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Celem komentarza jest kompleksowe przedstawienie zasad i odrębności charakteryzujących zamówienia sektorowe, które stanowią specyficzny rodzaj
zamówień publicznych. W publikacji zostały omówione poszczególne przepisy
Działu III Rozdziału 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych pt. „Zamówienia sektorowe”. Autorki poświęciły wiele uwagi zasadom wykładni przepisów
sektorowych, zarówno polskich, jak i unijnych, z uwzględnieniem aktualnego
orzecznictwa i piśmiennictwa.
Komentarz jest skierowany do osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce, zarówno ze strony zamawiającego, jak i wykonawcy oraz do
wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką zamówień sektorowych.

Książka do nabycia w księgarni internetowej
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Od Dziekana
Szkolenia
Drogie Koleżanki i Koledzy!!!
Z bardzo mieszanymi uczuciami, bez emocji, lecz z rozwagą oraz głębokim zaniepokojeniem zwracam się do
Koleżanek i Kolegów w związku z toczącymi się pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o państwowych
egzaminach prawniczych.
Z pokorą chciałabym zapytać:
• czy demokratyczne państwo prawa stać na to, aby osoby bezpośrednio po ukończeniu wyższych studiów
prawniczych, wyposażone w obecnym systemie kształcenia tylko i wyłącznie w ogólną wiedzę teoretyczną,
były dopuszczone do roli pełnomocników procesowych,
• czy profesjonalne teoretyczne i praktyczne radcowskie przygotowanie zawodowe, doświadczenie zawodowe i życiowe zdobywane przez lata na salach sądowych jest zbędne i niepotrzebne do wykonywania
zawodu zaufania publicznego,
• czy przez nierozważne i nieprzemyślane ustawy możemy dać przyzwolenie na zamierzone naruszanie
ustawowych gwarancji obywateli do rzetelnego i uczciwego procesu przez niewykwalifikowanych pełnomocników,
• czy możemy pozwolić na reprezentowanie interesów obywateli w sposób pozostający w sprzeczności
z podstawowymi zasadami etyki zawodowej oraz w sposób sprzeczny ze standardami zapewniającymi
wysoki poziom niezależności i ochrony interesów obywateli?
Chciałabym zapytać, „kogo” lub „co” ma zweryfikować rynek? Czy krzywdę lub szkodę wyrządzoną wadliwie prowadzonym procesem przez niewykwalifikowanych pełnomocników, czy legislacyjne eksperymenty
dokonywane w imię źle pojętego szerokiego dostępu społeczeństwa do usług prawniczych i swobody prowadzenia działalności gospodarczej?
Pytań może być jeszcze wiele, ale ich mnożenie nie jest moim celem. Moim celem jest zainspirowanie do
przemyśleń nad istotą podjętych prac legislacyjnych oraz zaniechanie rozpoczetęgo procesu legislacyjnego.
Z szacunkiem odnoszę się do młodego, zdolnego i ambitnego pokolenia, jednakże żadna z tych cech nie
zastąpi profesjonalnego przygotowania i doświadczenia zawodowego.
Pozostawmy świadczenie usług prawniczych wykwalifikowanym prawnikom, wykonywanie zabiegów lekarskich wykwalifikowanym lekarzom, a naprawianie samochodów – wykwalifikowanym mechanikom.
Zmieniając nieco nastrój nieśmiało przypominam, że w dniu 6 lipca 1982 roku Sejm uchwalił ustawę o radcach
prawnych, w której określił zasady wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zasady organizacji i działania
Samorządu radców prawnych. Za rok obchodzić będziemy XXX-lecie Samorządu radców prawnych, a w bieżącym roku po raz pierwszy w dniu 6 lipca – Dzień Radcy Prawnego.
Z tej okazji życzę Koleżankom i Kolegom dużo optymizmu w życiu zawodowym i osobistym.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Michalina Nowokuńska
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
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Ważne w OIRP
Projekt „Małopolski radca prawny przed sądami Unii
Europejskiej- edycja II” już na półmetku.
Okręgowa Izba Radów Prawny od listopada 2010 roku realizuje projekt „Małopolski radca prawny przed
sądami Unii Europejskiej – edycja II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne
kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie
rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
W projekcie bierze udział 50 radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w OIRP w Krakowie.
W ramach projektu realizowane są 2 moduły szkoleniowe.
Pierwszy moduł to 120 godzinny kurs prawniczego języka angielskiego. Wykładowcami są osoby posiadające
duże doświadczenie w nauce prawniczego języka obcego, będące zarówno filologami jak również wieloletnimi
praktykami w dziedzinie tłumaczeń dokumentów prawnych, współpracujące z instytucjami Unii Europejskiej,
w tym z Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.
Celem kursu językowego jest:
• opanowanie specjalistycznego słownictwa języka anielskiego prawniczego,
• poznanie tekstów prawniczych w języku angielskim, w tym aktów prawnych, orzeczeń sądów Unii Europejskiej, kontraktów i innych dokumentów,
• przygotowanie się do egzaminu kończącego się uzyskaniem Certyfikatu Angielskiego Języka Prawniczego TOLES
Drugi moduł projektu składa się natomiast z 10–ciu 7–godzinnych wykładów z zakresu procedury postępowania przed sądami Unii Europejskiej. Tematyka wykładów koncentruje się na zaznajomieniu uczestników
z praktycznymi zasadami funkcjonowania sądownictwa unijnego a główny akcent położony został na działanie
radcy prawnego jako pełnomocnika strony. Wykładowcami są wybitni wykładowcy akademiccy posiadający
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie prawa europejskiego oraz radcowie prawni z doświadczeniem reprezentowania stron przed sądami w Luksemburgu.
Bardzo istotnym składnikiem projektu, uzupełniającym go o aspekt praktyczny jest wizyta studyjna do
europejskich sądów w Luksemburgu oraz do Brukseli dla II grup uczestników projektu. Pierwsza grupa beneficjentów uczestniczyła w wizycie w dniach 15-21 maja br. Uczestnicy projektu brali udział w rozprawach,
spotkali się z pracownikami Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Unii Europejskiej. Udział w rozprawach
uczestników projektu pozwolił na praktyczne sprawdzenie wiedzy nabytej podczas wykładów, a przysłuchiwanie się rozprawom w języku obcym dodatkowo umożliwiło uczestnikom projektu zweryfikowanie
znajomości specjalistycznego języka angielskiego.
W Brukseli beneficjenci spotkali się z przedstawicielami Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej
oraz z Przedstawicielem Krajowej Izby Radców Prawnych w Brukseli.
Wizyta studyjna II grupy beneficjentów odbyła się w dniach 19-25 czerwca br.
Dorota Olbrycht-Strzelecka
Radca prawny, Koordynator projektu
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Ważne w OIRP
Akcja „Niebieski Parasol”
Akcja udzielania bezpłatnych informacji prawnych dla osób potrzebujących została zorganizowana w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu w dniach od 9 maja do 13 maja 2011 r. Powyższa inicjatywa stanowiła
element ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Patronat honorowy nad
akcją sprawował Pan Krzysztof Kwiatkowski, Minister Sprawiedliwości.
I.Rozpropagowanie akcji
Informacje o akcji zostały przekazane do publicznej wiadomości poprzez rozwieszenie - z dwutygodniowym
wyprzedzeniem - plakatów informacyjnych otrzymanych z KRRP m. innymi na drzwiach wejściowych Sądu
Okręgowego w Krakowie i w budynkach Sądów Okręgowego i Rejonowego w Tarnowie, w kilkunastu lokalach
Urzędu Miasta i siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w budynkach Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie i „ENION S.A” Oddział w Tarnowie, w lokalach mieszczących się przy Rynku w Nowym Sączu oraz
na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Tarnowa, będących w dyspozycji Tarnowskiego Centrum Kultury.
Ponadto, na zlecenie OIRP w Krakowie ukazały się ogłoszenia prasowe dotyczące akcji „Niebieski Parasol”
zamieszczone w dniu 6 maja 2011 r. w „Polskiej Gazecie Krakowskiej” w wydaniu dla miasta Krakowa oraz
w wydaniu lokalnym dla Nowego Sącza oraz w dniach 10 i 11 maja 2011 r. w „Polskiej Gazecie Krakowskiej”
w wydaniach regionalnych dla Nowego Sącza i Tarnowa. W dniu 10 maja 2011 r. w „Polskiej Gazecie Krakowskiej” ukazał się wywiad z radcą prawnym A. Sobczak, Rzecznikiem Prasowym OIRP w Krakowie, wyjaśniający
cel i sens akcji „Niebieski Parasol”.
Akcja została rozpropagowana także poprzez ogłoszenia radiowe (rozgłośnia „Radio Kraków”). Wiele osób
dowiedziawszy się o akcji z prasy lub radia poszukiwało szczegółowych informacji na ten temat w Internecie.
W środowisku radców prawnych akcja została rozpropagowana poprzez obszerną informację i apel skierowany do radców prawnych i aplikantów z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zamieszczony na
stronie internetowej izby oraz w drodze indywidualnych rozmów z radcami prawnymi zachęcających ich
do wzięcia udziału w akcji.
II.Przeprowadzenie akcji
W Krakowie akcja „Niebieski Parasol” została przeprowadzona w dniach 9 - 11 maja 2011 r. Akcja spotkała
się z bardzo czynnym odzewem ze strony radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy w łącznej liczbie
33 radców prawnych i 1 aplikant radcowski stawili się w budynku OIRP w Krakowie gotowi do udzielania
informacji prawnych w czasie trwania dyżuru. Zainteresowanie uzyskaniem bezpłatnych informacji prawnych
było, w porównaniu z poprzednimi edycjami tej akcji, bardzo duże: łącznie udzielono informacji prawnych 95
osobom. Należy podkreślić, że wiele osób zwracało się do radców prawnych z prośbą o udzielenie więcej niż
jednej informacji prawnej. Informacji prawnych udzielano przede wszystkim w następujących dziedzinach
prawa: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo podatkowe, prawo spadkowe, prawo cywilne, prawo
rodzinne, prawo administracyjne, prawo ochrony konkurencji i konsumentów, prawo telekomunikacyjne,
prawo spółek, prawo karne, prawo spółdzielcze i lokatorskie, a także z zakresu odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych i ochrony danych osobowych w Internecie.
W Tarnowie akcja „Niebieski Parasol” została przeprowadzona w dniu 13 maja 2011 r.
Informacji prawnych udzieliło łącznie 14 radców prawnych i 3 aplikantów radcowskich. W każdej godzinie
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na sali przebywało 3-6 radców gotowych do udzielenia bezpłatnych informacji prawnych.
W czasie trwania akcji udzielono informacji prawnych 15 osobom. Informacje dotyczyły wielu zagadnień
z prawa spadkowego, prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego, prawa
spółdzielczego i lokatorskiego.
W Nowym Sączu akcja „Niebieski Parasol” została przeprowadzona w dniu 12 maja 2011 r.
Podczas trwania akcji udzielono informacji prawnych ponad 20 osobom. Informacje dotyczyły prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych, prawa spadkowego, prawa cywilnego, prawa spółek, prawa hipotecznego, prawa
karnego.
Reasumując, w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu skorzystało z akcji około 130 osób. Bezpłatnych informacji prawnych udzielało 50 radców prawnych i 4 aplikantów radcowskich. Żadna z osób, zainteresowanych
uzyskaniem bezpłatnej informacji prawnej, nie odeszła bez otrzymania pomocy prawnej.
Należy przy tej okazji podkreślić wielką dyspozycyjność i chęć uczestniczenia radców prawnych w tej akcji.
Niektórzy radcowie prawni z Krakowa udzielali informacji prawnych przez wszystkie 3 dni trwania akcji.
Radcowie prawni, którzy uczestniczyli w akcji dzielili się z osobami potrzebującymi pomocy prawnej nie tylko
czasem i umiejętnościami zawodowymi, ale także uprzejmością i uśmiechem. Klienci byli bardzo zadowoleni
z uzyskanych informacji prawnych.
dr Małgorzata Grelewicz - La Mela
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie
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Warto wiedzieć
25 – lecie Międzynarodowej Organizacji Prawników
W dniach 5-8 maja 2011 r. jako reprezentant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie i członek polskiej
delegacji brałam udział w obchodach 25 lecia obchodów międzynarodowej organizacji prawników European
Association of Lawyers (EAL), które miały miejsce w Brukseli.
Z okazji jubileuszu odbyła się konferencja dotycząca upadłości transgranicznej (Rozporządzenie Rady nr
1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego). Prelegentami na konferencji byli najwyższej klasy
prawnicy z krajów europejskich, specjalizujący się w prawie upadłościowym. W tym gronie znaleźli się: prof.
Stefania Bariatti (Uniwersytet w Mediolanie), Pan Yvan Verougstraete (były Przez Sądu Najwyższego w Belgii,
autor licznych publikacji z zakresu prawa upadłościowego), prof. Eric van Haute (Universite Libre w Brukseli),
Pan Charles-Antoine Leunen (partner w kancelarii Freshfields Bruckhaus Deringer w Brukseli), Pan Jerome
Carriat (Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Wymiaru Sprawiedliwości).
Uczestnictwo w konferencji pozwoliło na wzbogacenie wiedzy o doświadczenia prawników z innych krajów
europejskich w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, problemów forum shopping oraz ochrony praw
wierzycieli w postępowaniach prowadzonych przed obcymi sądami. Było również okazją do omówienia
z przedstawicielem Komisji Europejskiej planów nowelizacji Rozporządzenia.

