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Pomimo tego,
Szkolenia
Że coraz mniej w nas tradycji
I stajemy się coraz bardziej świeccyNiech Święta Wielkanocne
Pozostaną chwilami innymi od każdego innego weekendu.
Znajdźmy w nich czas na refleksję
i przeżycie radości, którą ze sobą niosą
Dziekan i Rada
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Krakowie
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Ważne w OIRP
Drogie Koleżanki i Koledzy!!!
Rozpoczęliśmy nowy 2012 rok, w którym świętować będziemy XXX-lecie samorządu radcowskiego. Trzydzieści
lat temu Sejm RP uchwalił w dniu 6 lipca 1982 roku ustawę o radcach prawnych, która weszła w życie z dniem
1 października 1982 roku. Ustawa ta ustanowiła zawód radcy prawnego, określiła zasady jego wykonywania
oraz wprowadziła tytuł zawodowy „radca prawny”, który podlega ochronie prawnej. Utworzyła także z mocy
prawa samorząd zawodowy radców prawnych, określiła zasady jego organizacji i działania.
Aktualnie stanowimy największy samorząd zawodowy skupiający 40 tysięcy radców prawnych i aplikantów
radcowskich. Jesteśmy grupą zawodową nie tylko liczną, ale także silną merytorycznie. Starajmy się zatem
utrzymać prawno – ustrojowe zdobycze, starajmy się wykonywać zawód przy zachowaniu najwyższych
standardów, z kulturą i taktem oraz najwyższą starannością.
O obchodach jubileuszu XXX-lecia informujemy w tym Biuletynie Informacyjnym oraz będziemy informować
w kolejnych jego wydaniach. Zapraszam i zachęcam do czytania Biuletynu, gdyż zawiera wiele ciekawych
informacji „o życiu” samorządu oraz o istotnych dla działalności radców prawnych sprawach.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Michalina Nowokuńska
Radca prawny, Dziekan Rady OIRP w Krakowie

Co było? – czyli jak pracowaliśmy w roku 2011,
Co będzie? – czyli co zamierzamy zrobić w 2012 roku
Kolejny rok VIII kadencji Rady był pracowity. W 2011 roku Rada obradowała na 10 posiedzeniach, na których
podjęła 862 uchwały. Dotyczyły one przede wszystkim zmian na liście radców prawnych, organizowania
i prowadzenia aplikacji, doskonalenia zawodowego. Na listę radców prawnych wpisaliśmy 257 osób tj. o 3
osoby więcej niż w roku 2010, z czego 39 osób na innych podstawach niż odbyta aplikacja i zdany egzamin
radcowski, do czego upoważnia nas art. 25 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych. Łącznie
na 31.12.2011 roku na listę radców prawnych wpisanych było 2164 radców prawnych oraz 2 osoby na listę
prawników zagranicznych.
Z 2164 radców prawnych było:
• wykonujących zawód radcy prawnego – 1520 – w tym:
• emerytów i rencistów wykonujących zawód radcy prawnego – 228;
• nie wykonujących zawodu radcy prawnego – 644 – w tym:
• z zawieszonym prawem do wykonywania zawodu radcy prawnego – 162;
• emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu radcy prawnego – 299;
• pozostali nie wykonujący zawodu radcy prawnego – 182.
Z kolei na liście aplikantów w roku 2011 wpisanych było 1070 osób, z czego 237 aplikantów IV roku w czerwcu
przystąpiło do egzaminu radcowskiego. Wynik negatywny z egzaminu uzyskało 40 aplikantów.
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Ważne w OIRP
Kontynuowaliśmy działania na rzecz umacniania pozytywnego wizerunku radcy prawnego zarówno w środowisku prawniczym, w tym także międzynarodowym jak i w społeczeństwie. Braliśmy aktywny udział:
w Brukseli w obchodach 25-lecia międzynarodowej organizacji prawników European Association of Lawyers
(EAL), w Krakowie w międzynarodowej konferencji prawników specjalizujących się w dochodzeniu roszczeń
odszkodowawczych zorganizowanej przez PEOPIL – Paneuropejską Organizację zajmującą się szkodami na
osobach i w konferencji zorganizowanej przy współpracy z Stowarzyszeniem francuskim Droit et Commerce
i Szkołą prawa francuskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Uczestniczyliśmy w akcji „Niebieski Parasol” i „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Obecni też byliśmy
w zawodach sportowych, w tym w Mistrzostwach Europy Prawników i Radców Prawnych w piłce nożnej,
które odbyły się w Hiszpanii.
W ramach II edycji projektu „Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej” wyszkoliliśmy 50
radców prawnych i aplikantów radcowskich w prawniczym języku angielskim i w procedurze postępowania przed sądami Unii Europejskiej. W innych szkoleniach organizowanych przez Komisję ds. doskonalenia
zawodowego wzięło udział 2013 osób. Niestety nie wszystkim Koleżankom i Kolegom udało się wypełnić
obowiązek uzyskania 30 punktów szkoleniowych wynikający z uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych
nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku. 257 radców prawnych nie uzyskało ani jednego punktu, 103
radców prawnych uzyskało powyżej 50% wymaganej ilości punktów, a 48 mniej niż 5% wymaganej ilości
punktów szkoleniowych. (Oj, oj trzeba się wziąć do nauki).
Zorganizowaliśmy udanie, po raz pierwszy, w dniu 6 lipca Dzień Radcy Prawnego.
Te wszystkie działania organów naszej Izby zostały pozytywnie ocenione przez radców prawnych delegatów,
którzy na Zgromadzeniu delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w dniu 29 marca 2012
roku jednomyślnie zatwierdzili sprawozdania Rady z wykonania planu pracy za rok 2011, z wykonania budżetu
w 2011 roku, sprawozdanie finansowe OIRP w Krakowie za 2011 rok, sprawozdania Komisji Rewizyjnej OIRP
w Krakowie i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Krakowie z działalności w roku 2011.
To cieszy, a jednocześnie zachęca i zobowiązuje do dalszej pracy. Mając to na uwadze, a także wypełniając
obowiązki ustawy o radcach prawnych, na Zgromadzeniu delegatów przedstawiliśmy plan pracy na rok 2012
zawierający 43 punkty. Plan pracy również został przyjęty przez delegatów jednomyślnie.
Rok 2012 to rok jubileuszowy XXX – lecia samorządu. Dlatego też wiele działań organów naszej Izby, a zwłaszcza Dziekana i Rady ukierunkowanych jest na organizację Konferencji jubileuszowych (więcej o tym na
dalszych stronach Biuletynu).
A ponadto w roku 2012 będziemy m. in.:
• nadal pracować nad utrwalaniem pozytywnego wizerunku i autorytetu samorządu zawodowego radców
prawnych,
• przygotowywać aplikantów do samodzielnego i prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego,
• organizować szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe radców prawnych,
• współpracować z Krajową Radą Radców Prawnych, a także i innymi okręgowymi izbami radców prawnych
w istotnych dla naszego środowiska sprawach,
• organizować spotkania radców prawnych z przedstawicielami zagranicznego biznesu, Izbami Handlowymi
w Polsce, Izbami Gospodarczymi w Holandii, Niemczech w celu nawiązania kontaktów zawodowych,
• organizować pomoc radcom prawnym znajdującym się w trudnej sytuacji osobistej, materialnej.
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Ważne w OIRP
Będziemy też konsekwentnie wszczynać postępowania w sprawie skreślenia z listy radców prawnych tych
radców prawnych, którzy zalegają ponad rok z zapłatą składek członkowskich, a jest tych osób całkiem sporo.
Rada ma nadzieję, że żadne przyczyny obiektywne nie przeszkodzą w realizacji przyjętego planu pracy. Niepokojąco bowiem brzmią informacje o podejmowanych przez polityków działaniach na rzecz uchylenia art. 17
Konstytucji, który stanowi podstawę do działania m.in. naszego samorządu, czy też zmiany dotychczasowej
jego interpretacji, w tym kierunku, że wykonywanie zawodu radcy prawnego, adwokata, lekarza nie będzie
się wiązało z obowiązkiem przynależności do samorządu tych zawodów.
Trzymamy kciuki, aby rok jubileuszowy utrwalił w społeczeństwie pozytywny obraz naszego samorządu
i wzmocnił autorytet radcy prawnego. Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni.
Życzmy sobie powodzenia.
Małgorzata Wyszogrodzka
Sekretarz Rady OIRP w Krakowie

Obchody XXX – lecia samorządu radców prawnych
Rok 2012 zarówno dla Izby krakowskiej, jak również całego środowiska radcowskiego jest rokiem wyjątkowym.
Świętujemy XXX-lecie naszego samorządu radcowskiego. Dlatego też niektóre nasze wydarzenia odbywać
się będą pod hasłem jubileuszu i będą miały wyjątkową oprawę i szczególny charakter.
