Nr 2 kwiecień – czerwiec 2010

Różne
• Radcowie Prawni, którzy ukończyli 75 rok życia i nie wykonują zawodu radcy prawnego zwolnieni
są z obowiązku uiszczania składki członkowskiej poczynając od następnego miesiąca po miesiącu,
w którym ukończyli 75 rok życia.
Aplikanci radcowscy opłacają składkę członkowską w wysokości 16 zł miesięcznie, co stanowi składkę
samorządową.
Radca Prawny i aplikant radcowski obowiązany jest uiszczać składkę najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca,
którego składka dotyczy.
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie prosi o regularne, comiesięczne uiszczanie składek
członkowskich celem umożliwienia Radzie realizacji zadań ustawowych, oraz przekazywania części składki
do Krajowej Rady Radców Prawnych i ubezpieczyciela.
Z limeryków okręgowych
(rzecz o organach, czyli co w Izbie gra)

Limeryk o wykładni
(niedokładnie prawniczej)

W pewnej Izbie (Okręgowej, z tego co wiem)
zgrane wszystko jest na tip-top zawsze, bowiem
Izba ta jest z tego znana,
iż wybitne ma organa,
krótko mówiąc – gra gitara (że tak powiem).

Pewien zespół (radcowski dokładnie)
wielbi (wielce!) uprawiać wykładnię,
by zaś spektrum mieć szersze,
wziął na warsztat też wiersze
– każdy solo i wszyscy gromadnie.

Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Kodeks
postępowania
karnego
Komentarz
Tom I: Komentarz do art. 1-424 k.p.k.
Tom II: Komentarz do art. 425-673 k.p.k.

UWAGA! Tylko dla członków OIRP w Krakowie
20% rabatu na wszystkie książki Wolters Kluwer
Polska dostępne w księgarni internetowej pod
adresem www.profinfo.pl/krakow. Hasło: LEX

pod red. Jana Grajewskiego
Jan Grajewski, Lech Krzysztof PaprzyckiSławomir Steinborn
Autorzy starali się przedstawić obowiązujące regulacje prawne w kontekście poglądów
doktryny, jak i tendencji orzecznictwa sądowego, przy uwzględnieniu współczesnych standardów międzynarodowych z zakresu postępowania karnego. Szczególną uwagę zwrócono
na charakterystykę nowych rozwiązań proceduralnych ujętych w ustawach nowelizujących
kodeks postępowania karnego. Komentarz uwzględnia stan prawny na 15 marca 2010 r. oraz
zmiany w kodeksie postępowania karnego wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 5 listopada 2009 r., która wchodzi w życie w dniu 8 czerwca 2010 r.
2010, wydanie 2, oprawa twarda z obwolutą format A5 , Tom I: s. 1292 s., Tom II: s. 1480

Książki z rabatem dostępne również u Państwa doradcy handlowego: Wolters Kluwer Polska, Oddział Kraków, ul. Zacisze 7, tel. 012 298 49 10, fax 012 298 49 11
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BIURO CZYNNE: poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
W SIEDZIBIE RADY OIRP
W KRAKOWIE DYŻURUJĄ:
DZIEKAN
Michalina Nowokuńska
wtorek w godz. 12.00 – 14.00
WICEDZIEKAN
Bogusław Adamczyk
poniedziałek
w godz. 12.00 – 14.00
SEKRETARZ
Małgorzata Wyszogrodzka
środa w godz. 9.00 – 11.00
SKARBNIK
Alicja Juszczyk
środa w godz. 8.00 – 10.00

Doskonalenie zawodowe...............15

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
Zofia Krok
czwartek w godz. 12.00 – 14.00
POZA SIEDZIBĄ RADY OIRP
W KRAKOWIE DYŻURUJĄ
WICEDZIEKANI:
Elżbieta Reichert-Kądziołka
środa w godz. 15.00 – 17.00
Nowy Sącz, ul. Wałowa 1
tel. 18/547-56-76
Wiesław Hudyma
poniedziałek
w godz. 17.00 – 19.00
Tarnów, ul. Niska 24
tel. 14/633-02-59
606-13-45-75

Różne
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Okładka – Collegium Maius Uniwersytetu
Jagiellońskiego, fot. Ryszard Korski

BIULETYN INFORMACYJNY – 2
kwiecień – czerwiec 2010
Materiały zebrała i opracowała:
Małgorzata Wyszogrodzka
Okręgowa Izba Radców
Prawnych w Krakowie
Nakład: 2300 egzemplarzy

Zmiany na liście radców prawnych w okresie od 1 marca 2010 r.
do 30 czerwca 2010 r.
Na dzień 30 czerwca 2010 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Krakowie wpisanych było 1820 radców prawnych.
W okresie od 1 marca 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku:
1. Wpisano 19 osób spełniających przesłanki określone w art. 25 ust. 1 ustawy o radcach
prawnych, 22 osób po przeniesieniu wpisu z innych Izb.
2. Skreślono 9 radców prawnych, w tym:
• 5 radców prawnych na ich wniosek.
• czterech zmarłych radców prawnych: Poray-Zbrożek Ewa, Szarski Andrzej, Burzyńska Barbara, Kremer Andrzej
3. Zawieszono prawo do wykonywania zawodu sześciu radcom prawnym, w tym:
•
6 radcom prawnym na ich wniosek,
•
jednemu radcy prawnemu na podstawie orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
OIRP w Krakowie.
Wśród zmarłych radców prawnych jest też Tadeusz Gretschel - nestor radców prawnych
zrzeszonych w OIRP w Krakowie, a uprzednio aktywny i uznany działacz Zrzeszenia
Prawników Polskich, współtwórca Stowarzyszenia Radców Prawnych w Krakowie,
Członek Komitetu Organizacyjnego Samorządu Radców Prawnych powołanego przez
Ministra Sprawiedliwości.
Biuro Rady
OIRP w Krakowie

Serwis
internetowy
Radcy
Prawnego

Składki członkowskie
Przypominamy, że składki członkowskie obowiązują w następującej wysokości:
• składka podstawowa – w wysokości 85 zł miesięcznie, w tym składka ubezpieczeniowa
22 zł miesięcznie, a składka samorządowa 63 zł

www.LEX.com.pl

• składka podstawowa bez ubezpieczenia (którą opłacają radcowie prawni nie wykonujący
zawodu radcy prawnego, w tym mający zawieszone prawo do wykonywania zawodu) –
w wysokości 63 zł miesięcznie, co stanowi składkę samorządową

