędące kancelariami radców prawnych,  
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czy adwokatów i nagle szpaler osób rozdających ulotki tych przedsiębiorstw stał się pewną przeszkodą na 
drodze do sądów w naszym kraju, a często powodem do narzekań a w końcu…. 

Dalej, w artykule przedstawiony jest tytułowy „dwugłos”, a po nim:

„…Wymyślona przeze mnie rozmowa nie zakończyła się jakimiś wspólnymi wnioskami. Argumenty można 
mnożyć zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Może warto zastanowić się nad tym, na ile obecne uregulowa-
nia dotyczące informowania o naszej działalności są dla nas korzystne, a na ile podcinają nam skrzydła. Może 
warto pogodzić uczestników „wirtualnej” dyskusji? Pospieszmy się. Inaczej zabraknie miejsca pod sądem…. „

Dyskusja na temat Kodeksu Etyki Zawodu Radcy Prawnego, do której przez lata zachęcałam i zachęcam, 
powinna się toczyć praktycznie bez przerwy w naszej Izbie zarówno w oparciu o praktykę działających w jej 
ramach organów (Okręgowego Zespołu Wizytatorów, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika 
Dyscyplinarnego), jak i na podstawie stale rosnących doświadczeń i przemyśleń poszczególnych radców 
prawnych i na tej podstawie winny być formułowane oraz przekazywane na bieżąco do władz działają-
cych na szczeblu krajowym propozycje konkretnych zmian po to, żeby istniał gotowy materiał dający 
podstawę do prezentowania i wprowadzania rozwiązań przez właściwy organ, jakim jest Krajowy Zjazd 
Radców Prawnych. Inicjatywa systematycznie (nie zaś „akcyjnie”) płynąca z poszczególnych izb pozwala 
na rzetelne przygotowanie tych rozwiązań z uwzględnieniem doświadczeń i potrzeb wszystkich radców 
prawnych, którzy w różnych formach wykonują swój zawód i zasady etyki „ćwiczą” w różnych sytuacjach.

Poza tym, w Biuletynie znajdował się szereg moich relacji z różnych wydarzeń, w których miałam przy-
jemność uczestniczyć, np. z wprowadzonych i organizowanych przeze mnie w ciągu ostatnich trzech lat 
Konkursów Krasomówczych Aplikantów Radcowskich, spotkań ze studentami prawa, udziału w zorga-
nizowanym przez aplikantów „Balu Aplikanta” (nie mylić z „Balem na Titanicu”) i coroczne świąteczne 
i noworoczne, które z prawdziwą przyjemnością przygotowywałam na potrzeby Rady i Dziekana.

Czas jest gorący i być może ten materiał utonie przygnieciony przedwyborczymi hasłami, a później 
i tak go nikt nie przeczyta, bo nadejdą cztery lata nowo wybranych władz i znowu na cztery lata wielu 
zapomni o tym, że jest ten samorząd, który jest nasz i dla nas i bezwzględnie wymaga naszego bieżącego 
zainteresowania oraz aktywności nas wszystkich. Bo kiedyś możemy znaleźć się w sytuacji, w której okaże 
się, że na to wszystko już jest zbyt późno…. 

Anna Sobczak
Radca prawny
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Wizyta zagranicznych przedstawicieli zawodów prawniczych w Krakowie
W sobotę, 16 kwietnia 2016 r., przedstawiciele Rady OIRP w Krakowie mieli przyjemność gościć w naszym 
mieście zagranicznych prawników: adw. Sabine Gries – Redeker z Niemiec, adw. Christian Leroy z Francji, 
adw. Aitzol Asla z Hiszpanii i adw. Diane Kroezen z Holandii. Goście byli prelegentami Międzynarodowej 
Konferencji na temat specjalizacji prawników, która odbyła się dzień wcześniej w Katowicach, a której 
organizatorami były Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach oraz Centrum Badań nad Europej-
skim Prawem Prywatnym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W zwiedzaniu Krakowa 
gościom towarzyszył radca prawny Jędrzej Klatka, członek OIRP w Katowicach.

Roli miejskiego przewodnika podjęła się radca prawny Karolina Radosz, członek Rady OIRP w Krakowie 
i Komisji ds. współpracy z zagranicą. Przy pięknej, wiosennej pogodzie uczestnicy wycieczki mieli okazję 
zobaczyć m.in. Barbakan, Bramę Floriańską, Rynek Główny, Sukiennice i Bazylikę Mariacką, a także wysłu-
chać hejnału z Wieży Mariackiej. Atrakcją, która szczególnie przypadła do gustu zwiedzającym był szlak 
turystyczny w podziemiach rynku. Następnie ul. Grodzką Goście udali się na Wzgórze Wawelskie gdzie 
mieli możliwość podziwiać katedrę i dziedziniec zamkowy. Następnie spacerem przez Planty, mijając 
„okno papieskie” w Pałacu Biskupim przy ul. Franciszkańskiej, wróciliśmy do rynku. Krótki pobyt w Kra-
kowie zakończył się lunchem w restauracji „Kawaleria”, na którym Prezydium Rady OIRP reprezentował 
Wicedziekan Rady ds. wykonywania zawodu dr Marcin Sala – Szczypiński. Spotkanie stanowiło też okazję 
do kontynuacji w mniej formalnym charakterze dyskusji dotyczącej przyszłości specjalizacji zawodów 
prawniczych i rynku usług prawnych w Europie. Na pamiątkę wizyty Goście otrzymali upominki z logo 
OIRP Kraków oraz albumy o stolicy Małopolski.

Zaledwie kilkugodzinny pobyt w Krakowie to z pewnością zbyt krótki czas by w sposób wyczerpujący 
przedstawić atrakcje turystyczne i bogatą historię miasta. Mam jednak nadzieję, że kwietniowe spotka-
nie z przedstawicielami zawodów prawniczych z zachodnich krajów europejskich nie tylko zachęci ich 
do ponownego przyjazdu do Krakowa ale również przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku 
samorządu radców prawnych poza granicami naszego kraju.