Samorząd radców prawnych tworzą radcowie prawni i aplikanci radcowscy. Jest nas łącznie około 3000
osób, w tym ponad 1100 aplikantów radcowskich. W tej sytuacji postanowiliśmy odbyć uroczyste spotkania
z Koleżankami i Kolegami, którzy w XXX-letniej historii istnienia samorządu przyczynili się lub przyczyniają
się do jego funkcjonowania oraz przybliżają społeczeństwu zawód radcy prawnego budując jego pozytywny
wizerunek.
Spotkania te odbędą się podczas trzech jubileuszowych konferencji:
• pierwsza – w dniu 2 marca 2012 roku, w której udział wzięli radcowie prawni – emeryci i renciści nie
wykonujący zawodu radcy prawnego;
• druga – w dniu 6 lipca 2012 roku w Dzień Radcy Prawnego, w której udział wezmą radcowie prawni wykonujący zawód i grupy aplikantów z poszczególnych lat aplikacji;
• trzecia – w dniu 26 października 2012 roku podczas której świętować będzie XXX – lecie samorządu radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z udziałem zapewne przedstawicieli władz
państwowych, samorządowych, sądownictwa i prokuratury.
Krakowskie obchody jubileuszowe poprzedzone zostały zaproszeniem przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisława Komorowskiego zasłużonych radców prawnych do Pałacu Prezydenckiego na uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych zasłużonym radcom prawnym. Uroczystość ta odbyła
się w dniu 17 lutego 2012 roku, podczas której troje radców prawnych z naszej Izby zostało udekorowanych
odznaczeniami państwowymi. Przyznanie orderów i odznaczeń stanowiło ogromne wyróżnienie dla pracy
zawodowej, publicznej, samorządowej oraz społecznej tych osób, jak również stanowiło docenienie roli
samorządu radców prawnych w tworzeniu porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
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Ważne w OIRP
Odznaczeni to:
• radca prawny Andrzej Hanusz – udekorowany Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski;
• radca prawny Michalina Nowokuńska – udekorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;
• radca prawny Urszula Kućmierczyk
– udekorowana Srebrnym Krzyżem
Zasługi.
Wymienione osoby przez 30 lat i nawet więcej aktywnie pracowały na rzecz
środowiska radcowskiego jak również
swoim ogromnym zaangażowaniem
i osobowością budowały autorytet
i wizerunek zawodu radcy prawnego –
zawodu zaufania publicznego.
Ponadto na wniosek Prezydium naszej
Rady – Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych uchwałą z dnia 9 lutego 2012 roku postanowiło przyznać 42
radcom prawnym honorowe odznaki
„Zasłużony dla Samorządu Radców
Prawnych”. Wśród wyróżnionych radców prawnych znajdują się radcowie
prawni emeryci i renciści, aktywni zawodowo radcowie prawni ze starszego
i młodszego pokolenia – ofiarni społecznicy. Odznaki te będą sukcesywnie
wręczane naszym Koleżankom i Kolegom przez Pana Prezesa KRRP. Pierwsze w dniu 29 marca 2012 roku podczas
obrad Zgromadzenia Delegatów.
Wszystkim Koleżankom i Kolegom
odznaczonym jak również wyróżnionym honorowymi odznakami składam
w imieniu swoim i Rady Okręgowej Izby
Radców Prawnych serdeczne gratulacje
oraz życzę im satysfakcji zawodowej,
publicznej i osobistej.
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Miło mi także poinformować, że
pierwsza z jubileuszowych konferencji odbyła się w dniu 2 marca
2012 roku w kawiarni artystycznej,
o ponad stuletnich tradycjach literackich „Jamie Michalika” w Krakowie. Skierowaliśmy zaproszenie
do 278 radców prawnych emerytów i rencistów nie wykonujących
zawodu radcy prawnego. Na spotkanie przybyło około 100 osób,
w tym wszyscy dziekani poprzednich kadencji: radca prawny Jerzy
Kuszczak, radca prawny Andrzej
Hanusz, radca prawny Jerzy Reklewski. Przybył także radca prawny
Jacek Żuławski – były Prezes KRRP
oraz liczne grono Koleżanek i Kolegów radców prawnych. Uczestnicy
konferencji po wysłuchaniu referatu
dziekana Rady dotyczącego historii
samorządu radców prawnych i zawodu radcy prawnego dyskutowali,
wspominali. Współtwórcy samorządu z dumą i z uznaniem odnieśli się
do osiągnięć naszego samorządu,
jego sprawności organizacyjnej
i merytorycznej. Nie dowierzali, że
w ciągu 30 lat przybyła tak duża
liczba radców prawnych, że można
dobrze szkolić ponad 1000 aplikantów. Dziekan Rady podziękowała
wszystkim Koleżankom i Kolegom
za to, że przez 30 lat byli z nami i razem z nami współtworzyli samorząd
radcowski oraz za to, że przyczynili
się do jego rozwoju.
Michalina Nowokuńska
Radca prawny Dziekan Rady OIRP
w Krakowie
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Warto wiedzieć
Jeszcze w 2011 roku wydarzyło się:
1. Konferencja „DROIT ET COMMERCE”
Dnia 25 listopada 2011 r. odbyła się w Krakowie konferencja „Droit et commerce“ zorganizowana przez
Stowarzyszenie DROIT ET COMMERCE przy współudziale Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
Konferencja ta miała miejsce w reprezentacyjnej auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat honorowy nad konferencją objął Konsul Generalny Francji w Krakowie, przewodniczył jej Pan Mecenas
Georges Teboul, adwokat, Prezes stowarzyszenia DROIT ET COMMERCE. Dzień przed konferencją spotkaliśmy się wszyscy po raz pierwszy z naszymi gośćmi – francuskimi adwokatami zajmującymi się prawem
gospodarczym, głównie upadłościowym i naprawczym, przybyłymi w liczbie około 60 osób, nie tylko z Paryża – w prywatnych apartamentach Jego Ekscelencji, pana Alexisa Chahtahtinskyego, Konsula Generalnego
Republiki Francuskiej w Krakowie.
Przywitani – zależnie od upodobań – lampką szampana, wina lub soku, mogliśmy poznać się osobiście: my
organizatorzy oraz nasi prelegenci, chociaż nie wszyscy mówili po francusku. To spotkanie było osobistą
zasługą Pana Konsula Generalnego, który zna się świetnie na naszej historii. Wie, że kapitan De Gaulle (jego
zdjęcie miał za sobą) awansował „na majora”, gdy zakończył swą misję pomocy Marszałkowi Piłsudskiemu
w „Cudzie nad Wisłą”. Pokazał z trzeciego piętra największy – jak mówił – plac w Europie, nasz Krakowski
Rynek. Opowiedział też kiedy i dlaczego grają hejnał a nawet zachęcił, by otworzyć okna i posłuchać trębacza;
by odnaleźć tą energię i optymizm, których doszukał się w nas i naszych działaniach gospodarczych. Swoje
wystąpienie zwieńczył następnego rana w Auli Collegium Novum, opisując w różnych kontekstach dzieje
Uniwersytetu, jego założycieli i historię. Jestem przekonany, że nie tylko ja, ale wszyscy polscy słuchacze
odebrali Jego Ekscelencję, jako bardzo nam życzliwego ambasadora – nas i naszego Krakowa. Bardzo dziękuję
Panu Konsulowi Generalnemu za tyle życzliwości, miłych i kompetentnych słów. Chapeu bas!.
Przedmiotem konferencji była podjęta przez prelegentów próba charakterystyki ustawodawstwa francuskiego i polskiego pod kątem działalności gospodarczej osób fizycznych w formie jednoosobowej działalności
gospodarczej. W centrum zainteresowania znalazły się kwestie dotyczące zarówno teorii jak i praktyki przede
wszystkim z zakresu odpowiedzialności, jak i opodatkowania. Z ramienia Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Krakowie jako prelegenci wystąpili trzej jej członkowie: radca prawny Agata Adamczyk, radca prawny
Agnieszka Kamińska, oraz radca prawny Benedykt Fiutowski.
Radca prawny Agata Adamczyk przybliżyła gościom z Francji generalne reguły prawne odpowiedzialności
współmałżonka za zobowiązania publicznoprawne i prywatnoprawne małżonka prowadzącego działalność
gospodarczą. Radca prawny Benedykt Fiutowski tematem swojego wystąpienia uczynił kwestie dotyczące
sytuacji prawnej przedsiębiorstwa oraz spadkobierców po śmierci osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
Mecenas Agnieszka Kamińska przedstawiła natomiast praktyczne aspekty rejestracji działalności gospodarczej,
z uwzględnieniem mającego wejść w życie w styczniu 2012 r. rozwiązania polegającego na elektronicznej jej
rejestracji. Pan Mecenas Lucien Peczyński, adwokat z Paryża, przedstawił ciekawą prezentację obejmującą
porównawcze zestawienie zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w obu krajach,
ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego. Spośród przedstawicieli nauki głos zabrali Pani Prof.