Temat dnia

Ludzie o prawie

Aktualności

Kompleksowa informacja prawna

Ludzie prawa

Newsletter Radcy Prawnego

www.LEX.com.pl

• składka obniżona (którą opłacają radcowie prawni będący emerytami lub rencistami,
wykonujący zawód radcy prawnego) – w wysokości 53,50 zł miesięcznie, w tym składka
ubezpieczeniowa 22 zł miesięcznie, a składka samorządowa 31,50 zł
• składka ulgowa (którą opłacają radcowie prawni będący emerytami lub rencistami nie
wykonującymi zawodu radcy prawnego) w wysokości 6 zł miesięcznie, co stanowi składkę
samorządową
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Od Dziekana
Drogie Koleżanki i Koledzy,
W dniu 20 czerwca 2010 roku minęły trzy lata kadencji naszej Rady i powołanych organów
samorządowych. VII kadencja Rady była trudna, ale dynamiczna i owocna. Rada nie tylko
starannie realizowała zadania nakreślone ustawą o radcach prawnych, ale nadała im nowy
wymiar, wytyczyła nowe kierunki działania. Zadbała o wizerunek radcy prawnego i aplikanta
radcowskiego, o wizerunek naszego samorządu zawodowego. Spowodowała, że wzrosła
ranga krakowskiego samorządu radcowskiego, że jesteśmy postrzegani, jako kompetentny
i odpowiedzialny partner nie tylko w środowisku prawniczym w kraju i zagranicą, ale także
w kontaktach z władzami, światem nauki i kultury, z podmiotami gospodarczymi i mediami.
Jako radcowie prawni tworzący krakowski samorząd jesteśmy otwarci na nowe wyzwania
i potrzeby innych, jesteśmy zdolni do wyrzeczeń i dzielenia się wiedzą z innymi, jeśli przyświeca temu konkretny cel. Jesteśmy liczną grupą zawodową, w której drzemie nie tylko
potencjał intelektualny, ale także sportowy i rozrywkowy.
Jestem dumna, że przyszło mi kierować takim samorządem i współpracować z Koleżankami
i Kolegami, którzy w stale zmieniającej się rzeczywistości, rozumieli naszą troskę o samorząd
radcowski. Nie ulega bowiem wątpliwości, że samorząd zawodowy jest nam wszystkim
potrzebny. Mamy organizację, która z powagą, rozwagą, spokojem i mądrością winna zadbać o interesy radców prawnych o rozsądne zachowanie praw, obowiązków i przywilejów
radcowskich, której „przyjdzie” także w VIII Kadencji odpowiedzialnie zmierzyć się z wizją
połączenia zawodu radcy prawnego i adwokata.
Koleżanki i Koledzy
Bardzo serdecznie dziękuję Członkom Rady, Członkom: Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu i Jego Zastępcy, Okręgowemu
Zespołowi Wizytatorów oraz tym Radcom Prawnym i Aplikantom Radcowskim, którzy w VII
Kadencji razem ze mną z zaangażowaniem „dźwigali” trud pracy samorządowej i w ten sposób
przyczynili się do dynamicznego rozwoju krakowskiego samorządu radcowskiego.
Dziękuję także Pracownikom Izby, bez których nie moglibyśmy odnieść sukcesu. Wszyscy
jesteśmy sobie potrzebni.
Życzę również wszystkim Koleżankom i Kolegom udanego, słonecznego i pełnego pozytywnych wrażeń urlopowego wypoczynku.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Michalina Nowokuńska
Dziekan Rady
OIRP w Krakowie
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Ważne w OIRP
Wybory – nowe władze Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Krakowie
W czerwcu 2010 roku zakończyła się trzyletnia kadencja organów samorządu radców prawnych, wybranych 21 czerwca 2007 roku.
Przygotowania do wyboru nowych władz rozpoczęły się w naszej Izbie już  w marcu 2010
roku. Zgodnie z zasadami przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów, określonymi uchwałą nr 1/95 Krajowej Rady Radców
Prawnych z dnia 8 listopada 1995 roku, Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Krakowie uchwałą nr 7/10 z dnia 25 marca 2010 roku dokonało podziału terenu
działania naszej Izby na pięć rejonów: trzy rejony w Krakowie i po jednym rejonie w Nowym
Sączu i w Tarnowie, oraz określiło liczbę delegatów, którzy powinni zostać wybrani na zebraniach rejonowych. Ustalono, że na liczbę 12 radców prawnych będzie wybrany 1 delegat.
Ostatecznie podczas wszystkich zebrań rejonowych zwołanych przez Radę Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Krakowie uchwałą nr 136/VII/2010 z dnia 25 marca 2010 roku, wybrano 150 delegatów. Wśród nich są radcowie prawni, którzy do tej pory czynnie uczestniczyli
w pracach organów Izby, jak też nowi członkowie, którzy zdecydowali się na pracę w naszym
samorządzie  i zostali wybrani. Uczestnicy każdego z zebrań rejonowych minutą ciszy uczcili
pamięć ofiar tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
Kolejnym etapem było zwołanie Zgromadzenia delegatów. Zgromadzenie zostało zwołane
przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie uchwałą nr 137/VII/2010 z dnia 25
marca 2010 roku, na dzień 19 czerwca 2010 roku w sali konferencyjnej Hotelu Andel’s w Krakowie. W Zgromadzeniu uczestniczyło 121 delegatów, co stanowiło 80,67% uprawnionych
do głosowania. Po raz pierwszy w historii naszej Izby wybory zostały przeprowadzone przy
wykorzystaniu urządzeń elektronicznych. Obsługę informatyczną Zgromadzenia delegatów
zapewniła UNICOMP – WZA Spółka z o.o.  z siedzibą w Warszawie. Głosowania przebiegały
sprawnie i w koleżeńskiej atmosferze.
Jedynym kandydatem na Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Krakowie
była Pani Michalina Nowokuńska, dotychczasowy Dziekan. W głosowaniu uzyskała świetny
wynik: „za” głosowało 110 delegatów.
Owacją na stojąco delegaci przyjęli wyniki głosowania.
Kolejne wybory przebiegały w sposób następujący:
1. Na kandydatów na członków Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zgłoszono 26 osób. Wybrano 20 członków Rady, a to:
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Ważne w OIRP

Pani Dziekan po wyborach

1) Bogusław Adamczyk
2) Barbara Biedroń
3) Krzysztof Dybel
4) Wiesław Hudyma
5) Robert Jedynak
6) Alicja Juszczyk
7) Anna Karaś

8) Ryszard Korski
9) Piotr Kozioł
10) Magdalena Mac-Szponder
11) Andrzej Mikulski
12) Dorota Olbrycht-Strzelecka
13) Anna Piątkowska
14) Elżbieta Reichert-Kądziołka