Karolina Radosz
Radca prawny

RADCA Z „KRYSZTAŁOWYM SERCEM”
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie może szczycić się posiadaniem w swoich szeregach kolejne-
go laureata konkursu „Kryształowe serce radcy prawnego”, organizowanego przez Krajową Radę Radców 
Prawnych. W tym roku do tego zacnego grona osób, wyróżniających się w bezinteresownej pomocy 
potrzebującym, dołączył bowiem nasz kolega z Nowego Sącza - radca prawny Kazimierz Skoczeń, który 
symboliczną statuetkę kryształowego serca otrzymał w dniu 12 marca br. z rąk Prezesa KRRP Dariusza 
Sałajewskiego, podczas uroczystej gali, która odbyła się w Warszawie. 
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Przyznana nagroda to symboliczne podziękowanie na-
szego środowiska za ponad 20-letnie zaangażowanie 
woluntarystyczne kolegi Kazimierza Skocznia, obejmujące 
między innymi współtworzenie oraz jego wieloletnią dzia-
łalność w – cieszącej się od wielu lat dużą popularnością 
i estymą - poradni prawnej dla osób ubogich, funkcjonu-
jącej w ramach Stowarzyszenia „ARKA” w Nowym Sączu. 
Poza aktywnością na rzecz Stowarzyszenia kol. Kazimierz 
Skoczeń systematycznie uczestniczył także w wielu in-
nych inicjatywach dobroczynnych – zarówno lokalnych, 
jak i organizowanych przez samorząd zawodowy, czy 
też Ministerstwo Sprawiedliwości. Rokrocznie brał także 
aktywny udział w „Niebiskim Parasolu” oraz „Tygodniu 
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, a także w realizacji kolejnych edycji programu edu-
kacji prawnej pro bono w szkołach ponadgimnazjalnych, organizowanych przez naszą OIRP, prowadząc 
z młodzieżą zajęcia z prawa karnego i procedury karnej. Kazimierz Skoczeń aktywnie działa również 
w Duszpasterstwie Prawników przy parafii Św. Kazimierza w Nowym Sączu, organizując spotkania modli-
tewne i towarzyskie jego członków oraz pielgrzymki. Jego wiedza i doświadczenie zostały także docenione 
poprzez powołanie go w poczet Kolegium Prawników Konsultorów przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Drogi Kazimierzu, dziękujemy! 
Andrzej Kadzik

Radca prawny
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Edukacja prawna w II LO w Nowym Sączu
W II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu podczas II semestru roku szkol-
nego 2015/2016 został zrealizowany program edukacji prawnej pro publico bono zorganizowany przez 
OIRP w Krakowie. Projekt realizowano w klasie IIe. Tematyka obejmowała bloki: ogólny i o dużym zna-
czeniu praktycznym dla młodzieży. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z systemem prawa i jego 
podziałem na gałęzie, z rodzajami prawa i ich źródłami z uwzględnieniem Konstytucji RP i aktów nor-
matywnych Unii Europejskiej, z zasadami funkcjonowania organów ścigania i Prokuratury oraz Rzecznika 
Praw Obywatelskich. Uzyskaliśmy również wiedzę z zakresu rozstrzygania sporów i konfliktów w świetle 
prawa, wiedzę o prawie pracy i możliwościach zawodowych związanych z tym kierunkiem, oraz infor-
macje, dotyczące: zakupów i reklamacji w sieci, np. na Allegro, naruszania dóbr osobistych w prasie oraz 
w Internecie, prawa autorskiego, podatków, zawarcia małżeństwa, spraw majątkowych, zawierania umów 
o pracę i założenia własnej działalności gospodarczej. Zakres tematyczny spotkań zrealizowany został 
przez radców prawnych: Bernardettę Skóbel, Andrzeja Kadzika, Ewelinę Bobrowską, Elżbietę Reichert- 
Kądziołkę, Wojciecha Dobosza, Monikę Budziak, Katarzynę Biedroń- Szczecinę, Iwonę Pater- Surowiak, 
Waldemara Bagińskiego, Krzysztofa Buczka, Jacka Kołacza i Klaudię Bastę. 

Uczniowie kl. IIe czynnie uczestniczyli w zajęciach, ponieważ w większości wiążą przyszłość z zawodem 
prawnika. Zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać także w życiu codziennym oraz podczas egzaminu 
maturalnego z wiedzy o społeczeństwie w 2017 roku. 

Uczestnicy zajęć wraz z opiekunem kierują szczególne podziękowania do Dziekana Rady, Pani Danuty 
Koszyk- Ciałowicz za umożliwienie udziału w programie oraz sprawną organizację spotkań. 

Uczniowie klasy II e
II LO w Nowym Sączu
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Warsztaty dla radców prawnych „EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY  
- SKUTECZNE ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI W UE”
W dniu 12 kwietnia 2016 roku w siedzibie Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie odbyły się 
warsztaty dla radców prawnych pn „EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY - SKUTECZNE ODZYSKIWANIE 
NALEŻNOŚCI W UE” zorganizowane przez Komisję d/s współpracy z zagranicą Rady OIRP w Krakowie. 
W trakcie zajęć Pani Mecenas Lucyna Łuczak – Noworolnik, pracownik Instytutu Logistyki i Magazyno-
wania, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
przedstawiła uczestnikom zagadnienia dotyczące transgranicznego dochodzenia roszczeń umożliwiającego 
odzyskiwanie należności w Unii Europejskiej. Szkolenie poszerzyło wiedzę uczestników m.in. w zakresie 
europejskiego postępowania nakazowego, europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń 
oraz oczekującej na wejście w życie procedury europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku banko-
wym. Prowadząca przedstawiła nadto bardzo ciekawe zagadnienia związane z elektronizacją postępowań 
transgranicznych oraz polskiego postępowania cywilnego. W bloku dotyczącym e-wymiaru sprawie-
dliwości przedstawiono m.in. portal e-Justice i platformę e-CODEX, które w zamierzeniu ułatwić mają 
dostęp do wymiaru sprawiedliwości w całej UE. Zaprezentowano również kolejny etap na drodze do 
elektronizacji polskiego prawa cywilnego materialnego oraz procedury cywilnej w świetle nowelizacji  
z dnia 10 lipca 20151 r. 

Prowadząca warsztaty teorię wzbogaciła o prezentację praktycznych wiadomości, w tym szeregu pro-
blemów stojących przed pełnomocnikami w związku ze stosowaniem regulacji prawnych. 

Szkolenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i uznaniem. Z uwagi na powyższe zaplanowano 
jego powtórzenie. 