Arlette Martin-Serf, z Uniwersytetu w Bourgogne z Francji, oraz Pan Dr Krzysztof Oplustil z Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
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W podsumowaniu konferencji okazało się, że pomysł ograniczenia odpowiedzialności majątkowej przedsiębiorcy indywidualnego, jaki został wprowadzony do systemu prawa francuskiego, niekoniecznie – jak
mówią nasi francuscy Koledzy – powinien być przeszczepiony do systemu prawa polskiego. Idea wydawała
się wspaniała.
Mając na celu oddzielenie odpowiedzialności majątkiem osobistym indywidualnego przedsiębiorcy, od majątku związanego z działalnością gospodarczą, napotyka się na poważne przeszkody, począwszy od etapu
wydzielenia majątku, a na przepływie majątku między „majątkiem osobistym” a „majątkiem gospodarczym”
skończywszy. Koncepcja ograniczenia odpowiedzialności majątkowej przedsiębiorcy indywidualnego próbuje
godzić dwie sprzeczne tendencje: ochrony wierzycieli i ochrony przedsiębiorcy, czemu przepływy majątku
w ramach prawa własności tej samej osoby fizycznej skutecznie szkodzą. W związku z tym, pomysł ten był
określany jako: potrzeba polityczna; aktywizacja najmniejszych niewyposażonych kapitałowo indywidualnych przedsiębiorców; zaburzenie porządku między spółką a majątkiem osobistym rozumianymi w ujęciu
klasycznym; czy w końcu wyłom doktrynalny. Krótko mówiąc, dano nam wyraźnie do zrozumienia, byśmy
nie szli tą drogą.
W analizie porównawczej, dr Krzysztof Oplustil zwrócił m.in. uwagę na istniejącą już w naszym systemie
prawnym konstrukcję jednoosobowej spółki z o.o. sugerując, że być może ta regulacja jest wystarczająca. Kłóci
się to z tezami postawionymi przez Agatę Adamczyk i Agnieszkę Kamińską w referatach: „Odpowiedzialność
za długi przedsiębiorcy jednoosobowego oraz jego małżonka” oraz „CEIDG, czyli zero okienka”. Co więcej,
jak podkreślił Benedykt Fiutowski, koncepcja ta stwarza swoistą lukę w zarządzaniu przedsiębiorstwem
jednoosobowym po śmierci właściciela, praktycznie do chwili przejęcia spadku przez następców prawnych.
W każdym razie było niezmiernie interesująco i inspirująco. Żałujcie, że nie przyszliście.
Andrzej Mikulski
Radca prawny, Przewodniczący Komisji ds współpracy z zagranicą
Agata Adamczyk
Radca prawny, Członek Komisji ds współpracy z zagranicą

2. Prawnicy Chorym Dzieciom 4
Wraz z końcem roku kalendarzowego zakończył się czas trwania czwartej edycji akcji Prawnicy Chorym
Dzieciom. W ramach tej akcji już po raz czwarty środowisko prawników z Krakowa oraz innych miejscowości
z Małopolski i Śląska zbierało fundusze na zakup sprzętu medycznego przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Prokocimiu. W tym roku udało się zebrać rekordową kwotę 32.430, – zł, co stanowi 75% ceny inkubatora
otwartego dla Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Zakup tego sprzętu planowany jest na
marzec bieżącego roku.
Akcja została objęta patronatem przez:
• Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie;
• Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie;
• Prokuraturę Okręgową w Krakowie;
• Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie;
• Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie;
• Izbę Komorniczą w Krakowie;
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W ramach akcji, już po raz drugi odbył się turniej piłkarski. 11 grudnia 2011 r. na hali Uniwersytetu Ekonomicznego do walki stanęło 5 drużyn: drużyna Szpitala Uniwersyteckiego, drużyna Gwiazd, drużyna OIRP
w Krakowie, drużyna ORA w Krakowie oraz drużyna Prokuratury Okręgowej w Krakowie wspierana przez
sędziów. Po zaciętej walce, ostatecznie zwycięstwo odniosła Drużyna Gwiazd w składzie: Jacek Krzynówek,
Mirosław Szymkowiak, Marek Motyka, Konrad Gołoś, Artur Sarnat, Jerzy Brzęczek, Bogdan Zając, Sławomir
Majak. Drugie miejsce zajęła dzięki lepszej różnicy bramek Reprezentacja Prawników Krakowskich. Trzecie
miejsce przypadło zawodnikom Okręgowej Izby Radców Prawnych w składzie: Jacek Supeł, Kamil Kosior,
Paweł Wiewiórski, Sebastian Sacha, Marcin Wąsik, Bartosz Matusiak, Szymon Szlósarczyk, Paweł Gątkiewicz, Maciej Bałaziński. IV miejsce zajęła Okręgowa Rada Adwokacka, a V miejsce – Uniwersytecki Szpital
Dziecięcy w Krakowie.
Po turnieju piłkarskim, na zaproszenie hotelu Hilton Garden Inn odbyła się uroczystość wręczenia podziękowań, licytacja przekazanych przez sportowców przedmiotów oraz charytatywny występ kabaretu Formacja
Chatelet.
Kabareciarze z Krakowa po wspaniałym występie przeprowadzili licytację, z której zebrano ponad 5000 zł.
Zlicytowane zostały koszulki sportowe: Polonii Warszawa, Cracovii, Wisły Kraków, Jakuba Błaszczykowskiego, Łukasza Piszczka, koszulka z autografami gwiazd biorących udział w naszym turnieju oraz rękawice
bramkarskie Wojciecha Kaczmarka z pamiętnego meczu derby Krakowa.
Po części artystycznej odbył się poczęstunek sponsorowany przez Hotel Hilton Garden Inn.
Warte podkreślenia jest to, iż liczba osób i podmiotów zaangażowanych w akcję systematycznie wzrasta.
Należy podkreślić, iż radcowie prawni (oraz aplikanci) stanowili najliczniejszą i najofiarniejszą grupę dobroczyńców. Lista dobroczyńców, kronika z turnieju oraz część zdjęć jest dostępna na stronie Akcji Odnowy
Szpitala w Prokocimiu: www.prawnicydzieciom.pl.
W imieniu własnym oraz Szpitala chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wsparli akcję działaniem
lub wpłatami. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również uda się przeprowadzić akcję dając wyraz woli
wsparcia szpitala przez krakowskie środowisko prawnicze, ze szczególnym uwzględnieniem radców prawnych
oraz aplikantów.
Maciej Bałaziński
radca prawny

3. RADCOWIE I APLIKANCI W PACZCE
Pod koniec ubiegłego roku Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie zaangażowała się we współpracę
przy organizowanym już od 11 lat przez Stowarzyszenie WIOSNA projekcie „Szlachetna Paczka”. Czym jest
projekt, który zmobilizował ponad 150 tysięcy dobroczyńców z całej Polski do osobistego przekroczenia
bariery świata biedy i bezpośredniej, indywidualnej pomocy osobom potrzebującym?
W walce z biedą – zasada 1:1:1
Szlachetna Paczka to projekt społeczny, którego zadaniem jest aktywizowanie społeczeństwa do wzajemnej
pomocy oraz zwiększanie wrażliwości na osoby potrzebujące. Szlachetna Paczka, mimo wielkiego rozmiaru
akcji – w roku 2011 pomoc otrzymało blisko 12 000 rodzin – to nie pomoc masowa, ale w największym stopniu
osobista i bardzo uważnie dobrana. To jedyny w swoim rodzaju projekt, którego unikatowość przejawia się
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w indywidualizacji pomocy. WIOSNA, w przeciwieństwie do innych organizacji, sama nie przygotowuje paczek
dla osób potrzebujących ani nie zbiera rzeczy, które miałyby być tym osobom przekazane. Nowatorskość tej
pomocy polega na tym, że Szlachetna Paczka polega na połączeniu osób potrzebujących z osobami, które
chciałyby pomóc. To jest zasada „1 na 1 na 1”. Oznacza ona, że jeden darczyńca przekazuje przygotowuje
i przekazuje swoją pomoc jednej konkretnej, wybranej przez siebie, potrzebującej rodzinie, która pozostaje
pod opieką jednego wolontariusza stowarzyszenia pełniącego rolę pośrednika pomiędzy tymi osobami.