15) Zbigniew Sięka
16) Anna Sobczak
17) Tomasz Stępniowski
18) Władysław Wójcik
19) Małgorzata Wyszogrodzka
20) Bożena Wyszyńska

2. Na kandydatów na członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej zgłoszono 8 osób, Wybrano
5 członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a to:
1) Zofia Banach
2) Urszula Kućmierczyk
3) Piotr Lato

4) Agnieszka Nawara-Dubiel
5) Marta Rogóż

3. Na kandydatów na członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego zgłoszono
25 osób. Wybrano 18 członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, a to:
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Ważne w OIRP

Delegaci OIRP w czasie obrad

1) Ryszard Brzostowski
2) Renata Ciołkowska-Stec
3) Joanna Cisak-Kochaniewicz
4) Bogdan Cymbor
5) Elżbieta Czarnecka
6) Lucyna Gąsiorowska

7) Anna Gut
8) Agnieszka Kiebała
9) Małgorzata Kurleto
10) Elżbieta Mazur
11) Iwona Piątkowska
12) Aleksandra Pietrzak

13) Danuta Rebeta
14) Alicja Rosiek
15) Wiesław Serafin
16) Justyna Smółka
17) Bartłomiej Wilamowski
18) Elżbieta Woźniak

4. Na kandydatów na Rzecznika Dyscyplinarnego zgłoszono tylko 1 osobę -  Zofię Krok, która
została wybrana na Rzecznika Dyscyplinarnego.
5. Na kandydatów na zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego zgłoszono 4 osoby. Wybrano
czterech zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego, a to:
1) Witold Gajdosz
2) Anna Idzikowska

3) Joanna Krukowska-Korombel
4) Alina Waszęda

6. Na kandydatów na członków Krajowej Rady Radców Prawnych zgłoszono tylko  1 osobę – Danutę Koszyk – Ciałowicz, która została wybrana na członka Krajowej Rady Radców
Prawnych.
7. Na kandydatów na Delegatów na IX Krajowy Zjazd Radców Prawnych zgłoszono 28 osób.
Wybrano 18 Delegatów na IX Krajowy Zjazd Radców Prawnych, a to:
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Ważne w OIRP
1) Bogusław Adamczyk
2) Barbara Biedroń
3) Maria Cichoń-Szepczyńska
4) Krzysztof Dybel
5) Wiesław Hudyma
6) Alicja Juszczyk
7) Anna Karaś

8) Maria Krzak
9) Michalina Nowokuńska
10) Anna Piątkowska
11) Wiesława Piwowarska
12) Danuta Rebeta
13) Bożena SierantowiczStrzyżewska

14) Zbigniew Sięka
15) Anna Sobczak
16) Ewelina Szybowska
17) Leszek Witkowski
18) Elżbieta Woźniak

8. Na przedstawiciela aplikantów na IX Krajowy Zjazd Radców Prawnych zgłoszono jednego
kandydata Ryszarda Młynarczyka, który został wybrany przedstawicielem aplikantów radcowskich na IX Krajowy Zjazd Radców Prawnych.
Liczymy na to, że wszyscy nowo wybrani członkowie organów naszego samorządu będą jak
najlepiej decydować o kształcie i formie jego działania, a także budować wizerunek radcy
prawnego jako zawodu zaufania publicznego.
Małgorzata Wyszogrodzka
Sekretarz Rady
OIRP w Krakowie

Rewizyta przedstawicieli Okręgowej
Izby Adwokackiej w Lyonie
W dniu 27 kwietnia 2010 r. miała miejsce w Okręgowej Izbie Radców Prawnych  w Krakowie
rewizyta delegacji reprezentującej Okręgową Izbę Adwokacką w Lyonie.
Obie Izby połączone są umową o współpracy zawartą w 2005 roku.  Z ramienia Lyończyków
wizytę złożyli:
Pani Myriam Picot – dziekan Izby,
Pan Christian Leroy – przewodniczący Komisji Zagranicznej Izby,
Pan Guy de Foresta – członek Komisji Zagranicznej Izby odpowiedzialny za kontakty  z Polską.
Gości powitała Pani Dziekan Michalina Nowokuńska, Wicedziekan Bogusław Adamczyk oraz
członkowie Komisji Zagranicznej OIRP: radcowie prawni Agata Adamczyk, Dorota OlbrychtStrzelecka oraz Andrzej Mikulski. Zostali oni podjęci śniadaniem, w trakcie którego zostały
omówione bieżące kwestie związane z działalnością obu Izb: szkoleniem aplikantów, projektem Małopolski Radca Prawny przed sądami Unii Europejskiej, tworzeniem nowej adwokatury.
Goście zostali obdarowani drobnymi upominkami związanymi z Krakowem,  a następnie
odbyli pieszą wycieczkę po mieście z francuskojęzycznym przewodnikiem. Zwiedzili Barba-

6
newsletter5.indd 6

25/06/2010 15:03

Ważne w OIRP / Warto wiedzieć
kan, Bazylikę Mariacką, przeszli Drogą Królewską na Wawel, a następnie korzystali z pięknej
pogody spacerując po Rynku Głównym.
Ukoronowaniem wizyty była uroczysta kolacja w restauracji Market Square, mieszczącej się
na dziedzińcu Pałacu Pod Baranami na krakowskim Rynku. Goście z Francji docenili specjały
kuchni polskiej, w szczególności krem z borowików, zaserwowane w otoczeniu pięknych
zdjęć centrów europejskich metropolii. Nie może ulegać wątpliwości, że Kraków podąża za
najlepszymi światowymi wzorcami również w dziedzinie kulinariów. Kolacja była okazją do
przedyskutowania również zagadnień aktualnie interesujących wszystkich Polaków, to jest
skutków smoleńskiej katastrofy oraz przyszłości naszego kraju. Dla nas była to okazja do poznania obiektywnej opinii obcokrajowców na tematy tak poruszające opinię publiczną w kraju.  
Dziekan Izby, Pani Myriam Picot, dla której była to pierwsza wizyta w naszym mieście, była
pod wielkim wrażeniem jego zabytków i wspaniałej atmosfery. Mamy nadzieję, że tego rodzaju spotkania, prowadząc do zacieśniania więzi koleżeńskich pomiędzy radcami z Krakowa
i adwokatami z Lyonu będą stanowić solidny fundament do dalszej owocnej współpracy.
Agata Adamczyk
Radca prawny
Członek Komisja d/s współpracy z zagranicą