Joanna Bogdanowicz
Radca prawny

Członek Komisji ds. współpracy z zagranicą

Obchody Święta Prawników w Krakowie
W dniu 19 maja 2016 roku w Krakowie było obchodzone po raz 13 z rzędu Święto Prawników, orga-
nizowane przez Ars Legis – Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory – Patrona Prawników. Tradycyjnie pa-
tronat nad świętem objęło środowisko prawnicze. Radcowie prawni z OIRP w Krakowie wzięli udział 
w procesji z relikwiarzem oraz obrazem św. Ivo Helory. Trasa procesji, jak co roku, prowadziła z Col-
legium Maius do Kolegiaty Akademickiej Św. Anny, gdzie została odprawiona uroczysta Msza Święta  
w intencji prawników. 

1 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1311, z późn. zm.) 
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W Święcie władze naszej Izby reprezento-
wali Dziekan Rady Okręgowej Izby Rad-
ców Prawnych w Krakowie mec. Danuta 
Koszyk- Ciałowicz, Wicedziekan Rady ds. 
Aplikacji mec. Anna Sobczak, Wicedzie-
kan Rady ds. Wykonywania Zawodu mec. 
Marcin Sala-Szczypiński oraz członkowie 
Rady. 

Jednocześnie informujemy, że organizo-
wana w ramach Dni Prawniczych IX edy-
cja Turnieju Szachowego dla Prawników 
o Puchar Dziekana Rady OIRP w Krako-
wie odbędzie się w dniu 4 czerwca 2016 r. 
w siedzibie naszej Izby przy ul. Francesco 
Nullo 8.

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

newsletter krakow maj2016.indd   21 04.06.2016   15:18



22

Warto wiedzieć

Spółki radców powinny zawrzeć  
dedykowane ubezpieczenie OC 
Ubezpieczenie radcy prawnego w ramach członkostwa w KIRP zapewnia wszystkim radcom sku-
teczną ochronę, jednak obejmuje tylko odpowiedzialność osobistą. Radca prawny, który prowadzi 
spółkę prawniczą lub gdy współpracuje z podwykonawcami, by mieć pełną ochronę przed rosz-
czeniami powinien zawrzeć nadwyżkowe ubezpieczenie OC kancelarii i spółek radców prawnych. 

Stabilna podstawa
Każdy członek KIRP w ramach opłacanej składki członkowskiej otrzymuje ochronę wykonywanych czyn-
ności zawodowych. Gwarantuje ją obowiązkowe ubezpieczenie OC, które wszystkich radców obejmuje 
ochroną na tę samą sumę 1.502.725 zł.

Polisa zabezpiecza radcę także wówczas, gdy błąd popełnią aplikanci, praktykanci lub pracownicy za-
trudnieni przez radcę na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło. To istotna zaleta obo-
wiązkowego OC, gdyż szkody powstają często nie tyle w wyniku czynności wykonywanych przez radcę 
prawnego, ale jego pracowników. 

Obowiązkowe OC jest zatem pewnym zabezpieczeniem interesów radców prowadzących kancelarie 
w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub pracujący na tzw. etacie.

Konieczna ochrona dla spółek
Szczególną uwagę na szczelność swojej ochrony powinni zwrócić radcy prowadzący działalność w formie 
spółek prawniczych.

Powszechnie radcowie prowadzą działalność także w formie spółek – cywilnej, jawnej, partnerskiej lub 
komandytowej. Dlatego warto pamiętać, że obowiązkowe OC radcy prawnego nie zabezpiecza 
przed roszczeniami skierowanymi do spółki. 

Wśród wielu radców panuje błędne przekonanie, że jeśli każdy z osób tworzących spółkę lub zespół praw-
ny posiada obowiązkowe ubezpieczenie, to w przypadku wystąpienia roszczenia straty zostaną z niego 
pokryte. Niestety praktyka pokazuje, że w większości przypadków ubezpieczyciel nie uzna roszczenia, 
jeśli spółka nie posiada dedykowanej polisy.

Jak to wygląda w praktyce
Roszczenia wpływające do ubezpieczycieli najczęściej dotyczą: niezłożenia dokumentów w odpowiednim 
terminie, przedawnienia, niewłaściwej oceny dokumentu, wadliwie sporządzonego wniosku. Poniżej 
przykład jednej z typowych szkód.

Klient zlecił prowadzenie sprawy cywilnej kancelarii. W sprawie zapadł niekorzystny dla klienta wyrok 
sądu I instancji. Radca prawny sporządził apelację, a następnie przekazał ją do wysłania pracownikowi 
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sekretariatu, wskazując termin na wysłanie apelacji. Niestety pracownik zapomniał wysłać dokumentów 
w terminie.

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania uzasadniając to faktem, że pracownik był zatrudniony 
przez kancelarię prowadzoną w formie spółki, która jest odrębnym podmiotem. Dlatego roszczenie nie 
mogło zostać skutecznie skierowane wobec radcy, ponieważ poszkodowanego nie łączyła z nim żadna 
umowa poza udzielonym pełnomocnictwem, które jest tylko jednostronną czynnością prawną.

Odpowiedzialność radcy prawnego najczęściej rodzi się w ramach odpowiedzialności kontraktowej, Aby 
zaistniała musi powstać umowa pomiędzy sprawcą szkody a poszkodowanym. W sytuacji, gdy umowa 
na obsługę prawną, doradztwo czy zastępstwo procesowe została zawarta ze spółką, a nie z radcą praw-
nym, to ewentualne roszczenia kierowane będą wprost do spółki. Gdyż to spółka z reguły odpowiada za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Ochrona na wyciągniecie ręki 
Konieczność zapewnienia osobnej ochrony dla spółek prawnych nie jest nowością. Problem już dawno 
został dostrzeżony w KIRP. Dlatego odpowiednie rozwiązania ubezpieczeniowe zostały zawarte w Umowie 
Generalnej KIRP - PZU SA, Warta SA i AXA SA, którą obsługuje iExpert.pl SA.

Skuteczne zabezpieczenie działalności spółek gwarantuje ubezpieczenie OC nadwyżkowe, które dostępne 
jest w dwóch wariantach: act committed lub claims made. Szczególnie ciekawy jest wariant OC claims 
made - oprócz wysokich sum dostępnych bez indywidualnej oceny ryzyka, ochrona obejmuje czynności 
wsteczne wykonywane nawet w 2005 r. To rozwiązanie stworzone z myślą o radcach i kancelariach, które 
w przeszłości prowadziły sprawy, mogące skutkować pojawieniem się roszczenia. 