Stowarzyszenie poprzez swoich wolontariuszy oraz współpracujące organizacje i instytucje uzyskuje informacje na temat osób znajdujących się w potrzebie a następnie weryfikuje czy osoby te rzeczywiście kwalifikują
się do udziału w projekcie. Jeśli odwiedzający rodzinę wolontariusze Szlachetnej Paczki stwierdzą, że powinna
ona otrzymać pomoc, jej anonimowy opis trafia do internetowej bazy danych dostępnej na stronie www.
szlachetnapaczka.pl. To miejsce, gdzie rodziny oczekują na swojego dobroczyńcę. Każda osoba, która chciałaby pomóc może wybrać rejon Polski lub nawet konkretną okolicę, w której chciałby pomóc, a następnie
przeczytać historię osób oraz listę ich konkretnych potrzeb. Wybranie rodziny następuje online i od tego
momentu to darczyńca jest w całości odpowiedzialny za przygotowanie pomocy. Radą i wsparciem służy mu
wolontariusz, który znając osobiście potrzebujących, jest w stanie przekazać szczegóły na temat tego, jaka
pomoc rzeczywiście będzie potrzebna. Wreszcie, w finałowy grudniowy weekend, darczyńca przywozi paczkę
do magazynu zlokalizowanego w wybranym przez siebie rejonie skąd zabierają ją wolontariusze Szlachetnej
Paczki i przekazują rodzinie. Po zakończeniu akcji, darczyńca zawsze otrzymuje informację zwrotną na temat
przekazania swojej pomocy. Często rodziny same przygotowują także jakieś osobiste podziękowania, które
są dostarczane darczyńcy przez wolontariusza.
Mądra pomoc, czyli nie wszystko, nie wszystkim
W Szlachetnej Paczce, tak jak w całej WIOŚNIE, najważniejsze są ideały. Jakie ideały ma więc ten projekt?
Zaskakujące dla większości osób, które po raz pierwszy się z nim stykają jest to, że Szlachetna Paczka nie
pomaga każdemu potrzebującemu. Wsparcie może otrzymać tylko ten, kto wpisuje się swoim postępowaniem
w wartości projektu. Do „paczki” nie można zgłosić się po pomoc, prawdziwa bieda jest bowiem cicha i skromna i dlatego WIOSNA sama jej poszukuje. Na wsparcie mogą liczyć osoby dotknięte ubóstwem, chorobą lub
wypadkami losowymi, jednak tylko takie, które chcą zmienić swoją sytuację, lecz z różnych powodów nie jest
to możliwe. Z zasady pomocy nie otrzymują ludzie utrzymujący się ze swojej biedy, osoby o roszczeniowej
postawie, osoby o których z góry wiadomo, że pomoc zmarnotrawią. To jedna z najbardziej kontrowersyjnych
i niezrozumiałych dla niektórych zasad tego projektu – nie każdy potrzebujący otrzyma pomoc. Są rejony
Polski, gdzie tylko 10% spośród odwiedzonych rodzin zostało zakwalifikowane do udziału w akcji.
W Szlachetnej Paczce nie chodzi bowiem o pomoc każdemu, ale jedynie wybranym osobom. To właśnie jest
według WIOSNY mądra pomoc.
Człowiek jest najważniejszy
Szlachetna Paczka to nie tylko konserwy, środki czystości i pomoce szkolne w paczkach na święta. Pomoc
nie polega też generalnie na przekazaniu rzeczy komuś zbędnych i zużytych. Szlachetna Paczka to pomoc
od człowieka dla konkretnego człowieka. Rozpakowywane podarunki mają pomóc w codziennej egzystencji,
ale przede wszystkim mają dać jasny komunikat ich odbiorcy, że niezależnie od swojej sytuacji zasługuje na
szacunek, jest tak samo wartościowy jak wszyscy inni ludzie i tak samo jak oni potrzebni. Dlatego Szlachetna
Paczka nie boi się apelować o to, aby przekazywać rzeczy nowe i ładne. Tylko takie bowiem nie upokarzają, nie
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stygmatyzują i są w stanie symbolicznie zasypać rów dzielący osoby na marginesie od reszty społeczeństwa.
„Podaruj to, co sam chciałbyś otrzymać” to naczelna zasada. Nie sztuką jest bowiem zapewnić logistyczną
wręcz pomoc materialną, sztuką jest dostrzec w każdej kupowanej rzeczy jej przyszłego użytkownika. Znając historię tej osoby, jej potrzeby, można dostrzec także jej radość, kiedy otrzyma nasz prezent. Czasami
jest to tak upragniona kostka mydła, które ładnie pachnie lub czekolada. Tak, także i czekolada, bo również
drobne prezenty są ważne. Dla każdego są one bowiem sygnałem, że jesteśmy wartościowi dla kogoś, że
zasługujemy na spełnienie, choćby najmniejszych, marzeń. W paczce te wielkie marzenia to często kakao,
na które starsza pani nie może sobie od 20 lat pozwolić lub maszynka do mięsa, aby wreszcie móc zrobić
pierogi swojej niepełnosprawnej żonie.
Nie tylko paczki
Indywidualna pomoc dla potrzebujących przekazywana przed Świętami Bożego Narodzenia w czasie finału
akcji to najbardziej symboliczny element Szlachetnej Paczki. To bezpośrednia pomoc wybranym, potrzebującym osobom, jednak „paczka” to o wiele więcej niż tylko przekazanie materialnego wsparcia. To kontakt
ludzi potrzebujących z wolontariuszami i darczyńcami, który niejednokrotnie przebudowuje wartości i trwale
zmienia sposób patrzenia na świat. Okazuje się często, że w zamian za przekazanie paczki darczyńca otrzymuje niemożliwe do wycenienia wdzięczność, ciepło i radość ze zmiany czyjegoś życia. Często darczyńcy
w „paczce” są pierwszymi od lat osobami, które dostrzegły w tym konkretnym potrzebującym człowieku
kogoś wartościowego i godnego szacunku. Są ludźmi, którzy uwierzyli, że mimo przeciwności, z niewielką
pomocą, może on choćby trochę zmienić swoje życie. Czasami osoba potrzebująca i darczyńca zgadzają
się na osobiste przekazanie paczki w asyście wolontariusza. Wówczas wstyd przed biedą ustępuje łzom
wdzięczności, a zakłopotanie z dysproporcji pomiędzy sytuacją życiową darczyńcy a obdarowanego ustępuje
radości szczerego kontaktu z drugim człowiekiem. To są właśnie ideały paczki.
Działanie zespołowe
Jedną z zasad paczki jest odpowiedzialność. Skoro zapoznałem się z historią rodziny i zdecydowałem się
jej pomóc to w tym roku jestem za nią wyłącznie odpowiedzialny. Nikt ze Stowarzyszenia WIOSNA nie
skontroluje paczki, nie otworzy jej i nie sprawdzi czy została przygotowana zgodnie z potrzebami rodziny.
Zostanie jedynie dostarczona. Potrzeby są jednak często duże i mogą przekraczać możliwości jednej osoby,
dlatego najczęściej paczkę przygotowują całe rodziny, pracownicy firm, przyjaciele i znajomi. Taka pomoc
jest też najpiękniejsza.
Procedury i jakość
Żeby te wspaniałe ideały mogły zostać wcielone w życie nie wystarczy tylko dobra wola i współpraca wolontariuszy z darczyńcami. Prawidłowe i rzetelne zweryfikowanie rodzin, tak aby pomoc była „mądra” wymaga wiedzy, która jest przekazywana na licznych szkoleniach odbywających się już kilka miesięcy przed
rozpoczęciem odwiedzin rodzin. Każdy wolontariusz przechodzi wielogodzinne szkolenie, musi zdać kursy
e-learningowe i uzyskać pozytywną ocenę swojego koordynatora-opiekuna. Wiele miesięcy wytężonej pracy
na wszystkich szczeblach projektu angażującego ponad 10000 wolontariuszy po to, aby przez niecały miesiąc
można było odnaleźć osoby prawdziwie potrzebujące pomocy Szlachetnej Paczki. Nie zawsze udaje się to
bezbłędnie i dlatego Szlachetna Paczka to ciągła walka o jakość. Każdy wolontariusz wie, że ostatecznym
testem dla ankietowanej przez niego rodziny jest odpowiedź na pytanie „Czy ja sam bym jej pomógł?”.
Utrzymanie tak wielkiego projektu na odpowiednim poziomie, zapewnienie wszystkim jego uczestnikom
bezpieczeństwa, a zwłaszcza ochrona ich prywatności to kolejne wyzwanie. Każde działanie jest określoną
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procedurą, a rezultatem realizacji każdego kolejnego etapu projektu przez konkretnego wolontariusza są
sformalizowane dokumenty – protokoły, potwierdzenia i ankiety, które dokumentują to, co się działo. Dzięki
temu w zasadzie nic dla organizacji nie pozostaje niewiadome i nie jest pozostawione przypadkowi.
Szlachetna Paczka przez cały rok
Szlachetna Paczka ma zmieniać mentalność zarówno darczyńców, jak i osób potrzebujących oraz wolontariuszy. Ma inspirować do podobnych działań i do otwierania się na drugiego człowieka. Projekt trwa przez
cały rok, zaś przedświąteczny finał jest jedynie jego ukoronowaniem. Ciągłe szkolenia, akcje społeczne
i medialne mają przypominać, że największą pomocą jest drugi człowiek, a dzielenie się tą pomocą jest
największą nagrodą.