Z kronikarskiego obowiązku…
Gdy kreślę te słowa, w Małopolsce szczęśliwie woda opada, słońce suszy namokniętą jak
gąbka ziemię, a ludzie, z niedowierzaniem spoglądając w niebo, nieśmiało zaczynają myśleć
o porządkach i o tym, jak będą dalej żyli…. Piszę ten wstęp dlatego, że moja relacja z aktualnych wydarzeń będzie poświęcona powodzi, która nas wszystkich powinna obchodzić
i- jak się okazuje- obchodzi.
Radcy prawni zatrudnieni w administracji, czy też obsługujący dotknięte żywiołem przedsiębiorstwa i świadczący pomoc prawną dla ubezpieczycieli mogliby  z pewnością wiele
na temat powodzi opowiedzieć. Dla radców prawnych prowadzących kancelarie, sprawy
związane z wielką wodą dopiero się rozpoczynają. Tymczasem radcy prawni z naszego województwa już od dwóch tygodni brali udział w akcji pomocy powodzianom. Najpierw, od
27 do 29 maja 2010r. nasza Izba uczestniczyła w akcji pomocy prawnej organizowanej przy
współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Przez trzy dni, członkowie naszego samorządu
dyżurowali w Ośrodku Pomocy Ofiarom Przestępstw  w Krakowie, udzielając bezpłatnych
porad prawnych osobom dotkniętym powodzią. Niezależnie od tego, w ciągu następnego
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tygodnia, do biura OIRP w Krakowie zgłaszali się zainteresowani uzyskaniem nieodpłatnej
pomocy prawnej i pomoc taką otrzymywali od radców, którzy zgodzili się poświęcić swój
czas na ten szczytny cel. Następnie,  4 czerwca, w ramach akcji zorganizowanej wspólnie
z Gazetą Krakowską byliśmy  w Skawinkach koło Lanckorony- miejscu, w którym osuwiska
dosłownie zrujnowały życie setek mieszkańców. Tam również udzielaliśmy bezpłatnych porad
prawnych. Akcja pomocy dla powodzian była kontynuowana 7 czerwca w trakcie dyżurów
radców prawnych  w redakcjach Gazety Krakowskiej.
Problematyka będąca przedmiotem porad była bardzo zróżnicowana. Pytano  o kwestie
dotyczące ubezpieczeń, odpowiedzialności za przeprowadzenie akcji powodziowej, o lokale
socjalne, renty strukturalne oraz zapomogi. Zdarzało się także, że ludzie autentycznie dotknięci nieszczęściem chcieli po prostu porozmawiać….
Na pewno jedno należy podkreślić: nikt nie odszedł bez pomocy. I jeszcze jedno: żaden z radców prawnych, do których zwracano się z prośbą o udział w akcji, czy też pomoc w sprawach
dotyczących osób zgłaszających się o pomoc nie odmówił, mimo tego, że przecież wszyscy
mamy dużo pracy, a dodatkowo, większość dyżurów wypadała w czasie weekendów, a poza
tym, jest tyle ważniejszych spraw….
Chcę jeszcze napisać o Skawinkach w gminie Lanckorona. W nocy z czwartku na piątek (czyli
z 3. na 4. czerwca) padał deszcz. W Skawinkach znowu woda lała się strumieniami ze zboczy
wzgórza i z nieba. Ludzie, którzy na osuwisku mieli swoje domy, pomimo tego, że te domy
w większości już nie istniały, bo przecinały je kilkunastocentymetrowe szczeliny w murach
i fundamentach, w dalszym ciągu walczyli  z wodą. Kiedy radcy prawni przyjechali na dyżur,
przychodzili do nich ci, którzy stracili swoje całe swoje dotychczasowe życie, bo podobnego
kataklizmu nigdy wcześniej tutaj nie było. W przypadku zalania w związku z powodzią, prędzej,
czy później wraca się na stare śmieci. Ludzie ze Skawinek i innych miejscowości, w których
osunęła się ziemia nigdy nie będą mogli odbudować swoich domów. Osoby, które przyszły
na dyżur w Skawinkach pytały o kwestie dotyczące prawnych możliwości pozbawienia ich
pozostawionej na osuwisku własności. Pytano o renty strukturalne i kwestie związane z regulacją prawną nieruchomości.
I na koniec trochę prywaty. Mieszkam w osiemdziesięcioletnim domu w jednej  z nadwiślańskich „zalewowych” gmin powyżej Krakowa. Posiadając wał wiślany na terenie nieruchomości
będącej moją własnością, a poza tym będąc związaną ze społecznością lokalną (pomimo
tego, że mieszkam w tym miejscu „tylko” trzynaście lat) jestem świadkiem i uczestnikiem
drugiej już (po powodzi z 1997r.) wielkiej wody  i z podziwem obserwuję stopień zorganizowania społeczności, w której żyję,  w sytuacji zagrożenia powodzią. Tutaj nie liczy się wtedy
poziom wykształcenia, zasobność portfela, czy też codzienne obowiązki. W chwili zagrożenia,
członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej i mieszkańcy pracują bez wytchnienia, miejscowe
sklepy i punkty gastronomiczne bezinteresownie karmią uczestników akcji, a na pierwszy
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sygnał telefoniczny każdy ładuje worki z piaskiem i umacnia wały. Tylko czasami przychodzi
do głowy myśl o tym, że „w razie czego” woda zatopi zdjęcia, dyskietki, ukochane książki,
bo przecież wszystko inne jakoś się odbuduje…
Dlatego, po odtrąbieniu końca powodzi, po przeżyciu rezygnacji  z wymarzonego urlopu,
na który wybierałam się 19 maja, znosząc powoli książki  i fotografie z wyższej kondygnacji
swojego domu, życzę każdemu z nas, samych wygranych spraw, jak najmniej problemów
z klientami i jeszcze tej odrobiny wrażliwości, która wprawdzie najczęściej w naszym zawodzie
przeszkadza, ale w niektórych chwilach jest najcenniejsza (przynajmniej dla moich koleżanek
i kolegów gotowych uczestniczyć  w działalności pro bono oraz dla mnie samej), bo pozwala
na bezinteresowną pomoc ludziom najbardziej tej pomocy potrzebującym.     
Anna Sobczak
Radca prawny
Rzecznik Prasowy OIRP w Krakowie