Uczestnicy obchodów 25-lecia EAL.
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Druga część konferencji poświęcona była lobbingowi oraz marketingowi usług prawniczych. Gośćmi EAL
byli przedstawiciele organizacji lobbingowych aktywnie działających w Brukseli, którzy omawiali zasady rejestracji lobbystów, jak również prawidła etyczne dla tej grupy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem
obowiązków prawników prowadzących sprawy swoich klientów w przypadkach, kiedy ich działanie wkracza
w sferę lobbingu. Omawiane były zagadnienia związane z tajemnicą zawodową oraz konfliktem interesów.
Przy okazji pobytu w Brukseli delegacja polska miała również sposobność spotkania z Ambasadorem Jerzym
Drożdżem, zastępcą kierownika Stałego Przedstawicielstwa przy UE. Tematem spotkania były praktyczne
aspekty przygotowań do polskiej prezydencji oraz organizacja współpracy z organami UE. Nadto, spotkaliśmy
się z przedstawicielem CCBE, który w sposób niezwykle wyczerpujący zaprezentował funkcje i działalność
tej organizacji, która w sposób bardzo efektywny dba o interesy społeczności prawników europejskich.
Pobyt w Brukseli był również okazją do rozmów z przedstawicielami samorządu adwokackiego z Hiszpanii
oraz z Niemiec.
Wszystkie spotkania były bardzo interesujące. Członkowie delegacji polskiej podzielili się spostrzeżeniem, że
troska o wizerunek samorządu radcowskiego powinna uwzględniać również aktywność na forum międzynarodowym. My sami, radcowie, powinniśmy prezentować się z jak najlepszej strony, konsekwentnie walczyć
o nasze prawa, aktywnie uczestniczyć w działalności i debacie publicznej. Tylko taka postawa zapewni nam,
jako środowisku, ochronę interesów, jak również przyczyni się do budowania praworządności w szerokim pojęciu. Zaakcentowania wymaga rola prawników w budowaniu tej praworządności, rola polegająca na ochronie
słusznych racji, służących społeczeństwu. Ważne jest, że skuteczne pełnienie tej roli wymaga prawidłowego
szkolenia, stałego podnoszenia kwalifikacji w sposób umożliwiający stawianie czoła nowym, skomplikowanym
zagadnieniom prawnym, jakie rodzą się wraz z galopującym rozwojem cywilizacji. Nie można pominąć znaczenia znajomości języków obcych, które są nieodzowne w budowaniu kanałów komunikacyjnych z naszymi
kolegami po fachu z innych krajów oraz w korzystaniu z zagranicznych źródeł wiedzy, które są pomocne,
a nieraz nieodzowne zwłaszcza w sprawach dotyczących obrotu międzynarodowego. Niemniej ważne jest
również przekazywanie fundamentalnych wartości naszego zawodu młodszym pokoleniom, które powinny
być inspirowane do rozwoju zarówno w wymiarze zawodowym, jak i humanistycznym.
Agata Adamczyk
Radca prawny