OIRP w Paczce
Szlachetną Paczkę wspiera i popiera od wielu lat bardzo wiele instytucji, organów administracji centralnej
i samorządowej, przedsiębiorcy oraz znane osoby. W tym roku do tego grona dołączyła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. Na swoich stronach informowała i zachęcała zarówno radców jak i aplikantów
do udziału w XI edycji projektu pod koniec 2011 roku. Ta współpraca będzie kontynuowana i poszerzana
w tegorocznej edycji projektu, licząc zarówno na jeszcze większe zaangażowanie członków całej izbyw pomoc,
jak wsparcie dla naszych najbardziej potrzebujących kolegów i koleżanek.
Zapraszamy do mądrej pomocy!
O stowarzyszeniu WIOSNA można przeczytać na naszej stronie internetowej: www.oirp.krakow.pl.
Apelujemy też o przekazywanie 1% podatku dochodowego. Kwoty w ten sposób uzyskane są jednym z głównych źródeł finansowania stowarzyszenia i bez tej ważnej ofiarności nie byłaby możliwa realizacja jego
projektów.
Marcin Mioduszewski
Aplikant radcowski
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Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego Lewiatan
W dniu 17 stycznia 2012r. radcowie prawni i aplikanci zrzeszeni w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie mieli okazję uczestniczenia w szkoleniu zatytułowanym „Postępowanie przed sądem polubownym na
przykładzie Sądu Arbitrażowego Lewiatan w Warszawie i Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie
Handlowej w Paryżu (ICC)”. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania nowego regulaminu Sądu
Arbitrażowego Lewiatan. Wśród prelegentów znaleźli się współautorzy nowej regulacji: Pani r. pr. dr Beata
Gessel Kalinowska vel Kalisz, partner zarządzający kancelarii GESSEL, Prezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan,
Pani r. pr. dr Małgorzata Podrecka, dyrektor Biura Prawnego CAN-PACK S.A., Wiceprezes Sądu Arbitrażowego
Lewiatan, Pan r. pr. dr Krzysztof Stefanowicz, Wiceprezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan, Pan r. pr. Michał
Jochemczak z kancelarii SALANS oraz Pan Rafał Kos, adwokat i partner w kancelarii KUBAS KOS GAERTNER
oraz członek Komitetu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego Lewiatan.
Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan z siedzibą w Warszawie jest
jedną z dynamicznie rozwijających się instytucji arbitrażowych w Polsce, o ugruntowanej już pozycji. Sąd ten
corocznie odnotowuje znaczący wzrost liczby sporów rozpoznawanych w oparciu o regulamin Sądu. W dniu
1 marca 2012 roku wejdzie w życie nowy regulamin, który wprowadza kilka nowatorskich rozwiązań, z powodzeniem stosowanych w innych europejskich sądach arbitrażowych.1 Jest on odpowiedzią na oczekiwania
przedsiębiorców oraz środowisk prawniczych w Polsce. Ma również na celu doprowadzenie do uzyskania
przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan statusu instytucji uznanej na arenie międzynarodowej, a w konsekwencji
stworzenia w Polsce ośrodka z powodzeniem konkurującego z zagranicznymi sądami arbitrażowymi.
Podstawowe zalety nowego regulaminu Sądu Arbitrażowego Lewiatan polegają m.in. na przyznaniu stronom większego wpływu na kształtowanie i przebieg postępowania arbitrażowego, jak również na wzroście
współudziału stron w zarządzaniu czasem i kosztami tego postępowania. Na uwagę zasługuje w szczególności wprowadzenie tzw. postanowienia proceduralnego jako instrumentu ustalającego kalendarz i reguły
postępowania, instytucji arbitra doraźnego, nowa regulacja trybu przyspieszonego, przyjęcie niewiążącego
charakteru listy rekomendowanych arbitrów oraz nowe zasady dokonywania nominacji zastępczej. Nie bez
znaczenia jest również wskazanie terminów instrukcyjnych, w których powinien być wydany wyrok, to jest 6
miesięcy od czasu ukonstytuowania się zespołu orzekającego w postępowaniu prowadzonym według zasad
ogólnych oraz 3 miesiące w postępowaniu prowadzonym w trybie przyspieszonym. Regulamin przewiduje
powołanie w określonych przypadkach arbitra zastępczego, jak również dopuszcza wydanie wyroku przez
tzw. skład kadłubowy zespołu orzekającego w sytuacji, gdy po zamknięciu postępowania dowodowego jeden
z arbitrów zmarł, ustąpił, został wyłączony bądź odmawia wykonywania swych funkcji, faktycznie ich nie
wykonuje lub wykonuje je ze znacznym opóźnieniem.
Dokonując podsumowania zalet wynikających z nowego regulaminu Sądu Arbitrażowego Lewiatan należy
podkreślić, że gwarantuje on stronom przewidywalność przebiegu postępowania i odpowiada ich oczekiwaniom co do tego, że potencjalny spór zostanie rozpoznany w krótkim czasie, przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje, często specjalistyczne, i że w związku z tym koszty zakończenia sporu będą niższe.
Dr Małgorzata Podrecka
Radca prawny
Dyrektor Biura Prawnego CAN-PACK S.A.m Wiceprezes Sądu Arbitrażowego LEWIATAN
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Warto wiedzieć
Radcowie prawni z OIRP w Krakowie aktywni w działalności pro bono
„Kryształowe serce radcy prawnego”
Już po raz czwarty samorząd radców prawnych przyznał nagrody w konkursie „Kryształowe serce radcy prawnego”.
10 lutego 2012 r., podczas uroczystości w Warszawie, odebrało je 17 radców prawnych z całej Polski, którzy wyróżnili
się w działalności pro bono.
W tegorocznej edycji z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie laureatką konkursu „Kryształowego serca radcy
prawnego” została pani Beata Kuczek – Maruta, radca prawny wyróżniająca się w działalności społecznej i udzielaniu
pomocy prawnej pro bono. Bezinteresowna i stała obsługa prawna świadczona przez nią od wielu lat na rzecz zarządu
i członków Stowarzyszenia Wspierania Onkologii UNICORN, gwarantuje Stowarzyszeniu bezpieczeństwo prawne i
pozwala w/w Stowarzyszeniu skoncentrować się na udzielaniu efektywnej pomocy osobom chorym na nowotwory
i ich rodzinom. Radca prawny Beata Kuczek – Maruta propaguje i angażuje w nieodpłatną pomoc prawną także
współpracujących z nią aplikantów i współpracowników.
Radcowie prawni z OIRP w Krakowie po raz kolejny pomagają osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
W tym roku już po raz 12 został zorganizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, który ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa, instytucji państwowych i samorządowych na sytuację
i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz udzielenie im niezbędnej pomocy prawnej i psychologicznej.
W trakcie akcji, w dniach od 20 lutego do 25 lutego 2012 r. w całym kraju, w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem odbyły się bezpłatne dyżury specjalistów: prokuratorów, adwokatów, radców prawnych,
funkcjonariuszy Policji, komorników, kuratorów, psychologów i pracowników socjalnych. Okręgowa Izba Radców
Prawnych w Krakowie po raz kolejny wzięła aktywny udział w/w wymienionej inicjatywie. W Krakowie w czasie
trwania Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w siedzibie Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS,
prowadzącego na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem,
ul. Bolesława Komorowskiego 12, w dn. 20-25 lutego 2012r., radcowie prawni z n/Izby pełnili dyżury udzielając
zainteresowanym darmowych informacji prawnych.
Akcja Charytatywna Kobiety Prawa 2012
Kobiety Prawa 2012 to pierwsza cykliczna akcja charytatywna organizowana przez Fundację Między Niebem a Ziemią. Patronat nad imprezą objęła Krajowa Izba Radców Prawnych i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
(patronat strategiczny) oraz okręgowe izby radców prawnych w Katowicach, Lublinie, Olsztynie i Wrocławiu.
Celem tegorocznej akcji jest zbieranie środków dla podopiecznych Fundacji oraz popularyzowanie idei pomagania
w środowisku zawodowym radców prawnych, a także wśród osób, którym idea wspierania potrzebujących jest
szczególnie bliska. Ze środowiska krakowskiego w akcji wzięły udział dwie radczynie prawne: Jolanta Budzowska
i Dorota Szlachetko-Reiter, które zdecydowały się także na udostępnienie swego wizerunku na stronach kalendarza
wydanego w celu pomocy chorym dzieciom. W realizacji kalendarza wzięło udział 12 Pań, będących wspólniczkami
i partnerkami kancelarii prawnych z całej Polski.
Dziekan OIRP w Krakowie w imieniu Rady serdecznie
dziękuje wszystkim radcom prawnym, którzy z wielką życzliwością uczestniczą w akcjach pro bono. Ich
szlachetne zaangażowanie i aktywność w udzielaniu
bezinteresownej pomocy przyczynia się znacząco do
budowania pozytywnego wizerunku środowiska radców
prawnych w społeczności lokalnej będącej obszarem
właściwości OIRP w Krakowie.