Pomoc poszkodowanym
1. W dniu 27 kwietnia 2010 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy
Ministrem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej a Przedstawicielami Samorządów Zawodowych Prawników, w tym Krajowej Rady Radców Prawnych  w celu wspierania członków
rodzin ofiar katastrofy pod Smoleńskiem w zakresie zapewnienia im nieodpłatnej pomocy
prawnej. Osoby zainteresowane pomocą zgłaszają się do Krajowej Rady Radców Prawnych,
która następnie kieruje osobę lub sprawę do odpowiedniego dziekana Rady OIRP. Dziekan
po skontaktowaniu się  z rodziną ofiar katastrofy lub ich rządowym koordynatorem wskaże
radcę prawnego (kancelarię), która poprowadzi sprawy zgodnie z aktualnymi potrzebami.
W naszej Izbie pomoc taka została udzielona jednej rodzinie. W przypadku dalszych potrzeb
będę zwrócę się do Koleżanek i Kolegów z prośbą o pomoc.
2. Krajowa Rada Radców Prawnych skierowała do dziekanów Rad zapytanie, czy radcowie
prawni zostali pokrzywdzeni w wyniku powodzi. Okręgowa Izba Radców Prawnych  w Krakowie prosi wszystkich radców prawnych, którzy zostali poszkodowani przez powódź, aby
zgłaszali ten fakt do siedziby Izby w Krakowie. Poniesione szkody muszą być udokumentowane.  Krajowa Rada Radców Prawnych uruchomiła specjalne konto bankowe, z którego
środki przeznaczone będą na wsparcie radców prawnych dotkniętych skutkami powodzi.
Numer konta: 71 1060 0076 0000 3300 0067 2461
Zachęcamy wszystkich Państwa do dokonywania wpłat na ten szczytny i ze wszech miar
ważny cel.
Michalina Nowokuńska
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
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Udany pobyt w Bawarii
W dniach od 22 do 28 maja br,. grupa 31 radców prawnych  naszej Izby  uczestniczyła w wyjeździe  do Salzburga i Bawarii. Program wyjazdu obejmował część turystyczną  i szkoleniową.
W cudownym słońcu zwiedziliśmy Salzburg, w pięknej alpejskiej miejscowości Berchtesgaden, Kehlsteinhaus – Orle gniazdo wzniesione na szczycie góry Obersalzberg  na wysokości
1834 m  n.p.m.,jako prezent NSDAP z okazji 50 urodzin Hitlera. Do Kehlsteinhaus prowadzi  
specjalnie w tym celu zbudowana droga o długości 6, 5 km, która jest jednocześnie jedną
z najpiękniejszych tras widokowych w Europie. Na wysokości 1700 m n.p.m. parking  czerwonych autobusów, wywożących turystów i 124 metrowy tunel, który prowadzi do luksusowej,
złotej  windy. Wykuty w skale szyb ma również 124 m wysokości , a winda pokonuje tę
wysokość w zaledwie 41 sekund. Wyjechaliśmy więc na samą górę. Historycznie to bardzo
smutne miejsce, ale widoki zapierają dech w piersiach.
Po południu  rejs po Koenigsee i pyszny posiłek  na wyspie z kościółkiem  Św.Bartłomieja.
Kolejny dzień zwiedzania to Neuschwanstein, Hohenshwangau  i Linderhof, zamki „ze snu”
Ludwika Szalonego,  który jak współczesne  badania wykazują, szalonym wcale nie był.

Wizyta w Konsulacie Generalnym RP w Monachium.
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Potem Monachium i krótkie zwiedzanie zamku Nymphenburg, starówki, Starej i Nowej Pinakoteki. I wreszcie wizyta w Konsulacie Generalnym RP. Na przygotowywane przez  przewodniczącego komisji do spraw współpracy z zagranicą, Pana Andrzeja Mikulskiego szkolenie
w Konsulacie RP przyjechało wielu niemieckich gości. Właściwie, nie niemieckich, lecz polskich prawników, mieszkających tam i zrzeszonych w działającym od 1999 roku Zrzeszeniu
Polskojęzycznych Prawników w Niemczech.
Na spotkanie z naszą grupą przyjechali także polscy  studenci prawa w Niemczech.
Przewodniczący zarządu Zrzeszenia, Mecenas Bogumił Kuś przedstawił nam zasady organizacji
podstawowych organów ochrony prawa w Niemczech, strukturę sądownictwa, podstawowe
problemy dotyczące rozwiązywania sporów, dochodzenia praw  przez podmioty gospodarcze ,zasady dopuszczenie adwokatów europejskich do wykonywania praktyki  w Niemczech
i procedurę postępowania w sprawach gospodarczych.
Drugą część spotkania wypełnił wykład  o prawie polskim Pana Andrzeja Mikulskiego, który
przyjechał do Monachium specjalnie na nasze spotkanie. Wspólne z zaproszonymi gośćmi
dyskusje i wzajemne poznawanie się dla przyszłych,  zawodowych kontaktów przebiegały
podczas podanej przez gościnnych gospodarzy kolacji.
Gościnność i umożliwienie naszej grupie tak cennego z zawodowego punktu widzenia spotkania to zasługa przede wszystkim wyjątkowej osoby, Konsula Generalnego RP w Niemczech,
Pani Elżbiety Sobótki oraz Wicekonsula Pana Marka Meyera.
Pani Konsul i Pan Wicekonsul,  mimo wielu obowiązków konsularnych poświęcili wiele czasu
dla przygotowania spotkania i przyjęli nas bardzo serdecznie. Spotkanie zakończyliśmy na
tarasie pięknej willi Konsulatu chóralnym odśpiewaniem piosenek dla Gospodarzy, dziękując
za bardzo serdeczne przyjęcie naszej grupy.  Oczywiście inicjatorem tego występu był nasz
niezastąpiony  kolega, Mec. Zbyszek Sięka.
Podjęte kontakty zawodowe będą miały swoja kontynuację. Mecenas Kuś już przedstawił
nam propozycję dalszych wspólnych spotkań, a wywiad dla Radia  Duisburg,  przeprowadzony
przez red.Romę Stacherską-Jung  z Andrzejem Mikulskim i piszącą te słowa  pozwoli poznać
szerokiemu kręgowi słuchaczy zasady wykonywania naszego zawodu w Polsce.

Magdalena Mac – Szponder
Radca prawny
Przewodnicząca Komisji d/s doskonalenia zawodowego
OIRP w Krakowie
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VII Święto Prawników w Krakowie
Dzięki wsparciu finansowemu korporacji prawniczych Krajowej Rady Radców Prawnych,
Krajowej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady Komorniczej, Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie , Okręgowej Rady Adwokackiej  w Krakowie,
Rady Izby Notarialnej w Krakowie,  Rady Izby Komorniczej w Krakowie,  w dniu 21 maja 2010 r.
już po raz siódmy odbyło się Święto Prawników.
Uroczysta Msza Święta została odprawiona w Kolegiacie św. Anny pod przewodnictwem  JE
ks. bpa Józefa Guzdka, w intencji tragicznie zmarłych prawników, w katastrofie pod Smoleńskiem. Mszę poprzedziła procesja prawników w togach.
Na początku celebracji Stowarzyszenie ARS Legis przekazało Kolegiacie św. Anny relikwie Św.
Ivo – Patrona Prawników, sprowadzone dzięki staraniom Stowarzyszenia z Bretanii.
Po Mszy, po raz pierwszy, była okazja do
uczczenia relikwii Patrona.
O godzinie 19.30 w Pałacu Larischa –
budynku Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego – rozpoczęła się debata nt. „Pluralizm wartości w prawie”. W panelu dyskusyjnym
udział wzięli dr hab. Beata PolanowskaSygulska, dr hab. Andrzej Bryk - profesor KA oraz ks. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier - profesor UJ.