Udział radcy prawnego w sprawach o wykroczenia
Z pism kierowanych przez radców prawnych do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie wynika, że
spotykają się z problemami w sprawach uregulowanych Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia.
Mając to na uwadze przypominamy.
Na etapie czynności wyjaśniających, prowadzonych przez Policję na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 24
sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 z późn. zm.)
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osobie podejrzanej o popełnienie wykroczenia nie przysługuje prawo do korzystania z pomocy obrońcy
(adwokata lub radcy prawnego).
Prawo do korzystania z pomocy obrońcy przysługuje jedynie obwinionemu i dopiero na etapie postępowania
sądowego (art. 4, art. 21, art. 22, art. 24 § 2 k.p.w.). W myśl art. 20 k.p.w., obwinionym jest bowiem dopiero
osoba przeciwko której wniesiono (do sądu) wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie.
Zgodnie z art. 54 § 1 k.p.w. czynności wyjaśniające, które prowadzi Policja, poprzedzają właściwe postępowanie sądowe i mają na celu ustalenie czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz
służą zebraniu danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o ukaranie.
Na etapie czynności wyjaśniających, osoba przesłuchiwana, co do której istnieje uzasadniona podstawa do
sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, nie występuje w charakterze obwinionego, a jedynie w roli
osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia (art. 54 § 5 i § 6 k.p.w.). Przesłuchanie osoby podejrzanej
o popełnienie wykroczenie zaczyna się od powiadomienia jej o treści zarzutu wpisanego do protokołu przesłuchania (art. 54 § 6 k.p.w.). Oznacza to, że przedstawienie zarzutu popełnienia wykroczenia i przesłuchanie
tej osoby, nie zmienia jej roli procesowej z „osoby podejrzanej” na „obwinionego”, którym staje się, jak już
wyżej wskazano, z chwilą wniesienia do sądu wniosku o ukaranie.
Prawo do korzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego przysługuje natomiast w sytuacji, kiedy
przeprowadzenie czynności wyjaśniających zlecił Policji Sąd, na zasadzie art. 55 § 1 k.p.w. Art. 55 § 3 k.p.w.
stanowi bowiem, że w razie przesłuchiwania w ramach czynności, o których mowa w § 1 obwinionego wskazanego we wniosku o ukaranie, przepisy art. 54 § 6 stosuje się odpowiednio. Jak z powyższego wynika na
etapie czynności wyjaśniających prowadzonych w tym trybie, nie jest już przesłuchiwana osoba podejrzana
lecz obwiniony.
Należy także wskazać, że prawo do korzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego przysługuje również
zatrzymanemu, który został zatrzymany przez Policję, jako ujęty na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem i jeżeli zachodzą podstawy do zastosowania wobec niego postępowania
przyspieszonego albo jeżeli nie można ustalić jego tożsamości (art. 45 i art. 46 § 4 k.p.w.).
W takim przypadku zgodnie z art. 46 § 4 k.p.w. zatrzymanemu należy na jego żądanie umożliwić nawiązanie
w dostępnej formie kontaktu z adwokatem albo z radcą prawnym oraz zapewnić możliwość bezpośredniej
z nim rozmowy; zatrzymujący może zastrzec, że będzie przy niej obecny. Jednakże w takiej sytuacji adwokat
lub radca prawny nie jest tu traktowany jak obrońca. Dopóki bowiem nie wniesiono do sądu wniosku o ukaranie, nie ma obwinionego, który miałby prawo do korzystania z pomocy obrońcy. Jest on jedynie swoistym
doradcą zatrzymanego, niosącym mu pomoc prawną jako osobie zatrzymanej, a gdyby zatrzymany udzielił
mu pełnomocnictwa, może być traktowany jako jego pełnomocnik, i jako taki może np. wystąpić z zażaleniem na zatrzymanie w jego imieniu.
Małgorzata Wyszogrodzka
Sekretarz Rady OIRP w Krakowie,
przy pomocy radcy prawnego Bogusława Sroki
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Warto wiedzieć
Obchody Święta Prawników w Krakowie
14 maja 2011 roku w Krakowie odbyło się już ósme z kolei Święto Prawników.
Organizatorem było Ars Legis – Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory – Patrona Prawników .
Patronat nad świętem objął Minister Sprawiedliwości RP oraz Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa
Rada Notarialna, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Komornicza, Rada Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Krakowie, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie, Rada Izby Notarialnej w Krakowie, oraz
Rada Izby Komorniczej w Krakowie.
Święto rozpoczęła dyskusja na temat „Prawo a moralność. Perspektywa świecka i teologiczna”, która odbyła
się w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius UJ. W debacie udział wzięli ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr,
Prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz dr hab. Tomasz Stawecki, prof.
UW, Kierownik Katedry Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego.
Po zakończeniu dyskusji radcy prawni, adwokaci, notariusze, sędziowie, komornicy, prokuratorzy, przedstawiciele służb mundurowych , nauczyciele akademiccy oraz przedstawiciele innych zawodów prawniczych,
a także studenci prawa wzięli udział w procesji z relikwiami oraz obrazem św. Ivo Helory. Trasa procesji
wiodła z Collegium Maius do Kolegiaty Akademickiej
Św. Anny, gdzie została odprawiona uroczysta Msza
Święta w intencji prawników pod przewodnictwem ks.
infułata Władysława Gasidły. Homilię wygłosił ks. dr
hab. Franciszek Longchamps de Bérier, prof. UJ.
Po mszy świętej uczestnicy święta powrócili do Collegium Maius, gdzie na dziedzińcu czekała na nich
niespodzianka w postaci serwowanego Cidru - orzeźwiającego napoju alkoholowego z jabłek, który pijał
św. Ivo Hellory.
Uroczystości uświetnił recital Beaty Rybotyckiej.
Po koncercie goście zostali podjęci tradycyjnym poczęstunkiem i lampką wina. Była okazja do towarzyskich
kontaktów, na które tak mało czasu znajdujemy na
co dzień.
Goście wychodzący z uroczystości ok. godz. 23.00
mieli okazję zobaczyć i usłyszeć GRAJĄCY ZEGAR. System komputerowy zegara uruchomił pochód postaci
historycznych i towarzyszący mu motyw muzyczny,
który jest fragmentem „muzyki” dworskiej z tabulatury Jana z Lublina, datowany na połowę XVI wieku
i instrumentalną wersję pieśni akademickiej Gaudeamus Igitur.
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W święcie reprezentowali korporację radcowską Wice Prezes KRRP Jan Łoziński i Dziekan Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Krakowie Michalina Nowokuńska.
W imieniu Zarządu Ars Legis – Stowarzyszenia im św. Ivo Hellory Patrona Prawników dziękuję korporacji
radcowskiej za niezawodne wsparcie finansowe organizacji Święta, a wszystkim uczestniczącym w święcie
radcom prawnym za udział i uświetnienie święta swoją obecnością. Szczególnie dziękuję radcom prawnym,
którzy wzięli udział w procesji w togach.
Anna Piątkowska
Radca prawny, Wiceprezes Zarządu Ars Legis – Stowarzyszenia im św. Ivo Hellory Patrona Prawników