Ponadto w ramach tegorocznej akcji zostały zorganizowane
aukcje charytatywne w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie.
Łącznie Fundacja zebrała kwotę 300 tyś. zł, w tym ponad
108 tyś. zł. w Krakowie. Środki pieniężne uzyskane z aukcji
zostały przeznaczone na pomoc podopiecznym Fundacji.
dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie
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Spokojnie, to tylko…….

PRZESZUKANIE …….ale ostrożność – przede wszystkim

W praktyce, to rzadki przypadek, by do kancelarii radcy prawnego zapukały organy ścigania w celu dokonania
przeszukania, ale jak to bywa w życiu, niczego nie można wykluczyć, a jak się to już zdarzy, to należy wiedzieć jak
się zachować w stosunku do organów mających dokonać takich czynności i co należy przedsięwziąć.
Z kwestią przeszukania immanentnie wiąże się sprawa zachowania tajemnicy zawodowej radcy prawnego, jako
jednej z podstawowych wartości tego zawodu (art. 3 ust. 2,3,4,5 ustawy z dnia 6.07.1982 roku o radcach prawnych
oraz art. 9 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego zwany dalej KERP).
Kodeks etyki radcy prawnego jedynie hasłowo odnosi się do powinności radcy prawnego w przypadku przeszukania, artykułując jedynie obowiązek żądania udziału przedstawiciela samorządu radców prawnych (art. 18 KERP).
Dopiero lektura wynikająca z przepisów kodeksu postępowania karnego pozwala na bliższe określenie praw i obowiązków stron uczestniczących w tego rodzaju czynnościach, choć moim zdaniem też nie do końca.
Przeszukanie jest czynnością procesową, dowodową, z kategorii czynności wykrywczych. Pozwala na naruszenie
konstytucyjnie gwarantowanych praw wolności osobistej, w tym nietykalności osobistej i nienaruszalności mieszkania i innych miejsc, co określa zapis art. 219 § 1 i 2 kpk, zaś procedurę takiego działania normują dalsze przepisy
kpk (art. 220 – 231). Zgodnie z przepisem art. 219 § 1 kpk celem przeszukania winno być wykrycie lub zatrzymanie
albo przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej jak i też uzyskanie rzeczy, dokumentów i innych przedmiotów,
które mogą stanowić dowód w sprawie, lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym.
Przepis art. 219 § 1 kpk jest nieograniczony podmiotowo, a więc może mieć zastosowanie do każdej osoby, czy
też instytucji, nie będącej nawet w kręgu podejrzanych. Stosownie do zapisu art. 220 § 1 kpk przeszukania może
dokonać prokurator, albo na polecenie sądu lub prokuratora Policja, a w przypadkach wskazanych w ustawie –
także inny organ, jednakże zawsze w trybie i na zasadach określonych przepisami kodeksu postępowania karnego.
Tak więc do przeszukań legitymowane są m.in. takie organy jak: urzędy celne, urzędy skarbowe, urząd ochrony
konkurencji i konsumentów, Straż Graniczna, ABW, CBA i inne, posiadające z mocy odnośnych ustaw, prawo do
tego rodzaju działań.
Zasady przeszukania
Przeszukanie winno być dokonane zgodnie z celem tej czynności, z zachowaniem umiaru i poszanowania godności
osób, bez wyrządzania szkód czy dolegliwości w późniejszym działaniu tej osoby. W szczególności należy zwrócić
uwagę na sposób przeprowadzenia takich czynności. Organ dokonujący przeszukania, po wylegitymowaniu się
(art. 220 § 1 kpk) winien przedstawić postanowienie sądu lub prokuratury z którego to dokumentu wynikać ma
cel przeszukania dotyczący konkretnej sprawy jak i konkretnych dokumentów związanych z tą sprawą. Nie jest
bowiem dopuszczalne w świetle zasad procesu karnego, aby czynności przeszukiwawcze były dokonywane wg
zasady „a może się coś znajdzie” .
Stosownie do przepisów kpk, radca prawny uprawniony jest do dokładnego zbadania treści takiego postanowienia,
a w szczególności co do podstawy prawnej jak i celu przeszukania, przedmiotów lub dokumentów które mają
być znalezione w celu ich zatrzymania dla celów dowodowych danej sprawy. W szczególności obowiązkiem radcy
prawnego jest zbadanie, czy nie zachodzi tu możliwość ujawnienia tajemnicy zawodowej, a jeśli tak to zażądać
w takim przypadku asysty innego radcy prawnego zgodnie z przepisem art. 18 KERP. W protokole przeszukania
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powinna być odnotowana godzina żądania asysty jak i godzina przybycia przedstawiciela samorządu, lub innej
osoby mającej brać udział w charakterze asysty. To samo odnosi się do przypadku gdy przeszukanie dotyczy samego radcy prawnego będącego osobą podejrzaną, mogąc w takim przypadku żądać asysty w osobie adwokata.
Przeszukanie
Przeszukanie może być dokonane w godzinach od 6 do 22, jednakże stosownie do przepisu art. 221 § 1 – 3 kpk,
przeszukanie może być kontynuowane w porze nocnej.
W przypadkach nagłych i nie cierpiących zwłoki dopuszczalne jest przeprowadzenie przeszukania w porze nocnej
od 22 do 6 rano, ale w sytuacjach rzeczywiście nagłych i należycie uzasadnionych.
W przypadkach nagłych i nie cierpiących zwłoki możliwe jest również dokonanie przeszukania bez okazania postanowienia o przeszukaniu, z zastrzeżeniem, że jeżeli w ciągu 7 dni od dnia tych czynności nie nastąpiło zatwierdzenie tych czynności przez sąd lub prokuratora, zatrzymane wówczas rzeczy podlegają zwrotowi, chyba że były
dobrowolnie wydane organowi przeszukującemu.
Wymienione w postanowieniu sądu lub prokuratora rzeczy lub dowody, mają być wydane organowi dokonującemu
przeszukania z odnotowaniem ich w protokole przeszukania.
W przypadku gdy wśród zatrzymanych dokumentów (pisma, nośniki elektroniczne) znajdują się informacje stanowiące tajemnicę zawodową, służbową i inną chronioną ustawami, organ przeszukujący obowiązany jest dokumenty
te bezzwłocznie przekazać sądowi lub prokuratorowi w opieczętowanym opakowaniu – bez ich odczytywania (art.
225§ 1 kpk), nie dotyczy to innych dokumentów związanych z celem przeszukania.
Poważnym problemem jest sytuacja, gdy przeszukanie ma być przeprowadzone w wieloosobowej kancelarii radców prawnych, a przeszukanie dotyczy sprawy nieobecnego radcy prawnego i tym samym nie ma możliwości
sprawdzenia w sposób nie budzący wątpliwości czy przedmioty które mają być wydane nie stanowią tajemnicy
zawodowej. Obecny w tym czasie w kancelarii inny radca prawny, może domagać się od organu przeszukującego
bądź to wstrzymania się z przeszukaniem do czasu przybycia nieobecnego radcy prawnego (chwilowa nieobecność, późna pora dnia) a jeżeli jest to niemożliwe (choroba, urlop itp.) to zaproponować organowi przeszukującemu stosowne zabezpieczenie biurka, szafy i mebli przez opieczętowanie, zaplombowanie lub w ostateczności
udostępnić te dokumenty w celu ich bezzwłocznego przekazania sądowi lub prokuratorowi w opieczętowanym
opakowaniu (art. 225§ 1 kpk).
Innym problemem, nie uregulowanym w kodeksie postępowania karnego jest zatrzymanie czy też kopiowanie
danych z nośników informatycznych (komputery, laptopy, pendrive, dyskietki, serwery itp.) Organ przeszukujący
ma prawo dostać się do zasobów naszego komputera i tym samym może żądać podania kodu dostępu. Jeśli
w trakcie przeszukania okaże się, że zaistniała konieczność dostania się do zasobów połączonego siecią komputera
znajdującego się w pomieszczeniu, które nie jest objęte jest postanowieniem o przeszukaniu, organ przeszukujący
będzie legitymowany do przeszukania bez odrębnego postanowienia sądu lub prokuratury. Identycznie dzieje się
w przypadku gdy przeszukiwany komputer połączony jest z innym odległym miejscowo komputerem. W tym
przypadku dane z tego odległego komputera, mogą zostać zabezpieczone poprzez przekopiowanie ich na lokalny
komputer, ale tylko w zakresie materiałów dotyczących danej sprawy.
W przypadku odmowy podania organowi przeszukującemu kodu dostępu, hasła, specjalnego programu lub prywatnego klucza kryptograficznego do komputera, organ ten będzie legitymowany do użycia własnych urządzeń
deszyfrujących. Tego rodzaju działania winny być odnotowane w protokole przeszukania.