Procesja Prawników

Po dyskusji  licznie zgromadzeni uczestnicy udali się na poczęstunek i lampkę
wina do sal reprezentacyjnych WPiA UJ.
W święcie reprezentowali korporację
radcowską Wice Prezes KRRP mec. Jan
Łoziński i Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie mec. Michalina Nowokuńska.
W imieniu Zarządu Ars Legis – Stowarzyszenia im św. Ivo Hellory Patrona
Prawników dziękuję korporacji radcow- Uczestnicy debaty nt. „Pluralizm wartości w prawie”
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skiej 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
Członek Zarządu  Ars Legis– Stowarzyszenia im św. Ivo Hellory Patrona Prawników

Klub Seniora
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 czerwca 2010 r. uchwałą Rady OIRP w Krakowie
nr 197/VII/2010 z 10.VI.2010 r. utworzony został KLUB SENIORA przy naszej Izbie.
Zebranie założycielskie, prowadzone przez sekretarza Rady kol. Małgorzatę Wyszogrodzką
z uczestnictwem m.in. kol. kol. Jacka Żuławskiego, Jerzego Kuszczaka, Andrzeja Hanusza - było
poprzedzone kilkumiesięcznymi działaniami skierowanymi do niemałej grupy SENIORÓW
(569 emerytów i rencistów, w tym: 242 emerytów nie pracujących, 206 pracujących, oraz 121
rencistów, w tym: 52 nie pracujących, 69 pracujących), z których część obecna na spotkaniu
zadeklarowała wolę utworzenia Klubu jak też uczestniczenia w nim w charakterze członków
względnie animatorów.

Członkowie Klubu Seniora
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Przewodniczący Klubu Seniora – Władysław Wójcik przedstawia program Klubu

Wybrany ZARZĄD Klubu w osobach:
- przewodniczący 		
- z-ca przewodniczącego  	
- sekretarz            		
- skarbnik (docelowo),

- kol. Władysław Wójcik
- kol. Halina Tichanowicz
- kol. Barbara Ostrowska-Płaszewska

organizować będzie działalność Klubu w trzech płaszczyznach, poprzez sekcje: kulturalnooświatową, rekreacyjno-sportową i socjalno-bytową, biorąc pod uwagę przedstawione  
w ankietach przez „klubowiczów”  propozycje programowe tego forum.
Jako pierwsza zainicjowała działalność sekcja kulturalno-oświatowa, publikując na stronie
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (www.oirp.krakow.pl) w utworzonej zakładce
„Klub Seniora”, liczne propozycje uczestnictwa w imprezach kulturalnych na terenie Krakowa.
Propozycje dotyczące działalności poszczególnych sekcji Klubu można przesyłać m.in. na
adres poczty elektronicznej klubSeniora@oirp.krakow.pl.
Władysław Wójcik
Radca prawny
Przewodniczący Zarządu Klubu Seniora
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Doskonalenie zawodowe
We wrześniu rozpocznie się trzeci, ostatni rok szkoleniowy, w którym według Uchwały Nr 30/B/
VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia
zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych  
radca prawny jest obowiązany uzyskać co najmniej 30 punktów szkoleniowych.
Dotychczas  w naszej Izbie wymaganą liczbę punktów uzyskała  jedna szósta z ogólnej liczby
radców prawnych.
Zapraszamy zatem koleżanki i kolegów na stacjonarne, bezpłatne, wtorkowe szkolenia, które,
tak jak dotychczas będą się odbywać raz w miesiącu, w Auli im. prof. Danka  Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorążych. Informacje o terminach i tematach tych
szkoleń będą ogłaszane na stronie internetowej Izby oraz na tablicy radcowskiej w Sądzie.
Ponadto, kończąca kadencję komisja ds. doskonalenia zawodowego zarezerwowała ośrodek szkoleniowy  w Krynicy, w którym w dniach 15 i 16 października br. odbędzie się szkolenie z zakresu
ustawy o księgach wieczystych i hipotece  oraz z zakresu  postępowania wieczystoksięgowego.
Szkolenie poprowadzi  Sędzia SN w stanie spoczynku, Pani Helena Ciepła.
Zgłoszenia na w/w szkolenie będą przyjmowane we wrześniu, po jego ogłoszeniu na stronie
internetowej  i w Sądzie.
Zgodnie z podjętą przez Krajową Radę Radców Prawnych uchwałą  w sprawie planu pracy
Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych w roku szkoleniowym 2010/2011, pierwszeństwo uczestnictwa w tym szkoleniu będą mieli radcowie prawni, którzy dotychczas nie
wypełnili obowiązku doskonalenia zawodowego w obecnym, trzyletnim cyklu szkoleń.
Pozostali radcowie zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w szkoleniu w miarę wolnych
miejsc.
Magdalena Mac – Szponder
Radca prawny
Przewodnicząca Komisji d/s
doskonalenia zawodowego OIRP w Krakowie
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Profesjonalisty

Książki polecane przez księgarnię
internetową www.profinfo.pl
Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz. Tom I

pod red. Andrzeja Kidyby

2009, oprawa twarda , format A5, s. 724, cena 160 zł

Kodeks cywilny. Komentarz.
Własność i inne prawa rzeczowe. Tom II
pod red. Andrzeja Kidyby
Katarzyna Anna Dadańska, Teresa A. Filipiak

2009, oprawa twarda, format A5, s. 432, cena 160 zł

Kodeks cywilny. Komentarz. Spadki. Tom IV
pod red. Andrzeja Kidyby
Elżbieta Niezbecka

2008, oprawa twarda , format A5, s. 344, cena 180 zł

Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu
szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym
Justyna Matys

2010, oprawa twarda , format A5, s. 408, cena 69 zł

Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia
Bartosz Kucharski

2010, oprawa twarda, format A5, s. 456, cena 69 zł

Wpływ upadłości likwidacyjnej na wykonanie
zobowiązań z umów wzajemnych
Maciej Pannert

UWAGA!