Polisa umożliwia wybór z 13 wariantów sum gwarancyjnych, od 250 tys. zł, aż do 20 mln zł, co daje 
elastyczność przy dopasowaniu poziomu ochrony. Warto też podkreślić, że polisa spełnia wymogi po-
stępowań przetargowych.

Szeroki zakres ochrony
Niezależnie od zastosowanego wariantu ubezpieczeniem można objąć pracowników, wspólników, współ-
pracujących radców, adwokatów i doradców podatkowych.

Kwestia odpowiedzialności za podwykonawców jest istotnym czynnikiem ryzyka. O ile czynności wyko-
nywane są przez pracowników zatrudnionych przez radcę, który prowadzi działalność w formie jedno-
osobowej działalności, są objęte ochroną w ramach obowiązkowe OC radcy prawnego, to wobec działań 
podwykonawców ochrona nie jest aktywna.

Częstą praktyką jest współpraca radców prawnych z adwokatami lub doradcami podatkowymi - przed-
stawiciele tych zawodów, prowadzą działalność gospodarczą, więc są traktowani przez ubezpieczyciela 
jako podwykonawcy. 
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Skuteczną ochronę radcom prawnym, którzy współpracują z podwykonawcami zapewnia tylko rozsze-
rzenie dostępne w ramach nadwyżkowego OC kancelarii i spółek. Radca może objąć ochroną dowol-
ną liczbę podwykonawców, wskazują ich z imienia i nazwiska we wniosku o ubezpieczenie. Co ważne 
ubezpieczeniem objęte są szkody wyrządzone przez osoby nie posiadające uprawnień do wykonywania 
zawodu, o ile radca lub spółka ponosi za nie odpowiedzialność. Do wyboru jest aż 10 wariantów sum 
gwarancyjnych - od 100 tys. zł do 1 mln zł w ramach tego rozszerzenia.

Zaginięcie dokumentów
Ważnym czynnikiem, który generuje ryzyko w pracy radcy prawnego są dokumenty. Jak wiadomo 
prac z dokumentami jak – pisma upominawcze, procesowe i sądowe, umowy czy akta sądowe, to 
treść tej działalności. 

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

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

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

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

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

Lidia Rumianek
Kierownik ds. Kluczowych Klientów

iExpert.pl
kom. 882 024 303

www.iexpert.pl
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Szanowni Państwo,
Zbliża się koniec IX kadencji samorządu radcowskiego, a wiec zakończenie działalności poszczególnych 
komisji Rady OIRP .Ciągłość działań winna być jednakże zachowana, a więc Komisja ds. doskonalenia 
zawodowego przygotowała plan szkoleń na okres od września do końca bieżącego roku. Zaplanowaliśmy 
szkolenia stacjonarne oraz w październiku br. w ośrodku Geovita w Zakopanem szkolenie wyjazdowe.

Tematyka szkoleń stacjonarnych obejmie m.in. następujące zagadnienia: zmiany zasad upadłości kon-
sumenckiej, zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zmiany ustawy Prawo zamówień 
publicznych, zmiany przepisów o odsetkach w kodeksie cywilnym i ustawie o terminach zapłaty w transak-
cjach handlowych, potrącenie jako instytucja prawa materialnego , przelew wierzytelności i jego rodzaje.

W upływającej kadencji Komisja ds. doskonalenia zawodowego zorganizowała łącznie w Krakowie, No-
wym Sączu i Tarnowie 127 szkoleń stacjonarnych i 6 szkoleń wyjazdowych.

Wraz z upływem IX kadencji samorządu radcowskiego mija połowa kolejnego, trzyletniego cyklu szkoleń 
zawodowych, zapraszamy zatem do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach.

Magdalena Mac-Szponder
Radca prawny

Przewodnicząca Komisji ds. doskonalenia zawodowego

„Sokoły Temidy-Rokujący”
Niech tytuł nie świadczy o tym, że nagle zapomniałam o zasadach ortografii i gramatyki języka polskiego. 
Są mi one w dalszym ciągu bliskie i znane. Ale jak inaczej oddać sens tego, że dwa zespoły negocjacyjne 
krakowskich aplikantów o nazwach: „Sokoły Temidy” i „Rokujący” znalazły się na samym szczycie nego-
cjacyjnych zmagań w ramach IV. edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich organi-
zowanego przez Centrum Mediacji Gospodarczych przy KRRP?

Dwuetapowy turniej już po raz kolejny spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony aplikantów rad-
cowskich z całego kraju. W tym roku wzięło w nim udział ponad czterdzieści trzyosobowych zespołów 
negocjatorów, a zatem ponad stu aplikantów. Pierwszy etap- po pozytywnym zaliczeniu kursu e- lear-
ningowego, obejmował rozwiązanie quizu teoretycznego i praktycznego z obszaru negocjacji. I tak, do 
drugiego etapu zakwalifikowały się- po raz pierwszy w historii turnieju, dwa zespoły aplikantów z OIRP 
w Krakowie: (wymieniam rozpoczynając od aplikantów z pierwszego roku) „Rokujący” w składzie: Hanna 
Czapla, Anna Czornik i Kajetan Bartosiak oraz „Sokoły Temidy” z Piotrem Kłodzińskim, Bartoszem Kant-
czakiem i Rafałem Sokulskim- aplikanci trzeciego roku. Trzeci finałowy zespół składał się z aplikantów 
reprezentujących OIRP Lublin.
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Zmagania finałowe polegające na przeprowadzeniu „na żywo” gry negocjacyjnej zorganizowano w war-
szawskim hotelu „Victoria- Sofitel” w sobotę, 14 maja. Trzy zespoły, z których każdy posiadał określone 
zasadami gry negocjacyjnej kompetencje, dzielnie negocjowały warunki dość skomplikowanej współpracy 
trzech opisanych w kazusie stowarzyszeń. Podkreślenia wymaga nie tylko wysoki poziom przygotowa-
nia, refleks i zdolności w przekonywaniu, umiejętność organizacji ograniczonego czasu na poszczególne 
etapy negocjacji, ale także wysoka kultura negocjacji. Czyli pełny profesjonalizm! Z zainteresowaniem 
przysłuchiwałam się nie tylko temu, w jaki sposób uczestnicy prezentują swoje stanowiska, ale także 
zwracałam uwagę na to, jak w ramach zespołu dokonany jest podział ról, jak świetnie każda z trzech osób 
w dwóch krakowskich drużynach współpracuje z pozostałymi. Krótkie przerwy, szybkie uzgadnianie na 
bieżąco taktyki, próby „odczytania” strategii przeciwników stosowanej w danym momencie świadczą 
o tym, że do negocjacji z naszymi krakowskimi „Sokołami Temidy” i „Rokującymi” należy się wyjątkowo 
dobrze przygotowywać.