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Jak już wielokrotnie podniosłem w tym artykule, bardzo ważną rolę w czynnościach przeszukania spełnia protokół
(art. 229 kpk), który jest praktycznie jedynym dowodem na okoliczność sposobu przeprowadzenia przeszukania.
W dokumencie tym winny być zapisywane wszelkie informacje dotyczące: treści postanowienia sądu lub prokuratury o przeszukaniu, dane osób uczestniczących w przeszukaniu ich stanowiska służbowe, żądania asysty, danych
osoby asystującej, czasu rozpoczęcia i zakończenia czynności, wykazu wszelkich dokumentów podlegających
zabezpieczeniu czy też zabrania jak i ich zabezpieczenia, sposobu zabezpieczenia nośników informatycznych, oraz
uwagi i zastrzeżenia uczestników przeszukania.
Obowiązkiem radcy prawnego u którego zostało dokonane przeszukanie jest bezzwłoczne powiadomienie klienta
– mocodawcę o zaistniałym przeszukaniu w materiałach i dowodach jego sprawy.
Asysta
Przepis art. 224 § 2 i 3 kpk, dopuszcza możliwość uczestnictwa przy przeszukaniu innej osoby, bez określenia jej
uprawnień, jednakże już art. 18 KERP w sposób imperatywny obliguje radcę prawnego u którego ma być dokonane
przeszukanie, by żądał udziału przedstawiciela samorządu, jednakże w przypadku gdyby mogło dojść do naruszenia
tajemnicy zawodowej radcy prawnego. Przepis ten – moim zdaniem – nie stanowi żadnej samoistnej podstawy
prawnej do respektowania go przez organy kontrolujące. W praktyce naszej Izby nie zdarzył się przypadek by organ
przeszukujący nie czekał na przybycie przedstawiciela Izby, czy też kwestionował osobę wyznaczoną przez OIRP
do udziału w przeszukaniu w charakterze asysty.
W trybie uchwały nr 12/VIII/2010 Rady OIRP w Krakowie z dnia 1 lipca 2010 roku powołani zostali przedstawiciele
OIRP w Krakowie do uczestnictwa w przeszukaniach w składzie: Barbara Genewska, Joanna Cisak-Kochaniewicz,
Wiesław Hudyma, Ryszard Korski, Andrzej Niepsuj, Wiesław Serafin, Zbigniew Sięka, Kazimierz Skoczeń, Monika
Skowrońska oraz Joanna Żurek-Krupka. Oczywiście nie jest to zamknięty krąg osób, mogących asystować w przeszukaniu. Radca prawny u którego ma dojść do przeszukania, powinien w pierwszej kolejności skorzystać z asysty
radcy prawnego spośród w/w grona przedstawicieli OIRP wyznaczonych do udziału w charakterze asysty. Może to
uczynić bezpośrednio powiadamiając telefonicznie wybranego przez siebie radcę prawnego, bez powiadamiania
Biura Rady OIRP (bo taki obowiązek nie wynika z zapisu art. 18 KERP) bądź też powiadomić Biuro Rady OIRP by
wskazało konkretnego radcę prawnego spośród grona przedstawicieli. W przypadku nagłym, lub w przypadku godzin
popołudniowych lub nawet wieczornych, zgodnie z zapisem art. 224 § 1 i 2 kpk, radca prawny może wg swego
uznania powiadomić innego radcę prawnego lub adwokata jak również inną osobę do udziału w charakterze asysty.
Uwagi de lege ferenda
Instytucja asysty w przeszukaniu nie ma jasnego unormowania w przepisach samorządowych. Przepis art. 18 KERP
określa jedynie powinność radcy prawnego u którego ma dojść do przeszukania.
Wychodząc naprzeciw tej problematyce, w styczniu br. odbyło się z inicjatywy Pani Dziekan spotkanie radców
prawnych powołanych w trybie uchwały Rady OIRP jako przedstawicieli Izby do uczestnictwa w charakterze asysty,
na którym omówiono zasady i tryb postępowania na gruncie przepisów kpk oraz prezentowanego w tej materii
stanowiska Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych wyrażonego w formie roboczej
instrukcji, będącej próbą uregulowania tej problematyki.
Ryszard Korski
Przewodniczący Okręgowego Zespołu Wizytatorów
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Doskonalenie zawodowe
1. W dniu 31 grudnia 2011 r. zakończył się pierwszy, trzyletni Cykl Szkoleń Zawodowych, a więc zgodnie
z zasadami określonymi w Uchwale Krajowej Rady Radców Prawnych
Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego
obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych, w okresie od 6 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2011
r. każdy radca prawny powinien uzyskać liczbę 30 punktów szkoleniowych.
Komisja zwraca się do radców prawnych, którzy nie udokumentowali wypełnienia tego obowiązku
o doręczenie do Biura Izby zaświadczeń, potwierdzających udział w szkoleniach zawodowych, zaświadczeń o ukończeniu studiów podyplomowych, zaświadczeń o odbyciu szkoleń w formie e-learningu lub
wykładu internetowego, organizowanego przez organy samorządu , zaświadczeń o przeprowadzeniu
szkoleń dla radców prawnych , jak też publikacji z zakresu prawa.
Prosimy o zapoznanie się z treścią Uchwał KRRP dotyczących wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego zamieszczonych na stronie internetowej OIRP oraz na stronie KIRP (Uchwała KRRP Nr 30/B/VII/2008 z
dnia 6 czerwca 2008r. i Uchwały zmieniające: Uchwała KRRP Nr 46/VIII/2011 z dnia 21 maja 2011 r. i Uchwała
NR 74/VIII/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r.) oraz ze stanowiskiem KRRP z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie
wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem uchwały Nr 30/ B/VII/2008 Krajowej Rady
Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r.
Jednocześnie Komisja informuje, iż na podstawie § 2 Uchwały Nr 74/VIII/2011 KRRP z dnia 9 grudnia 2011r.
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału
w szkoleniach zawodowych, radcy prawni, którzy w trakcie zakończonego Cyklu Szkoleń Zawodowych
nie uzyskali wymaganej liczby 30 punktów szkoleniowych, obowiązani są uzyskać brakującą liczbę
punktów do dnia 30 czerwca 2012 r.
2. W dniu 1 stycznia 2012 r. rozpoczął się nowy trzyletni Cykl Szkoleń Zawodowych.
Uchwała KRRP Nr 74/VIII/2011 dnia 9 grudnia 2011 r. wprowadziła ważne zmiany, obowiązujące w nowym
cyklu:
• podwyższono liczbę punktów do obowiązkowego zaliczenia w czasie trwania cyklu z 30 do 40 punktów
• podwyższono liczbę punktów za ukończenie studiów podyplomowych z zakresu prawa z 30 do 40 punktów
• wprowadzono możliwość zaliczenia punktów szkoleniowych za uczestniczenie
• w szkoleniach organizowanych przez pracodawców lub takich, na które radca prawny został przez niego
skierowany, ale organizowanych wyłącznie dla radców prawnych.
3. Komisja informuje, że w II kwartale 2012 roku zorganizuje następujące szkolenia:
•

w Krakowie: 3 godzinne, bezpłatne szkolenia w Auli im. prof. Danka w Uniwersytecie Pedagogicznym
przy ul. Podchorążych 2 we wtorki od godz. 17 do 20:
– 17 kwietnia 2012 r. „Małżeńskie ustroje majątkowe”, wykładowca – Sędzia SA Jerzy Bess;
– 15 maja 2012 r. „Obowiązki radców prawnych wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
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i finansowaniu terroryzmu”, wykładowca – radca prawny Alicja Juszczyk
(Udział w tym szkoleniu oprócz przyznania 6 punktów szkoleniowych umożliwia uzyskanie zaświadczenia, które może potwierdzać wypełnienie obowiązku wymienionego w art.10a ust.4 i art.10b ust.3
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu);
– 12 czerwca 2012 r. –„ Skarga kasacyjna”, wykładowca – Sędzia SA Paweł Rygiel.
•

w Tarnowie: 3 godzinne, bezpłatne szkolenie w sobotę 21 kwietnia 2012 r. od 10 do 13 w sali budynku
Enion, ul. Lwowska 72-96B, „Dokument w procesie cywilnym”, wykładowca – Sędzia SR Zbigniew Miczek.

•

w Nowym Sączu: 3 godzinne , bezpłatne szkolenia w piątki od 16-19 w sali ZNP przy ul. Narutowicza 2:
– 13 kwietnia 2012 r. „Postępowanie rozwodowe i jego wpływ na inne toczące się postępowania”,
wykładowca – Sędzia SO w Tarnowie Marek Syrek;
– 18 maja 2012 r. „Obowiązki radców prawnych wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu”, wykładowca – radca prawny Alicja Juszczyk;
(Udział w tym szkoleniu oprócz przyznania 6 punktów szkoleniowych umożliwia uzyskanie zaświadczenia, które może potwierdzać wypełnienie obowiązku wymienionego w art.10a ust.4 i art.10b ust.3
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu);
– 1 czerwca 2012 r. „Dokument w procesie cywilnym”, wykładowca – Sędzia SR – Zbigniew Miczek.