2010, oprawa twarda, format A5, s. 324, cena 69 zł

Tylko dla członków OIRP w Krakowie 20% rabatu na wszystkie książki Wolters Kluwer Polska
dostępne w księgarni internetowej pod adresem www.profinfo.pl/krakow. Hasło: LEX

Książki z rabatem również dostępne u Państwa doradcy handlowego:
Wolters Kluwer Polska, Oddział Kraków, ul. Zacisze
7, tel. 012 298 49 10, fax 012 298 49 11
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Strona aplikanta
Przeszła wiosna, idzie lato...co ty aplikancie na to???
Każdy rok aplikacji ma inne oczekiwania od lata, każdy też rok od lata dostanie inny uśmiech.
I rok nie kończy jeszcze swoich zajęć przewidzianych planem szkolenia ale ma oczywiście
wakacyjną przerwę.  Ci szczęśliwcy na razie nie musieli się martwić o żadne zaliczenie kolokwium, gdyż to czeka ich  dopiero w drugim półroczu. Dobra informacja dotycząca I roku
dotyczy precyzyjnego zorganizowania praktyk dla 563 aplikantów. Choć liczba jest ogromna
wszystko w tej sprawie udało sie nader dobrze i wszyscy aplikanci odbywają obowiązkowe
praktyki zgodnie z planem szkolenia.  
U aplikantów  II roku nie przebrzmiały jeszcze emocje po zdawanym 13 maja  kolokwium  
z prawa spółek handlowych, a już przygotowują się do równie trudnego – z prawa pracy.
Z przyjemnością odnotowujemy  fakt, iż tylko kilku osobom na ogólną liczbę 121 aplikantów
nie powiodło się na kolokwium z prawa spółek handlowych. Zakładając, iż na kolokwium  
z prawa pracy będzie nie gorzej, a może nawet lepiej – dla większości  aplikantów II roku
odpoczynek  od zajęć szkoleniowych będzie zapewniony. Na kontynuację zajęć, w pełni sił,
wypoczęci wrócą w październiku, a póki co ciągle się integrują. Tym razem kolejną już imprezę
zorganizowali w nowym i modnym klubie „Fashion”.
III rok aplikantów kończy w lipcu zajęcia szkoleniowe przewidziane programem 2009/2010.
W tym roku upływały one pod znakiem prawa administracyjnego. Pięć kolokwiów zdawało
243 aplikantów i w przeważającej większości były to kolokwia przez nich zdane. Przed tymi,
którym podwinęła sie noga – poprawki, ale mamy nadzieję, że wszystko dobrze się skończy.
Aplikanci tego roku zajęcia zaczynają w październiku. Będzie to dla nich IV, ostatni rok aplikacji, a po nim przygotowanie do najtrudniejszego „kolokwium” – egzaminu radcowskiego. Dla
niektórych aplikantek przyszłego IV roku będzie to  rok szczególny także z innego względu.
Sporo pań zadebiutuje bowiem  w jednej z najważniejszych życiowych ról - bycia mamą. Im
wszystkim z okazji narodzin maluszków życzymy wszystkiego najcudowniejszego.
31 marca 2010 r. zajęcia zakończyli aplikanci IV roku. Aplikację ukończyło i otrzymało stosowne zaświadczenia 122 osoby. Z tej liczby 120 aplikantów złożyło wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego. Jeśli go zdadzą – mają wakacje! Odnotowujemy z przyjemnością fakt, iż w trakcie IV roku aplikacji dwoje aplikantów uzyskało stopień naukowy
doktora nauk prawnych.

Egzamin radcowski po nowemu....
Po raz pierwszy w historii samorządu radcowskiego egzamin radcowski w tym roku będzie
egzaminem państwowym a nie – jak do tej pory – egzaminem wewnątrz korporacji. Zasady  
i tryb przeprowadzenia  tego egzaminu określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
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prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 10, poz. 65) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz.U.
Nr 163, poz.1302).
W tym roku zmianie uległa właściwość komisji egzaminacyjnych m.in. w Krakowie. Komisje egzaminacyjne
działające się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie obejmują swą właściwością obszar
tylko tej Izby.
Nowością w tegorocznym egzaminie radcowskim jest to, iż
nie ma części ustnej. Egzamin składać się będzie z testu oraz
czterech części pisemnych obejmujących: prawo cywilne,
administracyjne, gospodarcze i karne.
W OIRP w Krakowie do egzaminu przystępuje 137 osób,
w tym 120 aplikantów, 1 osoba  z ubiegłego roku, oraz 16
osób dopuszczonych do egzaminu na podstawie art. 25
ust. 2 ustawy o radcach prawnych, a więc tych, którzy nie
odbywali aplikacji radcowskiej, natomiast spełniają warunki
określone w ww. przepisie.

Na aplikanta można
zawsze liczyć....
Z dużą satysfakcją odnotowujemy fakt, że kilku aplikantów
nie pozostało obojętnych na nieszczęście osób dotkniętych
powodziami. Przemysław Pietrzyk (III rok), Rafał Kopeć (IV
rok), Michał Araszkiewicz (I rok) i Michał Krok (III rok) udzielali porad prawnych w Lanckoronie oraz w Krakowie dla
osób z Małopolski, a w akcji udzielania pomocy prawnej dla
powodzian, której współorganizatorem było Ministerstwo
Sprawiedliwości, udział wzięli Justyna Richert oraz Wojciech
Knapik, oboje z I roku aplikacji. Ich wysiłek  został  doceniony
przez Radę i zostali oni wyróżnieni za swoją postawę i pracę
nagrodami książkowymi.
mgr Edyta Klek
Opiekun grupy szkoleniowej aplikantów II roku w OIRP
w Krakowie