Zgodnie z Regulaminem Turnieju, ocena finałowych zmagań jest dokonywana w ten sposób, że najpierw 
- w oparciu o osiągnięte przez poszczególne zespoły cele negocjacyjne przewidziane zasadami gry nego-
cjacyjnej ustala się kolejność zespołów, natomiast później, znakomite jury, składające się z byłego Prezesa 
Trybunału Konstytucyjnego prof. dr. hab. Jerzego Stępnia, byłego Ministra Sprawiedliwości prof. dr. hab. 
Zbigniewa Ćwiąkalskiego, mecenasa Waldemara Kopera- Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Prawników 
Przedsiębiorstw oraz byłego Prezesa KRRP a obecnego Dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczych-me-
cenasa Macieja Bobrowicza, dokonało wyboru Najlepszego Negocjatora Turnieju. Wyniki napawają dumą! 

newsletter krakow maj2016.indd   26 04.06.2016   15:18



27

Strona aplikanta

Najlepszy Zespół Turnieju to „Sokoły Temidy”, trzecie miejsce to „Rokujący”, a Najlepszym Negocjatorem 
Turnieju został wybrany Piotr Kłodziński z krakowskich „Sokołów Temidy”.

Przypomnę, że w zeszłorocznej edycji Turnieju także krakowski zespół „Krakowscy Negocjatorzy” zdobył 
pierwsze miejsce, natomiast w finale ‘2015 były jeszcze zespoły z Lublina i Wrocławia. Jak wszystko na to 
wskazuje, w przyszłym roku, w finale powinny zmierzyć się trzy drużyny z OIRP Kraków. Jedną już chyba 
mamy, bo Hanna Czapla- kapitan „Rokujących” po zakończeniu Turnieju zapowiedziała mi, że w przyszłym 
roku na pewno wystartują i zamierzają wygrać, bo „…apetyt rośnie w miarę jedzenia”. Trzymam za słowo!

Gratulując wszystkim uczestnikom, zachęcam pozostałych aplikantów naszej Izby do zabawy w kolejnych 
latach. Bo od zabawy w negocjacje zaczyna się prawdziwa profesjonalna przygoda.

Anna Sobczak
Radca prawny
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III Forum Aplikantów Radcowskich
W dniach 22-24 kwietnia 2016 r. odbyło się III Forum Aplikantów Radcowskich zorganizowane przez 
Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie. Tegoroczne III Forum Aplikantów Radcowskich po raz 
kolejny było znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i wzajemnej integracji pomiędzy aplikantami 
z Okręgowych Izb Radców Prawnych z całej Polski. 

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była „MARKA Aplikanta a sukces zawodowy”. Uroczysta 
inauguracja odbyła się na Zamku Książąt Pomorskich, gdzie po przywitaniu uczestników i prezentacji 
przybyłych na Forum gości, odbył się krótki koncert zespołu swingowego podczas, którego można było 
usłyszeć między innymi utwory Georga Gershwina. Następnie miał miejsce wykład Rzecznika Praw 
Obywatelskich Pana doktora Adama Bodnara, który w ciekawy sposób wyjaśnił czym jest marka i jak 
przekłada się ona na sukces zawodowy.

Drugi dzień Forum podzielony było na dwie części, pierwszą z nich były warsztaty, a drugą panel dysku-
syjny. Na czas warsztatów uczestnicy Forum zostali podzieleni na trzy grupy, z których każda zajmowała 
się innym zagadnieniem. Tegorocznymi tematami były: „Czy aplikant pracuje na swój czy patrona sukces”, 

Strona aplikanta
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„Nowe technologie a etyka zawodowa” i „Szkolenie aplikantów jako klucz do sukcesu”. Praca w grupach 
miała na celu wspólne przedyskutowanie i wyciągnięcie wniosków dotyczących przedmiotowych zagad-
nień. Ciekawie skonstruowane tezy były idealnym polem do wymiany myśli, spostrzeżeń i doświadczeń, 
które często przeradzały się w interesujące konwersacje, a ich wyniki były skrupulatnie notowane przez 
prowadzących warsztaty by później poruszyć je podczas kolejnej części Forum. Po zakończeniu warsztatów 
i krótkiej przerwie, uczestnicy wszystkich grup dyskusyjnych przystąpili wspólnie do kolejnych zajęć pod 
tytułem „Podsumowanie III Forum Aplikantów. Wnioski i sugestie…” czyli panelu dyskusyjnego. W trakcie 
tego etapu wnioski i postulaty uczestników poszczególnych grup warsztatowych były przedstawiane 
zaproszonym gościom m.in. Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych i Dziekanom poszczególnych 
Izb Okręgowych, którzy brali aktywny udział w dyskusjach nad wnioskami do jakich doszli uczestnicy 
warsztatów. Podczas panelu można było wysłuchać wielu interesujących uwag i spostrzeżeń, którymi 
bardzo chętnie dzielili się zaproszeni goście, tym cenniejszych, że poparte były one ich bogatą wiedzą 
i doświadczeniem. Wśród tegorocznych gości panelu była także Wicedziekan do spraw aplikacji naszej 
Okręgowej Izby Pani Anna Sobczak, której udział w dyskusji i podejście do omawianych zgadanień pokaza-
ły, że bardzo zależy jej na tym by aplikanci poprzez odpowiedni sposób i poziom szkolenia byli jak najlepiej 
przygotowani do budowania własnej dobrej marki, a tym samym do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Ważną częścią wydarzenia jakim było III Forum Aplikantów Radcowskim były także spotkania integracyjne, 
na których można było w nieformalnej i wesołej atmosferze nawiązać nowe znajomości i porozmawiać 
na różne tematy z kolegami aplikantami z innych Okręgowych Izb Radców Prawnych. W tym roku były 
dwie okazje do wzajemnej integracji, pierwszą było zorganizowane spotkanie w jednym ze Szczecińskich 
klubów, gdzie szampańska zabawa trwała do późnych godzin nocnych, drugą zaś uroczysta kolacja na 
zakończenie, stanowiąca idealną okazję do wymiany wrażeń na temat przebiegu całego wydarzenia jakim 
było III Forum Aplikantów Radcowskich.