Komisja d/s doskonalenia zawodowego informuje:
1. Uchwałą Nr 46/VIII/2011 z dnia 21 maja 2011 r. Krajowa Rada Radców Prawnych zmieniła Uchwałę 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.
Zmiana powyższa wprowadza do form szkolenia zawodowego, za które przyznawane są punkty szkoleniowe: udział w szkoleniu zawodowym w formie e-learningu lub w formie wykładu internetowego,
organizowanych przez organy samorządu, jeżeli zawierają system sprawdzalności uczestnictwa w tych
formach szkolenia oraz ukończenie studiów podyplomowych z zakresu prawa.
Tekst uchwały zamieszczamy na stronie internetowej Izby w zakładce; doskonalenie zawodowe.
2. Od września do końca grudnia br. komisja będzie organizować, tak jak dotychczas wtorkowe, popołudniowe
szkolenia w auli im. prof. Danka Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie. Pierwszy, jesienny wykład odbędzie się w dniu 20 września od godziny 17-tej, a jego tematem będą doręczenia
w procesie cywilnym. Wykład wygłosi SSR Zbigniew Miczek.
O kolejnych wykładach szkoleniowych w Krakowie oraz w Tarnowie i Nowym Sączu będziemy informować,
tak, jak dotychczas, na stronie internetowej Izby oraz w budynkach sądów.
3. Komisja d/s doskonalenia zawodowego przypomina, iż zgodnie z Uchwałą KRRP z dnia 6 czerwca 2008 r.
Nr 30/B/VII/2008 w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału
w szkoleniach zawodowych, w dniu 31 grudnia 2011r., kończy się pierwszy cykl szkoleń zawodowych.
W związku z tym prosimy radców prawnych, którzy posiadają zaświadczenia o odbytych szkoleniach zawodowych organizowanych przez inne Izby, KRRP, a także przez pracodawców i inne instytucje szkoleniowe
o przedkładanie ich do Biura Izby. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zaświadczenia te winny zawierać
informacje dotyczące daty, miejsca szkolenia, tematu oraz wymiaru godzinowego (godziny zegarowe).
Kserokopie zaświadczeń winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.
Magdalena Mac-Szponder
Radca prawny
Przewodnicząca komisji d/s doskonalenia zawodowego OIRP w Krakowie
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Subiektywnie i „lajtowo” o szkoleniach,

czyli spełnienie obietnicy danej niektórym ich uczestnikom
A więc stało się….
Ci wszyscy, którym obiecywałam, że ich opiszę w „Biuletynie” być może na początku zadrżą (o ile mają coś
na sumieniu), ale spokojnie…. Nie będzie szczegółów: nazwisk, dat, miejsc i fotografii- wszak „Biuletyn
Informacyjny” to nie brukowiec (czy też jak się obecnie mówi: „tabloid”). Zastrzegam również, że tym artykułem nie zamierzam wchodzić w szkodę naszej Niesamowitej Organizatorce - Magdzie Mac- Szponder,
gdyż w kwestiach, które ona opanowała do perfekcji, czyli między innymi organizacji szkoleń zawodowych
właśnie, to ja Jej do pięt nie sięgam, realizując się co najwyżej w podejmowaniu prób szkolenia swoich
psów (co i tak nie najlepiej mi wychodzi).
A zatem do rzeczy.
Obowiązek doskonalenia zawodowego mamy zapisany w ustawie i wydanych na jej podstawie uchwałach
właściwych organów naszego samorządu. Inicjatywa jest po stronie organów poszczególnych Izb, a także
Krajowej Izby Radców Prawnych. Szkolenia Izby Krakowskiej organizowane są zarówno jako szkolenia wyjazdowe, jak i stacjonarne. Każde z nich jest punktowane i na tej podstawie ocenia się po upływie danego
okresu szkoleniowego (obecny upływa 31 grudnia 2011r.), czy radca prawny z obowiązku doskonalenia
zawodowego się wywiązuje, czy też nie. Nie będę zagłębiać się w szczegóły zarówno dotyczące punktacji, jak i podstaw prawnych systemu szkoleń zawodowych, gdyż te dane z łatwością można uzyskać na
stronach internetowych samorządu. Należy jednak wspomnieć o tym, że na 31 grudnia 2010r., spośród
radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych w OIRP w Krakowie, zobowiązanych do wypełnienia
obowiązku doskonalenia zawodowego, od początku obecnego trzyletniego cyklu szkoleniowego, jedynie
461 osób wykazało się wymaganą liczbą 30 punktów szkoleniowych. W grupie tej są radcy prawni, którzy
uzyskali punkty szkoleniowe korzystając również ze szkoleń organizowanych zarówno przez Izbę, jak też
przez innych organizatorów (pracodawców i instytucje szkoleniowe). Kilkudziesięciu radców uzyskało liczbę
punktów kilkakrotnie przekraczającą liczbę wymaganą.
Trudno zrozumieć, dlaczego ta liczba jest tak niska. Przyznam, iż z rozmów prowadzonych z niektórymi
radcami prawnymi wynika, że 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 są wystarczające
i doskonalenie zawodowe w formie „zinstytucjonalizowanej” są zwykłą stratą czasu? Szkoda, bo pomijając
fakt, że łączy nas w ramach samorządu 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.
Należy także podkreślić, że każdy z radców prawnych ma wpływ na kształtowanie tematyki szkoleń, gdyż
propozycje dotyczące interesujących nas zagadnień można zgłaszać do biura Izby i są one przedmiotem
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„obróbki” Komisji do Spraw Doskonalenia Zawodowego.
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 egzaminie 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. Później były szkolenia stacjonarne i wyjazdowe z niezapomnianymi wykładowcami:
Sędzią Sądu Najwyższego Henrykiem Pietrzkowskim i Sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
(wówczas)- Józefem Gachem- obleganym przez rozedrganych podatkowymi wieściami uczestników (który
z iście angielską flegmą stwierdzał, że „…podatki należy płacić”) oraz z wieloma innymi znakomitymi
fachowcami, których wyłącznie z uwagi na ograniczenia wielkości tego materiału nie wymieniam.
I muszę jeszcze napisać o szkoleniu prowadzonym przez mecenas Alicję Juszczyk w Krakowie z „ustawy o praniu brudnych pieniędzy”, w którym to szkoleniu nie uczestniczyłam, ale wiem, że wielu radców biorących
w nim udział wyszło z niego przerażonych zakresem obowiązków, jakie na nas w związku z tą ustawą ciążą.
No i wreszcie to ostatnie szkolenie wyjazdowe w Krynicy, z wykładami doktor Heleny Ciepłej poruszającej
się z prędkością światła po przepisach prawa cywilnego, przekazującej nam wiedzę tajemną o majątkowych
ustrojach małżeńskich i umowie deweloperskiej. Wprawdzie czujne uszy panów uczestniczących w wykładzie
z zakresu prawa rodzinnego wyłapały w prezentowanym orzecznictwie i kazusach, że głównym źródłem
problemów przedstawianych w ramach tematu są mężczyźni, ale żeńska część zebranych uświadomiła
im, że przecież takie właśnie jest życie….
No i ten problem (między innymi) był kontynuowany w trakcie integracyjnych zajęć po wykładach, co nie
wpłynęło bynajmniej na doskonałą atmosferę podczas szkolenia (a wręcz przeciwnie…).
Ale ponieważ zaczęłam od odgrażania się niektórym, że ich opiszę w „Biuletynie”, to, licząc na uważną
lekturę tej części „Biuletynu” od początku do końca, serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników marcowego szkolenia w Krynicy. I „grupę krakowską” i „ekipę tarnowską” i naszych kolegów z izb: gdańskiej
i katowickiej, a szczególnie- moich nowych znajomych- radców prawnych, którzy w styczniu dopełnili
aktu ślubowania i tak jak ja kiedyś, przyjechali na swoje pierwsze szkolenie i wierzę w to, że pomimo
szalonego pędu życia zawodowego „złapali bakcyla” zarówno tej formy pogłębiania swojej wiedzy, jak
i pracy w naszym samorządzie.
Na tym zakończę, mając nadzieję, że licznych (wierzę w to!) radców, którzy nie wyrzucają „Biuletynu”
do kosza zaraz po jego otrzymaniu i życzliwym okiem zerkną na ten artykulik, zachęcę do doskonalenia
zawodowego w ramach szkoleń organizowanych przez Izbę Krakowską.
Anna Sobczak
Radca prawny
Rzecznik Prasowy OIRP w Krakowie