4. Komisja organizuje w ośrodku Geovita w Zakopanem w dniach od 15 do 17 czerwca 2012 r. szkolenie
wyjazdowe.
Tematyka szkolenia:
– zmiany w kpc, likwidacja postępowania gospodarczego – wykładowca: Sędzia SR Zbigniew Miczek;
– rozliczenia po zakończeniu (odstąpienie, rozwiązanie, wykonanie) umowy o roboty budowlane –
wykładowca: Sędzia SR Zbigniew Miczek;
– zamówienia publiczne: zmiana umowy o zamówienie publiczne na podstawie art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych , postępowanie odwoławcze przed KIO – wykładowca: Dyrektor Departamentu Prawnego UZP Rafał Jędrzejowski.
Termin zgłoszeń na szkolenie zostanie podany w kwietniu br. na stronie internetowej OIRP.
5. Centrum Szkolenia Ustawicznego KRRP organizuje centralne oraz regionalne szkolenia, pozwalające na
uzyskanie punktów szkoleniowych,.
Terminy oraz tematyka szkoleń oraz karty zgłoszenia zostały zamieszczone na stronie internetowej naszej
Izby www.oirp.krakow.pl oraz na stronie KIRP.
Magdalena Mac – Szponder
Radca prawny
Przewodnicząca komisji d/s doskonalenia zawodowego OIRP w Krakowie
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Radcowie na stokach Jaworzyny
Minął kolejny rok i kolejne, już dziewiąte Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie i Snowboardowe Radców Prawnych i Aplikantów Krynica Zdrój – marzec 2012 – zakończyły się. Uczestników w tym roku było znacznie więcej
bo 159 osób, sporo pozostało na listach rezerwowych co oznacza, że impreza wpisuje się w kalendarze coraz
liczniejszego grona miłośników narciarstwa.
Wiele uczestników było po raz pierwszy, wielu dotarło na stoki Jaworzyny Krynickiej z odległych miast (m.in.
Szczecina, Koszalina, Gdańska, Olsztyna) i oczywiście z Warszawy – jak zwykle najliczniej reprezentowanej.
Coś magicznego jest w tej imprezie, skoro jak za dotknięciem różyczki czarodziejskiej ołowiane chmury, mgła
i deszcz znikają, by w dzień zawodów słońce i błękit nieba towarzyszyły zmaganiom na trasie slalomu. Od lat
niezawodna pogoda jest ważnym elementem wpływającym na świetne nastroje i potęgującym zachwyt Jaworzyną, kolorową, gwarną, z pięknymi widokami aż po Tatry.
Atmosfera była jak zwykle wspaniała, zawodnicy ze sportowym zacięciem walczyli o jak najlepsze czasy, a cała
Krynica banerami informowała o imprezie i 30 – leciu korporacji radców prawnych.
Nasza Izba, choć nielicznie reprezentowana, osiągnęła bardzo dobre wyniki. Na sześć kategorii wiekowych w nartach, cztery pierwsze miejsca zajęli reprezentanci Krakowa. Jak zwykle Magdalena Szepczyńska – w pięknym stylu
wygrała w swojej grupie wiekowej, Elżbieta Reichert-Kądziołka także, a Mariusz Grzesiuk i Michał Markiewicz
dali popis pięknej technicznie i szybkiej jazdy. Mamy powody do dumy, trzy najlepsze czasy – to jest sukces.
Niespodzianką był start świetnej, młodej narciarki Janowicz Karoliny z Wałbrzycha, która osiągnęła najlepszy czas
wśród kobiet w klasyfikacji generalnej, podobnie jak Michał Markiewicz z grupy aplikantów, który także zdetronizował dotychczasowych najszybszych narciarzy, od lat dzielących miedzy siebie miejsca na najważniejszym „pudle”.
Na pewno w przyszłym roku pojawią się nowi zawodnicy, skoro Mistrzostwa stają się coraz popularniejsze,
a środowisko radców – kochających białe szaleństwo – jest coraz bardziej zintegrowane. Powstał pomysł by klasyfikacją objąć reprezentacje Okręgowych Izb,
a puchar przechodni wędrowałby każdego roku
do najlepszej reprezentacji. Myślę, że to dobry
pomysł, dodatkowo mobilizujący środowiska
do udziału w Mistrzostwach.
Puchary i nagrody fundowane przez sponsorów
wręczał Wiceprezes KRRP Pan Piotr Bober. Nie
przybył zaproszony Minister J. Gowin.
Zapraszam na przyszły rok, na dziesiąte, jubileuszowe mistrzostwa, oj będzie się działo, już
warto zacząć trening.
Pełne wyniki znajdą się na stronach internetowych KIRP
Na zdjęciu reprezentacja Krakowskiej Izby.
Elżbieta Reichert – Kądziołka
Wicedziekan Rady OIRP w Krakowie
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Sport / Różne
Sport i rekreacja
Komisja d/s sportu i rekreacji informuje, iż w dniach od 19 do 22 kwietnia 2012 r. OIRP w Kielcach i Krajowa
Rada Radców Prawnych organizują wspólnie IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej
Piłce Nożnej . W Mistrzostwach weźmie udział drużyna naszej Izby, której kapitanem jest kolega Maciej
Bałaziński.
Zachęcamy kibiców naszej drużyny do wyjazdu na Mistrzostwa i skutecznego dopingu.
Magdalena Mac – Szponder
Radca prawny
Przewodnicząca komisji d/s sportu i rekreacji OIRP w Krakowie

Zmiany na liście radców prawnych w okresie
od 1 grudnia 2011 r. do 29 lutego 2012 r.
Na dzień 29 lutego 2012 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie wpisanych było 2170 radców prawnych, w tym 1533 wykonujących zawód radcy prawnego , 637 osób nie wykonujących zawodu, a w tym 164 osoby mające zawieszone prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Na listę prawników zagranicznych wpisanych było 2 prawników.
W okresie od 1 grudnia 2011 r. do 29 lutego 2012 r.:
1. Na listę radców prawnych wpisano 24 osoby w tym:
• 9 osób spełniających przesłanki określone w art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych,
• 4 osoby spełniające przesłanki określone w art. 24 ust. 2 i art. 25 ust.2 ustawy o radcach prawnych
• 6 osób spełniających przesłanki określone w art. 24 ust.1
• 5 osób po przeniesieniu wpisu z innej izby
2. Skreślono dziewięciu radców prawnych, w tym:
• czterech zmarłych radców prawnych
-- Jan Kot
-- Zbigniew Labe
-- Krystyna Marszałek
-- Paweł Poray-Zbrożek
• pięciu radców prawnych na Ich wnioski.
3. Zawieszono prawo do wykonywania zawodu ośmiu radcom prawnym w tym:
• 6 radcom na Ich wnioski.
• 2 radcom orzeczeniami dyscyplinarnymi.
dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura OIRP w Krakowie
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Różne
Klub Seniora
W dniu 8 marca w Piwnicy Artystycznej „ATA” przy ul.
Czarnowiejskiej 93 w Krakowie, prowadzonej przez naszą
koleżankę Alicję Tanew (poetkę, kompozytora, pianistkę
i piosenkarkę no i radcę prawnego) odbyło się przedstawienie zatytułowane „W krainie operetki, filmu i musicalu”
w wykonaniu Jana Sypka – śpiew i Pawła Bieńkowskiego
– piano.
Impreza, w której uczestniczyli także członkowie naszego
Klubu Seniora, zakończyła się poczęstunkiem lampką wina.
O innych interesujących imprezach odbywających się
w wspomnianej piwnicy znajdą Państwo informacje na
stronie internetowej Klubu Seniora OIRP w Krakowie jak
też na stronie internetowej w Piwnicy artystycznej „ATA”.
Henryk Okraska
Przewodniczący Klubu Seniora

Z limeryków kwitnących
(o wiosennych wariacjach lirycznych)
Pewien radca, co natchniony jest wybitnie,
do lirycznych spraw podchodzi dość ambitnie,
że zaś ciepła pora skłania
go do weny i pisania,
twórczość jego w dniach wiosennych
mocno kwitnie.
Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Z limeryków wielkanocnych
(o przypadkach pewnej kury)
Pewna kura, zanim na świat się wykluje,
w roli jajka wyśmienicie się wprost czuje
i w Noc Wielką (tudzież ranki)
– żywot wiodąc cud-pisanki –
aparycją swą się barwną delektuje.
Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Zbiory przepisów polecane
przez księgarnię internetową
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