Dzięki wymianie doświadczeń z kolegami i koleżankami z innych Izb można śmiało stwierdzić, że sposób 
i organizacja szkolenia w krakowskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych są niewątpliwie na bardzo 
wysokim poziomie.

Forum Aplikantów Radcowskich jest wspaniałą okazją do wzajemnego poznania i wymiany poglądów 
oraz spostrzeżeń pomiędzy aplikantami oraz możliwością skorzystania z wiedzy i doświadczenia przed-
stawicieli Okręgowych Izb Radców Prawnych. Czekamy na kolejne takie spotkania!

Łukasz Mucha
Aplikant Radcowski
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II Mistrzostwa Prawników w szachach 
W dniach 8 - 9 stycznia 2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbyły się II połączone Mistrzostwa Polski Praw-
ników i Lekarzy, rozgrywane w formie dwóch turniejów – z tempem szybkim (15 minut na partię dla 
każdego zawodnika) i tempem błyskawicznym (5 minut na partię dla każdego zawodnika). 

Rozegrany na dystansie 9 rund turniej 15-minutowy wygrał Czesław Spisak 8,5 pkt przed Michałem 
Olszyńskiem i Piotrem Piwowarczykiem po 7 pkt i taka też była klasyfikacja w kategorii „prawnicy”. 

Turniej błyskawiczny miał 11 rund i wygrał go Paweł Ostrowski przed Tomaszem Delegą (obaj 10 pkt) 
i Hubertem Twardowskim 7,5. W tym turnieju w klasyfikacji prawników najlepszym okazał się zwycięzca 
„open” Paweł Ostrowski, drugie miejsce zajął Piotr Piwowarczyk (7,5 pkt), a trzecie Michał Olszyński 
(6,5 pkt). W klasyfikacji generalnej prawników pierwsze miejsce przypadło Piotrowi Piwowarczykowi 
OIRP Warszawa, który zdobył tytuł Mistrza Polski Prawników na 2016 rok. Drugie miejsce zajął Michał 
Olszyński OIRP Kraków, a trzecie Paweł Ostrowski OIRP Warszawa. 

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja OIRP w Warszawie przed OIRP w Krakowie, w składzie 
Michał Olszyński i Mariusz Stanaszek. 

Imprezę, którą wspólnie firmowały OIRP w Warszawie i Lubelska Izba Lekarska, wspomogły władze miasta 
Kazimierz Dolny i miejscowi przedsiębiorcy. Techniczną obsługę turnieju zapewnili działacze i sędziowie 
szachowi z Łukowa, a nad wszystkim czuwał mec. Piotr Piwowarczyk, który pracę zawodową dzieli ze 
swoją szachową pasją i jest znanym działaczem, sędzią i zawodnikiem. 

Skromna reprezentacja środowiska krakowskiego dobrze się zaprezentowała, a mec. Olszyński znalazł 
się w czołówce obu turniejów. 

Miejscem zawodów był Dom Architekta położony przy malowniczym kazimierskim rynku, a szachowe 
zmagania połączono z miłym towarzyskim spotkaniem integracyjnym środowisk prawniczych i lekarskich. 

Oficjalne Szachowe Mistrzostwa Polski Prawników to nie tylko sportowa rywalizacja, ale też okazja dla 
środowiskowego spotkania, w trakcie którego oprócz relaksu nie brakło czasu na rozmowy dotyczące 
bieżących spraw nurtujących środowisko. 

Organizatorzy zapowiedzieli kontynuowanie imprezy właśnie w Kazimierzu Dolnym, a uczestniczący 
w zakończeniu Burmistrz Andrzej Pisula zadeklarował wsparcie miasta dla dobrze rozwijającej się stałej 
imprezy. 

Żegnając się uczestnicy zapowiedzieli swój udział w zawodach w przyszłym roku i liczyć należy, że polskie 
szachowe środowisko prawników, poza tradycyjnym turniejem o Puchar Dziekana naszej Izby, będzie 
miało jeszcze jedną okazją dla corocznych spotkań. 

Mariusz Stanaszek
Radca prawny 
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Prawnicy Chorym Dzieciom 
W tym roku mieliśmy zaszczyt organizować kolejny turniej halowej piłki nożnej w ramach 8 już Edycji Akcji 
Prawnicy Chorym Dzieciom. Wspaniałej inicjatywy zapoczątkowanej przez notariusza Iwonę Palmirska, 
a kontynuowanej wspólnymi siłami przez ostatnich osiem lat. 

Popularyzacja akcji już od 6 lat opiera się między innymi na turnieju piłkarskim drużyn prawniczych 
(i Szpitala). W bieżącym roku udało się zachęcić do udziału aż 16 drużyn, które rywalizowały w 4 grupach. 
Rywalizację tą wygrała drużyna z Katowic (znów), jednak nie to jest najważniejsze.

Co roku liczba osób zaangażowanych w akcję się powiększa (i odsetek radców prawnych i aplikantów 
dokonujących wpłat również). Dzięki pomocy Fundacji I. Babińskiej oraz nieocenionych prokuratorów 
z Jackiem Skałą i Andrzejem Siemieniukiem na czele, wyniki zbiórki uległy wyraźnej poprawie. Wpłat 
dokonywały również organy samorządów wszystkich zawodów prawniczych, z Radą OIRP Kraków na 
czele. Cieszy zarówno coraz to większa wartość pomocy, ale przede wszystkim nieustannie powiększająca 
się liczba dobrodziei Szpitala. Trzeba pamiętać, że jest to miejsce niezwykłe które stanowi opokę i źródło 
nadziei dla ogromnej liczby chorych dzieci i ich bliskich.

W tym roku zbiórka przebiegała tradycyjnie, aż tu nagle, w tym roku, anonimowy (cudowny z całą 
pewnością) emerytowany sędzia, po rozmowie z Dyrektorem Szpitala, dołożył nie cegiełkę, a wielgach-
ną cegłę dzięki której zebrana kwota przewyższy wszystkie dotychczasowe zbiórki łącznie. Serdeczne 
podziękowania i wyrazy najwyższego szacunku dla Pana! 