12

Strona aplikanta
Strona Aplikanta….
Aplikanci I, II i III roku dobijają właśnie do półmetka zajęć szkoleniowych w tym roku
A IV rok rusza do boju…
W tym roku aplikanci IV roku aplikacji radcowskiej, a także osoby spełniające warunki z art. 25 ust. 2
ustawy o radcach prawnych, które mogły przystąpić do tego egzaminu bez konieczności odbycia aplikacji,
zdawały go w zupełnie nowej formule.
Do egzaminu radcowskiego, który odbył się w dniach 14- 17 czerwca 2011 roku przystąpiło z okręgu naszej Izby 267 osób, w przeważającej liczbie są to aplikanci, którzy zakończyli w tym roku IV rok
aplikacji. Ww. osoby zdawały egzamin radcowski przed czterema komisjami egzaminacyjnymi powołanymi przez Ministra Sprawiedliwości. Każda komisja egzaminacyjna składała się z ośmiu egzaminatorów i ośmiu zastępców egzaminatorów z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. W skład komisji wchodzili sędziowie i radcy prawni z tym, że przewodniczącymi komisji
i ich zastępcami byli sędziowie.
Egzamin odbył się w czterech przygotowanych miejscach. Były to: Hala Wisły, Hotel Best Western Premier
Kraków, Centrum Targowe Chemobudowa SA, Pawilon Dydaktyczno-Sportowy Uniwersytetu Ekonomicznego. Nie sądzimy, aby miejsce pisania przesądziło o wynikach końcowych – wszak wszyscy, przynajmniej
jak chodzi o pytania testowe – pisali to samo.
Prawdziwą innowacją było zdawanie części pisemnej na sprzęcie komputerowym, dokładnie na
prywatnych laptopach aplikantów. Do tej pory aplikanci pisali prace egzaminacyjne odręcznie.
Choć ci z nich, którzy przyzwyczajeni są do takiej właśnie formy mogli ją zastosować także na egzaminie radcowskim. Pisanie na laptopie stwarzało pewne niebezpieczeństwo, fakt – mało prawdopodobne ale jednak, chodziło o tzw. złośliwość rzeczy martwych. Niestety ryzyko wystąpienia
takich sytuacji ponosił aplikant.
Wszyscy aplikanci piszący na laptopach otrzymali w drugim, trzecim i czwartym dniu tzw. bezpieczną kopertę i pendriva, który każdorazowo po zakończeniu w danym dniu pracy i jej wydrukowaniu, był oddany
i zamknięty w bezpiecznej kopercie.
Oprócz własnych laptopów aplikanci mieli także możliwość korzystania z pomocy w postaci własnych zbiorów przepisów prawnych, komentarzy i orzecznictwa. Własne pomoce naukowe wspierane były dodatkowo
możliwością korzystania z programu prawniczego LEX przy czym z jednego stanowiska komputerowego
z tym programem moglo korzystać 5–ciu aplikantów.
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Na I roku…
…praca wre aż miło. Aplikanci zaliczyli już zajęcia z etyki i zasad wykonywania zawodu, prawa karnego
materialnego i procesowego. Na pewno długo pamiętać będą zwłaszcza zajęcia z procedury karnej, gdyż
w trakcie ich trwania, pod czujnym, sędziowskim okiem Pani sędzi Beaty Barylak-Pietrzkowskiej przygotowali
symulację rozprawy karnej. W roli sędziego świetnie spisała się aplikantka Kasia Prowadzisz, oskarżony Maciej
Zackiewicz swoją elokwencją bił na głowę swego obrońcę (świetna „rola” Bogdana Widły), a prokurator,
jednocześnie pomysłodawca kazusu (Leszek Gąska) swoimi przemówieniami i mową końcową – można
powiedzieć że oracją – doprowadził publiczność do łez ... ze śmiechu oczywiście.
Teraz „pierwszaki” wkroczyły na drogę prawa cywilnego materialnego i procedury. Te zajęcia potrwają aż do
3 listopada 2011, po których to miało nastąpić słynne roczne kolokwium. Miało … ale nie nastąpi. W każdym
razie nie roczne. Plotki przepowiadane w poprzednim numerze biuletynu okazały się prawdziwe i mamy
zmianę Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej w trakcie roku szkoleniowego. Po trzech zmieniających
uchwałach KRRP, jest już tekst jednolity Regulaminu, z którego wynika, że wprowadzono coś w rodzaju sesji
egzaminacyjnej, gdyż „kolokwia przeprowadza się po zakończeniu zajęć z poszczególnych przedmiotów
w okresie od dnia 1 września do 20 grudnia danego roku szkoleniowego”. Zmianą jest także to, że jedno
kolokwium ma być przeprowadzone w formie ustnej. Dla I roku ustalono, że w tej formie będzie przeprowadzone kolokwium z zasad wykonywania zawodu i etyki. Biorąc pod uwagę liczbę aplikantów I roku, wydaje
się że jest to w zupełności wykonalne zadanie dla wykładających radców prawnych, tj. Barbary Genewskiej
i Ryszarda Korskiego. Oczywiście tych zmian jest więcej, ale nie będziemy z tej strony czynić komentarza
do Regulaminu. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę OIRP w Krakowie, gdzie tekst jednolity
Regulaminu jest publikowany.
Dodajmy tylko, że w kwestii czy zmiany są korzystniejsze czy mniej korzystne dla aplikantów zdania, jak
zwykle, są podzielone, przeważają jednak opinie, że to nie jest lepiej i że najlepiej by było, gdyby kolokwia
odbywały się po zakończeniu szkolenia z każdego przedmiotu. A może ta zmiana właśnie otwiera do takiego
rozwiązania drogę?
II rok….
…spokojnie kontynuuje zajęcia szkoleniowe, aczkolwiek zmiana Regulaminu także ich nieco poruszyła. Bardziej chyba jednak poruszona jest wykładająca prawo pracy pani sędzia Jolanta Frańczak, od kiedy wie, że
przypadnie jej w udziale przepytanie, bagatelka!, blisko 570 aplikantów. Oczywiście opiekunowie roku II,
wspólnie z kierownikiem szkolenia i dziekanem ds. aplikacji już obmyślają plan jakby tu ulżyć w tym ciężkim
niewątpliwie zadaniu pani sędzi.
Wśród informacji o II roku, jeszcze jedna warta jest odnotowania. Otóż 18 aplikantów ubiegłego I roku
zdało roczne kolokwium z ogólną oceną minus bardzo dobrą. To naprawdę świetny wynik, biorąc pod uwagę zwłaszcza ogólne wyniki kolokwium rocznego w innych Izbach. Władze Izby postanowiły uhonorować
wyróżniających się w nauce aplikantów i wszystkie te osoby dostały jako nagrodę za wyniki w nauce Kodeks
spółek handlowych z komentarzem, wydawnictwo C.H. Beck, który będzie im bardzo przydatny na obecnym
etapie szkolenia – wszak niedługo kolokwium z prawa spółek prawa handlowego.
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Strona aplikanta
A na III roku…
…gorąco! Trwa „kolokwialna” gorączka. Trzeba przyznać, że aplikanci tego
rocznika mają niezły maraton. Zaczęli
11 kwietnia prawem administracyjnym
materialnym, 9 maja już pisali kolokwium z administracyjnego procesowego (Kpa), 23 maja z postępowania przed
sądami administracyjnymi, skończyły 13
czerwca kolokwium z prawa finansowego. Widać, że wiosnę mieli pracowitą.
No i właściwie poradzili sobie całkiem
nieźle. Prawie wszyscy, poza jedną osobą, zdali administracyjne materialne,
kilkanaście dwój z administracyjnego
procesowego to nie dramat, ustny zdadzą na pewno śpiewająco, a z prawa
postępowania przed sądami administracyjnymi przeważały czwórki i piątki. Ale
taki już jest ten rocznik, po prostu dobry! Na słotną jesień zostaną im podatki
i mamy nadzieję, że i tu niespodzianek
większych nie będzie. A pomiędzy pracą, zajęciami, kolokwiami, rozprawami,
praktykami – dużo ślubów, dzieci …
i dają radę!

Chwila na uśmiech…
Do piekła trafił wybitny inżynier. Nie czekając długo
ów inżynier zaczął usprawniać życie w piekle... zamontował ruchome schody, klimatyzację, jacuzzi
dla diabłów żeby już nie leżeli w smole, lodówkę na
chłodzenie drinków i mnóstwo innych przydatnych
rzeczy.
Sytuację tę dostrzegł Bóg, poczuł odrobinę zazdrości wezwał diabla do siebie. Diabeł przybył do nieba
i zaczynają rozmawiać:
Bóg: Ty... diabeł .. słuchaj... ten inżynier to u nas powinien być!
Diabeł: nieprawda, jest u nas i go nie oddamy !
Bóg: ty.. diabeł.. oddawaj inżyniera!!
Diabeł: a nie oddam!!
Bóg: diabeł, bo pójdę do sądu!!!!
Diabeł: hehehe ... a ciekawe skąd weźmiesz adwokatów!!!

Oni na szczęście nie muszą przejmować się żadną zmianą Regulaminu odbywania aplikacji, ich szkolenie
przebiega wg starych, dobrych zasad tzn. wg starego programu. W większości ich opinii panuje przekonanie,
że ten system – przynajmniej jeśli chodzi o kolokwia - jest najlepszy.
A co z integracją?
Trochę mi zabrakło przy redagowaniu tej strony materiału o wzajemnej integracji aplikantów. Miejmy nadzieję, że to nie duch w narodzie ginie, a jest to niecałkowite wybudzenie się po długiej, mroźnej zimie.
Będą się za to mogli zintegrować się troszkę ze środowiskiem radców prawnych w ramach obchodzonego
po raz pierwszy „Dnia radcy prawnego”. Na uroczystość, która odbędzie się 6 lipca 2011 r. zostali także
zaproszeni aplikanci radcowscy wszystkich roczników.
opracowała: mgr Edyta Klek
Opiekun grupy szkoleniowej aplikantów I i III roku w OIRP w Krakowie
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Radcowie odwiedzili Holandię
Bladym świtem 29 kwietnia br. czterdziestoosobowa grupa radców prawnych z naszej izby wyjechała do Niemiec,
Belgii i Holandii aby w ciągu 8 dni zwiedzić ciekawe miejsca, poszerzyć swoją wiedzę ogólną i prawniczą, a także
mile spędzić czas. Pierwszym etapem podróży była Kolonia. Uczestnicy wycieczki zwiedzili w niej wspaniałą, starą
katedrę i odbyli spacer po mieście. Następnie udali się do belgijskiej Antwerpii, w której obejrzeli miedzy innymi
Rynek Rękawiczek oraz dom Rubensa z ekspozycją jego dzieł. Z Belgii radcowie pojechali do Holandii, gdzie
hotel w mieście Gouda, słynącym z produkcji znanych serów, stał się bazą wypadową na kolejne wycieczkowe
dni. Stamtąd szlaki powiodły do ogrodów Keukenhof, rozkwitających milionami wiosennych, wielobarwnych
tulipanów i innych kwiatów, rosnących na powierzchni 32 hektarów. W pięknym słońcu można było podziwiać
te cuda natury i pracy ludzi, słuchając muzyki w poszczególnych segmentach ogrodów, jak również spróbować
ciekawych przekąsek, na przykład holenderskiego przysmaku - młodych śledzi z zielonej zalewy, podawanych
w delikatnej bułeczce. Po ogrodach przyszedł czas na urokliwe miasto Delft – jedno z najlepiej zachowanych
średniowiecznych miast holenderskich, słynące z delfickich fajansów.
Kolejnym punktem w podróży był Rotterdam. Tam statkiem Marco Polo radcowie zwiedzali ogromny port.
Z wysokości 185 metrowej wieży „Euromaszt” podziwiali panoramę miasta w promieniu 30 km, by później udać
się na główną ulicę handlową Coolsingel, z dużymi domami towarowymi, a wśród nich najbardziej szykownym
Bijenkorf. Zupełnym krajobrazowym kontrastem był skansen 17 holenderskich wiatraków, gdzie podczas długiego
spaceru można było usystematyzować bogate już, wycieczkowe wrażenia.
Następnym, bardzo ciekawym miejscem w podróży była Haga. To szczególne miejsce nie tylko do zwiedzania, lecz
także dla prawniczej edukacji. Parogodzinna wizyta w Pałacu Pokoju w siedzibie Międzynarodowego Trybunału
Sprawiedliwości - połączona z wykładem wygłoszonym przez rzecznika Trybunału, poszerzyła wiedzę radców
z zakresu prawa międzynarodowego. W Hadze radcy zwiedzili również tę część miasta, w której znajdują się
rezydencja królewska, parlament oraz nowoczesny ratusz miejski.
Niezwykle atrakcyjny był dzień poświecony na zwiedzanie Amsterdamu. Ten „port wielki jak świat” z piosenki
Jacquesa Brela, pokazał uczestnikom wycieczki swoją różnorodność, wielobarwność i tolerancję na współistnienie rzeczy odmiennych.
W Amsterdamie odbyliśmy rejs łodzią po miejskich kanałach, zwiedziliśmy Plac Dam, malowniczą dzielnicę
Jordaan, Rijksmuseum z kolekcją sztuki holenderskiej m in. Rembrandta, Veermera, Halsa, Muzeum Van Gogha,
w którym gościła wystawa dzieł Pabla Picasso, widzieliśmy nawet Dzielnicę Czerwonych Latarni.
Końcowym etapem wycieczki był Berlin. W trakcie kilkugodzinnego spaceru wieczorową porą, udało się zwiedzić
Alexanderplatz oraz centrum miasta w jego rejonie. Ostatni dzień wycieczki to podróż z Berlina do Krakowa. Chociaż w trakcie wycieczki uczestnicy sporo czasu spędzali w autokarze, nikt nie czuł się tym znużony. Czas upływał
na miłych rozmowach, śpiewaniu piosenek przy akompaniamencie niestrudzonego gitarzysty Kol. Zbyszka Sięki
oraz na oglądaniu filmów video przygotowujących do zwiedzania miejsc przewidzianych programem np. filmu
o życiu i twórczości Vincenta Van Gogha. Specjalne słowa uznania i podziękowania od uczestników wycieczki
należą się Kol. Magdalenie Mac-Szponder – przewodniczącej komisji ds. sportu i rekreacji naszej OIRP, która
ten atrakcyjny wyjazd zorganizowała. To kolejny sukces organizacyjny Koleżanki Magdy. Dowodem na to były:
zadowolenie i uśmiech na twarzach uczestników wycieczki, kiedy żegnali się ze sobą po powrocie do Krakowa
oraz wypowiadany przez nich żal, że osiem wspólnie spędzonych dni tak szybko minęło.
Wiesław Hudyma
Wicedziekan Rady OIRP w Krakowie
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Mistrzostwa w piłce nożnej
W dniach 14-15 maja 2011 roku, jak zwykle w Zagnańsku pod Kielcami, odbyły się III Mistrzostwa
Polski Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej.
Organizatorem imprezy była, co również stało się zwyczajem, kielecka Okręgowa Izba Radców
Prawnych.
Na imprezie tej nie mogło zabraknąć zawodników reprezentujących OIRP Kraków. Jak co roku, dzięki
wsparciu i pomocy Rady OIRP Kraków, drużyna radców i aplikantów naszej Izby wzięła udział w zawodach. Skład drużyny, zaskakująco bogaty w radców prawnych (a nie aplikantów), w stosunku do
drużyn konkurencyjnych, był następujący: Paweł Wiewiórski (radca prawny), Kosior Kamil (radca
prawny), Krzysztof Górowski (radca prawny), Marcin Wąsik (aplikant), Bartosz Matusiak (aplikant),
Szymon Szlósarczyk (aplikant), Tomasz Baszczyn (aplikant), Maciej Bałaziński (radca prawny), Paweł
Gątkiewicz (radca prawny).
Należy odnotować, rosnące zainteresowanie turniejem, w którym wzięło udział aż 12 ekip z 12 Izb, co
stanowi rekord w dotychczasowej, krótkiej historii rozgrywek.
„Los” – a właściwie losowanie - spowodowało, iż drużyna OIRP Kraków w rozgrywkach grupowych
zmierzyła się z reprezentacjami OIRP Toruń i OIRP Szczecin (oba zespoły debiutowały w Mistrzostwach)
oraz OIRP Katowice (obrońca tytułu Mistrza Polski).
W meczach grupowych, krakowska drużyna uległa po słabym meczu drużynie OIRP Toruń 0-2 oraz
zremisowała 1-1 z drużyną z Katowic (bramka kapitana). Dopiero w meczu z drużyną OIRP Szczecin
udało się zwyciężyć 3-1 (bramki Paweł Wiewiórski 2 oraz Kamil Kosior) i zapewnić sobie awans do
drugiej rundy rozgrywek.
Pomimo osłabienia spowodowanego wyjazdem dwóch zawodników oraz zmęczenia trudami sobotnich
całodziennych zmagań, do rundy pucharowej drużyna krakowska przystąpiła pełna optymizmu. Co
więcej, uzyskała niecodziennego sprzymierzeńca. Już w sobotę bowiem, kibice krakowskiego zespołu
w składzie Anna Sobczak, Wiesław Hudyma, Grzegorz Kuczek zagrzewali „naszych” do boju. W niedzielę
jednak, doping osiągnął poziom dotychczas niespotykany. Ku zaskoczeniu zawodników i pozostałych
widzów, mecenas Hudyma zaintonował doping przy wtórze banjo oraz przyśpiewek piłkarskich wykonywanych wspólnie przez kibiców krakowskich.
Dzięki temu niecodziennemu wsparciu oraz ambitnej postawie zespołu, mimo jedynie 6-sobowego
składu, drużyna OIRP Kraków pokonała w ćwierćfinale OIRP Toruń 2-0 (bramki Bartosza Matusiaka
i kapitana drużyny), przez co trzeci raz z kolei, zapewniła sobie awans do półfinału rozgrywek.
Niestety, zmuszona do rozegrania dwóch kolejnych meczów z rzędu, krakowska drużyna nie zdołała osiągnąć już nic w turnieju i po porażce w półfinale z drużyną OIRP Bydgoszcz 0-3 (późniejszą triumfatorką turnieju) oraz w meczu o miejsce trzecie 1-4 z OIRP Kielce (tu honorowa bramka Pawła Wiewiórskiego) zakończyła turniej na 4 miejscu, powtarzając
rezultat z roku 2009.
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Krakowska drużyna ze swoimi kibicami