Dzięki tej hojności, a także 
wpłatom wyżej wspomnia-
nej rzeszy prawników dobre-
go serca, w tym roku, łączna 
wartość zebranych środków 
przekroczyła 250.000,-zł! To 
niebywały rezultat i jeste-
śmy pewni, że każda złotów-
ka przyczyni się do poprawy 
czyjegoś losu.

Dziękuję wszystkim za udział 
w zmaganiach oraz wpłaty!

Maciej Bałaziński
Radca prawny

Przewodniczący Komisji  
ds. sportu i rekreacji
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VIII Edycja Halowych Mistrzostw Polski Radców 
Prawnych w Piłce Nożnej
W Mistrzostwach, które tradycyjnie odbyły się w niezwykle gościnnych Kielcach, wzięło udział aż 15 re-
prezentacji Okręgowych Izb Radców Prawnych. Reprezentacje zostały podzielone na trzy grupy i w piątek 
15 kwietnia rozpoczęły rywalizacje. 

Reprezentacja OIRP Kraków rozpoczęła turniej od porażki 1-2 z OIRP Wrocław II (bramka K. Rąpała), co 
postawiło zespół przed trudnym wyzwaniem. W kolejnym meczu udało się osiągnąć remis z zawsze preten-
dującą do miana najlepszej, reprezentacją OIRP Warszawa 1-1 (bramka P. Wiewiórski). W tej sytuacji, każdy 
kolejny mecz mógł oznaczać odpadniecie z turnieju. Jednakże, w kolejnym spotkaniu drużynie OIRP Kraków 
udało się pokonać gospodarzy z Kielc aż 4-1 (bramki J. Kiełbowicz, S. Sacha, P. Wiewiórski, M. Bałaziński). 

W sobotę rano, po jak zawsze trudnych obowiązkach wieczornych, w meczu o wyjście z grupy OIRP Kraków 
zmierzyła się z OIRP Opole. Po zaciętym meczu, zakończonym wynikiem 1:0 dla OIRP Kraków (bramka 
K.Kosior), droga do ćwierćfinału stanęła otworem. Po długim oczekiwaniu, przyszło wyczerpujące starcie 
ćwierćfinałowe z drużyną z OIRP Wrocławia I (OIRP Wrocław wystawiła do turnieju dwie drużyny). Dzię-
ki bramce Sz. Jarosza oraz T. Korpusińskiego, przeprowadzonej po indywidualnej akcji, drużyna odniosła 
zwycięstwo 2-1 (MVP meczu został wybrany M. Bałaziński) i po raz czwarty OIRP Kraków zagrała o finał 
tej imprezy z OIRP Bydgoszcz.

Niestety, 25 minutowa przerwa pomiędzy meczami okazała się jednak zbyt krótka dla zawodników naszej 
Izby. Chwila nieuwagi w końcówce meczu, spowodowała utratę bramki na wagę awansu. Pozostała walka 
o miejsce trzecie i to bezpośrednio po zakończeniu meczu półfinałowego. Pomimo zmęczenia i złego po-
czątku meczu (do przerwy 0-1), z każdą minutą gra zawodników OIRP Kraków poprawiała się. W drugiej 
połowie, po bramkach T. Korpusińskiego (który został wybrany MVP tego spotkania) i S. Sachy, drużyna 
OIRP Kraków zdobyła historyczne 3 miejsce.

Do drugiego miejsca oraz dwóch czwartych udało się dołożyć trzecie. W przyszłym roku pozostaje już 
tylko walka o złoto!

Mistrzostwa po raz kolejny potwierdziły, że drużyna OIRP Kraków jest drużyną turniejową i pomimo nie-
jednokrotnie trudnych początków i przeciwności losu potrafi walczyć do końca!! 

Należy podkreślić, iż znów do boju drużynę niósł śpiewający doping niezastąpionych kibiców z OIRP Kraków, 
w osobach Pani Dziekan Danuty Koszyk-Ciałowicz, Pani Wicedziekan Anny Sobczak oraz Mec. Wiesława 
Hudymy. Ta oprawa również stała się już tradycyjnym elementem zawodów.

Co więcej, zaangażowanie i poświęcenie drużyny OIRP Kraków nie pozostało niezauważone przez kolegów 
radców prawnych z innych izb oraz organizatorów, co znalazło odzwierciedlenie również w indywidualnych 
wyróżnieniach. Nasz bramkarz - Paweł Lolo, otrzymał nagrodę najlepszego bramkarza turnieju. Gratulujemy!

Maciej Bałaziński
Radca prawny

Przewodniczący Komisji ds. sportu i rekreacji
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Konferencja Kapituły Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych, 
Przewodniczących klubów z Okręgowych Izb Radców Prawnych oraz Forum 
Młodych  Radców Prawnych w dniach 7-9 kwietnia 2016 r. w Rzeszowie.

W dniach 7-9 kwietnia 2016 r. w Hotelu Rzeszów odbyła się wyjazdowa 3-dniowa konferencja Kapituły 
Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych, Przewodniczących klubów z Okręgowych Izb Radców 
Prawnych i Forum Młodych Radców Prawnych. 

7 kwietnia, w Sali Kongresowej, rozpoczęło się forum radców prawnych z udziałem Pani Barbary Kras, 
sekretarza Krajowej Rady Radców Prawnych. 

W piątek 8 kwietnia, w Sali Marszałkowskiej, odbyło się spotkanie z udziałem Prezesa Krajowej Rady 
Radców Prawnych Pana Dariusza Sałajewskiego, na temat działań samorządu radcowskiego oraz integracji 
środowiska wieloletnich radców prawnych doświadczonych zawodowo z młodymi radcami rozpoczy-
nającymi karierę w tym zawodzie. 

Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy: pierwszą grupę stanowili rzecznicy Funduszu Seniora OIRP, 
natomiast druga grupa to przewodniczący Klubów, obradujący w Sali Widokowej Hotelu Rzeszów. 

Przewodniczący klubów wymieniali w dyskusji swoje doświadczenia i dzielili się uwagami i radami na 
temat organizacji dla nowo powstałych Klubów Radcy Prawnego w poszczególnych izbach.

W godzinach popołudniowych, w Sali Marszałkowskiej, miały miejsce wspólne obrady uczestników 
I Ogólnopolskiego Forum Młodych Radców Prawnych z udziałem kierownictwa Krajowej Rady Radców 
Prawnych oraz zaproszonych gości. Na konferencji przekazano młodym radcom informacje na temat roli 
samorządu radcowskiego od jego powstania do chwili obecnej. Natomiast na spotkaniu z Radą Klubów 
Seniora Krajowej Izby Radców Prawnych, przewodnicząca Krystyna Mikołajczak-Koczorska podkreśliła, 
że koniecznym jest, aby przewodniczący każdego Klubu uczestniczył w posiedzeniach Rady każdej OIRP, 
oraz mógł uczestniczyć w Krajowym Zjeździe Radców Prawnych. 

Tego samego dnia uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na zwiedzanie Starego Miasta w Rzeszowie 
a następnie na wspólnym wieczorze nastąpiła pełna integracja z młodymi radcami prawnymi, którzy 
docenili działalność samorządu radców prawnych przez ponad trzydzieści lat. 

Na zakończenie obrad wszyscy uczestnicy gorąco podziękowali władzom Krajowej Izby Radców Prawnych 
oraz organizatorom na czele z Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie i wyrazili chęć 
uczestniczenia w podobnych spotkaniach w przyszłości. Żegnając się wymienili kontakty i wzajemne 
zaproszenia.

Przewodnicząca Klubu Seniora 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

radca prawny 
Jadwiga Klimaszewska
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Radcowie Prawni w „Piwnicy Pod Baranami”
W piękny marcowy wieczór 19 marca br. w renesansowym pałacu Potockich, gdzie mieści się słynna 
działająca od 60 lat „Piwnica pod Baranami”, znana w Krakowie (i nie tylko) ze znakomitych i niepowta-
rzalnych programów kabaretowych, radcowie prawni uczestniczyli w wokalno-satyrycznym programie 
artystycznym.

Krakowska „Piwnica Pod Baranami” - legenda i historia polskiego życia artystycznego, skupisko bohemy 
artystycznej II poł. XX w. 

W klubie artystycznym założonym w 1956r. przez Piotra Skrzyneckiego, Krzysztofa Pendereckiego, i Bro-
nisława Chromego, swoje kariery artystyczne rozpoczęły największe polskie nazwiska: Ewa Demarczyk, 
Krzysztof Litwin, Wiesław Dymny, Mieczysław Święcicki, Tadeusz Kwinta, Mirosław Obłoński, Barbara 
Nawratowicz, Irena Szaszkiewiczowa, Janina Garycka - kierownik literacki Piwnicy. W następnych latach 
po 1976r.  Alosza Awdiejew, Leszek Wójtowicz, Marek Grechuta, Beata Rybotycka, Grzegorz Turnau i inni.

Tego wieczoru spośród stałych wykonawców „piwnicznych” mieliśmy przyjemność oglądać i zachwycać 
się aktorami kabaretu. Wśród artystów pojawili się między innymi: Ola Maurer, Ewa Wnukowa, Miki 
Obłoński, Leszek Wójtowicz i Agata Ślęzak. 

Przy akompaniamencie gitary klasycznej piosenki autorskie wykonywał znany i przez wszystkich lubiany 
Leszek Wójtowicz, który przyjęty został przez publiczność gromkimi brawami.  W satyrycznej roli „królew-
skiego stańczyka” wystąpił znakomity Czesław Wojtała, którego widownia witała radosnymi okrzykami. 

W drugiej części programu wystąpił magik czarując widownię śmiesznymi sztuczkami. W repertuarze 
kabaretu pojawiły się znane piosenki, które śpiewali wykonawcy razem z publicznością. Artystom akom-
paniował przy fortepianie Czesław Lic, syn znanego krakowskiego pianisty oraz tercet smyczkowy.

Konferansjerkę znakomicie 
poprowadził Krzysztof Janicki. 

Występ artyści zakończyli 
słynnym hymnem piwnicz-
nym. Publiczność nagrodziła 
wykonawców burzą oklasków, 
które spowodowały dwukrot-
ne bisy.

Radcowie prawni byli zachwy-
ceni programem kabaretu 
i wyrazili chęć uczestniczenia 
w kolejnym występie arty-
stów „Piwnicy pod Baranami”. 

Jadwiga Klimaszewska
Radca prawny

Różne
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Zmiany na liście radców prawnych w okresie od 1 marca 2016 r. do 19 maja 2016 r.

Na dzień 19 maja 2016 r. na listę radców prawnych w Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w Krakowie wpisanych było 3362 radców 
prawnych, w tym 2300 wykonujących zawód radcy prawnego, 1062 
osób nie wykonujących zawodu, a w tym 188 osób mających zawie-
szone prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Na listę prawników zagranicznych wpisanych było 6 prawników.

W okresie od 1 marca 2016 r. do 19 maja 2016 r.:

1. Na listę radców prawnych wpisano 234 osoby, w tym:
• 3 osoby spełniającą przesłanki określone w art. 25 ust. 1 ustawy 

o radcach prawnych, 
• 1 osobę spełniającą przesłanki określone w art. 25 ust. 2 ustawy 

o radcach prawnych,
• 230 osób spełniających przesłanki określone w art. 24 ust.1

2. Skreślono piętnastu radców prawnych w tym:
• 2 zmarłych radców prawnych:  

Zofię Biedrońską, Helenę Śmiałkowską
• 6 radców prawnych – na ich prośbę
• 7 radców prawnych - usunięcie wpisu w związku z przeniesieniem 

do innej Izby.
3. Zawieszono prawo do wykonywania zawodu czterem radcom 
prawnym na ich wniosek.

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

Różne

Z limeryków szkoleniowych 
(o arcyzawiłej architekturze 

pewnego krynickiego hotelu)

z dedykacją dla szkolących się

Pewien radca, będąc kiedyś na szkoleniu, 
uległ w moment kompletnemu zagubieniu; 

powód główny – czyt. który  
tyczy się architektury, 

być nie może poddawany tu wątpieniu!

Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Z limeryków różnobarwnych 
(rzecz o letnich toga-trendach)

Pewien radca, znak szczególny – styl i smak, 
o kolorach tóg na lato rzecze tak: 

„Konwenanse wszelkie zburz 
i na żabot zarzuć róż! 

– do granatu w czas jesieni wrócisz wszak”.

Joanna Włodarczyk
Radca prawny
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