O ile więc nie udało się powtórzyć sukcesu sportowego sprzed roku, to poziom zaprezentowany
przez kibiców już przeszedł do legendy rozgrywek. Nie można nie wspomnieć również o coraz lepszej
organizacji turnieju oraz podnoszeniu poziomu imprez towarzyszących turniejowi, które nie mniej niż
rywalizacja sportowa, przykuwają uwagę zawodników.
Pozostaje mieć nadzieję, która nie ulega zmianie z roku na rok, iż większe zaangażowanie aplikantów
pozwoli na sięgnięcie po upragnione trofeum w przyszłym roku. Oczywiście, w imieniu całej drużyny, wyrażam nadzieję, że liczba kibiców również ulegnie zwiększeniu, do czego gorąco zachęcam.
Wszystkich aplikantów zapraszam już do zgłaszania swojego akcesu do drużyny na adres: maciej.
balazinski@ksbt.pl – tytuł Mistrzostwa Polski.
W dniach od 31 maja do 5 czerwca 2011 roku odbyły się w Hiszpanii w miejscowości Benidorm
Mistrzostwa Europy Adwokatów (i Radców Prawnych – Eurolawyers 2011) w piłce nożnej.
Wśród 28 drużyn wzięła w nich udział – po raz pierwszy – polska reprezentacja radców prawnych.
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W skład reprezentacji weszli radcowie prawni z naszej Izby: Kamil Kosior, Paweł Wiewiórski, Maciej Bałaziński
i Paweł Gątkiewicz, który jednak pełnił rolę nadwornego fotografa z uwagi na odniesioną kontuzję.
Mistrzostwa stały na bardzo wysokim poziomie zarówno sportowym jak i organizacyjnym.
Pomimo ambitnej postawy zawodników, naszej reprezentacji nie udało się znaleźć wśród drużyn, które zajęły
czołowe miejsca w Mistrzostwach.
Dziękuję Radzie OIRP za wsparcie członków polskiej reprezentacji, co umożliwiło jej udział w Mistrzostwach.
Maciej Bałaziński
Radca prawny

Turniej szachowy
W dniu 14 maja 2011 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych zorganizowała w ramach Dnia Święta Prawników
czwarty już turniej szachowy dla prawników o Puchar Dziekana Rady OIRP.
W turnieju wzięło udział 16 zawodników z różnych środowisk prawniczych: radców prawnych, adwokatów,
sądownictwa, a także akademickich środowisk prawniczych Krakowa.
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Niespodziewane zwycięstwo odniósł student Wydziału Prawa i Administracji UJ Piotr Wąsik który zgromadził 6 punktów w siedmiu rundach. Drugie miejsce zajął sędzia Sądu Apelacyjnego Józef Wąsik 5 punktów,
a kolejne: aplikant adwokacki Wojciech Rajski, adiunkt Wydziału Prawa i Administracji UJ dr hab. Andrzej
Grabowski i radca prawny Krzysztof Jewulski wszyscy po 4,5 punktu.
Zawody odbyły się w miłej i sportowej atmosferze, chociaż wiele partii miało dramatyczny przebieg i niespodziewany wynik.
Zwycięzca otrzymał z rąk Pani Dziekan Michaliny Nowokuńskiej puchar, a wszyscy uczestnicy otrzymali
książkowe upominki ufundowane przez Wolters Kluwer Polska.
W zakończeniu turnieju uczestniczył Wiceprezes Krajowej Izby Radców Prawnych Jan Łoziński.
Turniej przygotował i sędziował radca prawny Mariusz Stanaszek – Sędzia FIDE.
Mariusz Stanaszek
Radca Prawny
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Wspomnienie
Telefon od rodziny nie pozostawia złudzeń, że to nie może być dobra wiadomość, ale przecież
to niemożliwe żeby aż taka.....niemożliwe, że niby od teraz na zawsze już, że Go nie ma, że taki
był......?!
Na stronie naszej Rady na liście radców prawnych pozycja wysoka, na pierwszej stronie, z racji
nazwiska : Adamczyk, Sławomir Adamczyk. Numer wpisu KrTa 203, taki był....
Był z nami od zawsze, na studiach prawniczych na UJ, niedługo po studiach zaczął aplikację, zakończył ją sukcesem, wpis już ładnych parę lat temu, a przecież prawie wczoraj... Zawodowo Kolega,
a prywatnie Przyjaciel. Taki był...
Był niezwykle skromny, pełen pokory do świata, nie potrzebował splendorów i blasków pierwszego
szeregu. Pewnie tego po swojemu nie chciał i nie rozumiał, nie dopuszczał też do siebie potrzeby
jakiegokolwiek wyścigu za wszelką cenę. Nie narzucał się swoją osobą, daleki był od traktowania
siebie lepiej niż innych, każdemu dawał szansę. Sądził wręcz, że inni pewnie są lepsi, nadają się
bardziej, dlatego też doceniał i szanował ich działania i wysiłki. Pewnie też dlatego nie angażował
się zbytnio w to nasze życie oficjalne, samorządowe. Taki był...
Był znakomitym kolegą, przyjacielem, kompanem, nie zawodził nigdy, nikogo i w żadnej sprawie.
Wiele, bardzo wiele chwil spędzonych na wieczornych Polaków rozmowach pozwoliły szczęśliwcom
poznać Go jako niezrównanego prześmiewcę, ale do bólu szczerego, bezkompromisowego. Przez
tyle lat Jego celne i zabawne docinki, wyrażane dowcipnym językiem uwagi na tzw. rzeczywistość,
politykę i w ogóle życie, niepostrzeżenie weszły do naszego codziennego języka. Sarkazm i szydera,
poczucie humoru ale i dystans do świata, przekora......Przede wszystkim głównie dzięki Niemu czuło
się więź, jakąś naszą wspólnotę, że stanowimy grupę ważnych dla siebie osób, w nadzwyczajnych
relacjach. Taki był...
Całą swoją pracę zawodową związał z tzw. aparatem skarbowym, najdłużej jako radca prawny w Izbie
Skarbowej. Zawsze na posterunku, niezawodny, pomimo wielu zmian i reorganizacji.
Od zawsze miał duże problemy ze wzrokiem, nie było Mu łatwo z tym żyć i co zapewne też miało
wpływ na to, że lepiej się czuł bardziej z tyłu... Trudno było Mu też pracować, w dodatku dalsze
kłopoty ze zdrowiem były przyczyną, że od kilku miesięcy pomimo młodego przecież wieku nie
był już w stanie łączyć leczenia z obowiązkami służbowymi. Nigdy się nie skarżył, unikał tematów
zdrowia, nie epatował swoim cierpieniem, zdziwiony że kogoś może to w ogóle interesować...
Dziś pewnie żałujemy, że bardziej nas w swoje problemy nie dopuszczał, nie dał się zaangażować...
Taki był, już Go nie ma.....
Do zobaczenia Sławku.
Jacek Majcherek
Radca Prawny
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Różne
Chwalimy i gratulujemy!
Koleżance Wiesławie Borczyk – radcy prawnemu z Nowego Sącza, która otrzymała zaszczytne
wyróżnienie w tegorocznym konkursie Prawnik Pro Bono, organizowanym przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Dodać należy, że pani Wiesława Borczyk obok wykonywania zawodu radcy
prawnego jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Koledze Karolowi Tatara - za zwycięstwo w konkursie zorganizowanym przez Redakcję Gazety
„Rzeczpospolita” „Najlepszy Prawnik Przedsiębiorstwa 2010”. Wywiad z naszym kolegą, radcą prawnym w Miraculum SA, a także więcej o tym co zadecydowało, że został laureatem konkursu, zostało
opublikowane w Rzeczpospolitej z dnia 31 marca 2011.
Małgorzata Wyszogrodzka
Sekretarz Rady OIRP w Krakowie

Klub Seniora – po nowemu.
W kwietniu 2011 roku Kol. Władysław Wójcik zrezygnował z przewodniczenia Klubowi Seniora. W tym
miejscu serdecznie dziękujemy naszemu Koledze, za determinację jaka towarzyszyła mu przez lata,
aby doprowadzić do powołania Klubu Seniora i za pracę na rzecz naszych Koleżanek i Kolegów, którzy
wprawdzie na emeryturze, ale chcą nadal aktywnie uczestniczyć w życiu samorządu radcowskiego.
Nowo wybranym przewodniczącym Klubu Seniora został Henryk Okraska. Trzymamy kciuki, aby
Klub Seniora nadal działał prężnie i urozmaicał swoim członkom wolny czas.
Rada sprzyja i pomaga Klubowi Seniora, dlatego też w czerwcu 2011 roku zostało wynajęte dla Klubu
Seniora odrębne pomieszczenie w budynku przy ul. Grzegórzeckiej 79.
Zachęcamy Koleżanki i Kolegów emerytów, rencistów do włączenia się w pracę Klubu Seniora i do
uczestniczenia w wydarzeniach, zajęciach, spotkaniach organizowanych przez Klub Seniora.
Małgorzata Wyszogrodzka
Sekretarz Rady OIRP w Krakowie

22

Różne
Zmiany na liście radców prawnych w okresie od
22 marca 2011 r. do 7 czerwca 2011 r.
Na dzień 7 czerwca 2011 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie wpisanych było
1947 radców prawnych, a na listę prawników zagranicznych
2 prawników.
W okresie od 22 marca 2011 r. do 7 czerwca 2011 r.:
1. Na listę radców prawnych wpisano:
– trzy osoby spełniające przesłanki określone w art. 25
ust. 1 ustawy o radcach prawnych,

Z limeryków plażowych
Parze radców, co na łamach często gości,
cała Izba tudzież Rada dziś zazdrości
– przy fal bowiem morskich szumie
plus ostrygach oraz rumie
para owa iście rajskie ma radości.
Joanna Włodarczyk
Radca prawny

– dwie osoby po przeniesieniu wpisów z innych Izb.
2. Skreślono z listy radców prawnych czterech radców prawnych, w tym:
- dwóch zmarłych radców prawnych:
• Andrzeja Proroka,
• Krzysztofa Światłowskiego;
- dwóch radców prawnych na Ich wniosek.
3. Przeniesiono wpisy dwóch radców prawnych do innych Izb.
4.Zawieszono prawo do wykonywania zawodu czterem radcom prawnym na Ich wniosek.
dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura OIRP w Krakowie

Z limeryków przygodowych
Pewien radca, z letniej ciesząc się pogody,
pragnie nieba błękitnego, gór i wody,
słowem – lata w pełnej krasie,
słabo bowiem ukryć da się,
iż dość znaczny ma on pociąg do przygody.
Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Kodeks postępowania
cywilnego
Komentarz. Tom I-III

Kodeks
postępowania
cywilnego
Komentarz

pod redakcją
prof. Henryka Doleckiego, SNSA
oraz prof. Tadeusza Wiśniewskiego, SSN

NOWOŚĆ!

Autorzy komentarza to praktycy,
w większości sędziowie Sądu Najwyższego.

Książki do kupienia
w księgarni internetowej
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