Chwila na uśmiech….
Prawnik z Nowego Jorku, specjalizujący się w rozwodach, umarł i stanął
przed perłową bramą. Święty Piotr
pyta go:
- Co takiego uczyniłeś, aby dostąpić
zaszczytu wstąpienia do Nieba?
Prawnik po chwili zastanowienia
stwierdza:
- Tydzień temu dałem ćwierć dolara
bezdomnemu na ulicy.
Święty Piotr prosi Gabriela, aby
sprawdził czy to się zgadza, Gabriel
potwierdza.
- W porządku - stwierdza Święty
Piotr - ale to trochę za mało, aby
wstąpić do Nieba.
- Chwileczkę, zaraz - mówi prawnik
- jest tego więcej. Trzy lata temu
również dałem bezdomnemu ćwierć
dolara.
Święty Piotr znów prosi Gabriela
o sprawdzenie tego faktu i Gabriel
znów potwierdza. Wtedy Święty
Piotr pyta szeptem Gabriela:
- Co powinniśmy zrobić z tym człowiekiem?
Gabriel po zerknięciu na faceta odpowiada:
- Dajmy mu pół dolara i niech idzie
do diabła.
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II Ogólnopolskie Mistrzostwa
Radców Prawnych w Halowej
Piłce Nożnej Kielce 2010
W dniach 23-25 kwietnia 2010 roku, w Kielcach, odbyły się zorganizowane  przez Radę Kieleckiej Okręgowej Izby Radców Prawnych  II Halowe Mistrzostwa Polski Radców Prawnych
w Piłce Nożnej. W turnieju uczestniczyło 11 ekip reprezentujących 10 izb. Poza organizatorami, w turnieju udział wzięły drużyny z Bydgoszczy, Katowic, Łodzi, Olsztyna, Rzeszowa,
Wałbrzycha, Warszawy (dwie), Wrocławia oraz oczywiście z Krakowa.
Skład drużyny reprezentującej naszą Izbę  wyglądał następująco:
·         Tomasz Baszczyn – aplikant;
·         Dariusz Czuchaj – aplikant;
·         Paweł Gądkiewicz – radca prawny;
·         Krzysztof Górowski – aplikant;
·         Kamil Kosior – radca prawny (strzelec 5 bramek);
·         Krzysztof Rąpała – aplikant;
·         Marcin Wąsik - aplikant;
·         Paweł Wiewiórski – aplikant (strzelec 3 bramek);
·         Maciej Bałaziński – radca prawny (strzelec 2 bramek dla zespołu i jednej przeciwko).
Turniej rozpoczął się od losowania grup w piątkowy wieczór, a same zawody rozpoczęły
się w sobotę rano. W losowaniu grup los zetknął reprezentantów krakowskiej izby z drużynami Warszawy I, Łodzi, Katowic, Wrocławia oraz Kielc. Pomimo trudów podróży oraz
długiego oczekiwania na losowanie grup w piątkowy wieczór, drużynie OIRP Kraków
udało się zmobilizować na poranne mecze i ograć 2-0 drużynę Warszawy oraz 3-0 drużynę z Łodzi. Następnie przyszła niestety porażka z zespołem z Katowic (1-2). Na koniec
pierwszego dnia rozgrywek zespół krakowski wygrał 2-0 z Wrocławiem i mógł się cieszyć
awansem do półfinału rozgrywek bez względu na wynik niedzielnego meczu z reprezentantami gospodarzy turnieju. Sobotni wieczór, zgodnie z przyjętą na turniejach tradycją
reprezentanci spędzili na rozrywkach, obejmujących między innymi wieczorne zwiedzanie
miasta i uroczystą kolację, w trakcie której (oraz bezpośrednio po jej zakończeniu) dochodziło do powszechnego bratania się zawodników. Podejmowano też głośne próby wskazania
półfinalistów i możliwych par meczowych .
Po zakończeniu części rozrywkowej i krótkim odpoczynku, w sobotę o godzinie 9.00
rano reprezentacja OIRP Kraków rozegrała mecz z drużyną z Kielc, zakończony wynikiem bezbramkowym z uwagi na nieosiągnięcie przez zawodników obydwu drużyn
optymalnej formy meczowej.
Po południu rozegrano mecze półfinałowe. W pierwszym półfinale zespół z Katowic niespo-
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Drużyna piłkarska

dziewanie wygrał z zespołem z Bydgoszczy 2-0. W drugim starciu (równie niespodziewanie)
drużyna OIRP Kraków wygrała po zaciętym boju z drugim zespołem  z Warszawy również
2-0 zapewniając sobie awans do finału.
W ostatnim meczu, niestety szczęście odwróciło się od krakowian, którzy po celnym trafieniu kapitana OIRP Kraków do krakowskiej bramki w ostatniej minucie meczu, ulegli
Katowicom 1-0.
Ostatecznie klasyfikacja wyglądała następująco:
1.       Katowice;
2.       Kraków;
3.       Bydgoszcz;
4.       Warszawa II;
5.       Warszawa I;
6.       Olsztyn;
7.       Rzeszów;
8.       Łódź;
9.       Kielce, Wałbrzych, Wałbrzych.
Dodatkowo, nagrody indywidualne otrzymali : radca prawny Kamil Kosior (najlepszy zawodnik
turnieju) oraz aplikant Marcin Wąsik (najmłodszy zawodnik turnieju).
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Na zakończenie należy podkreślić perfekcyjną organizację turnieju oraz udział kibiców drużyn
z Kielc, Wałbrzycha oraz Warszawy.
Podsumowując, wydaje się, że wsparcie OIRP w Krakowie  dla drużyny piłkarskiej przyniosło
spodziewany efekt. Pozostaje mieć nadzieję, iż w przyszłym roku uda się nam poprawić rezultat, dzięki większemu zaangażowaniu aplikantów i poszerzeniu kadry meczowej o nowych
zawodników.
  Maciej Bałaziński
Radca prawny
Kapitan drużyny piłkarskiej

III Turniej szachowy prawników
w Krakowie
W dniu 22 maja 2010 r., w ramach organizowanych przez Ars Legis -Stowarzyszenie im. Św.
Ivo Helory Dni Prawniczych, w Klubie Adwokatów przy ul. Sławkowskiej 1 odbył się III turniej
szachowy o puchar Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie  
W turnieju wzięło udział 12 przedstawicieli zawodów prawniczych i studentów. Zgodnie
z oczekiwaniami zwyciężył arcymistrz Paweł Czarnota – student Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego (6,5 pkt z 7). Za jego plecami do ostatniej rundy trwała walka  o najlepsze
miejsca, w wyniku której II miejsce zajął Tomasz Krajewski – Adwokaci, III miejsce Jakub
Wisław – student UJ, IV miejsce Józef Wąsik – Sąd, wszyscy po  5 punktów.  Dalsze miejsca
zajęli  Wojciech Rajski – Adwokaci i Michał Olszyński – Prokuratura po 4 punkty, Krzysztof
Jewulski  - Radcy Prawni i Witold Sobejko – Sąd po 3,5 punkty, Tomasz Piłat – Aplikant
radcowski 2,5 punkta, Krzysztof Skawiańczyk – Adwokaci 2 punkty, Konrad Kołodziejski
– UJ1 punkt i bez punktu Michał Włodarczyk – Aplikant radcowski.  
Zwycięzca otrzymał ufundowany przez Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie p. Michalinę Nowokuńską piękny puchar, który wręczył Wicedziekan Izby p. Bogusław
Adamczyk.
Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez Wolters
Kluwer Polska sp. z o.o.
Turniej zorganizował i sędziował FIDE Arbiter Mariusz Stanaszek.
Mariusz Stanaszek
Radca prawny
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Ważne w OIRP ...................................3
Warto wiedzieć..................................7

BIURO CZYNNE: poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
W SIEDZIBIE RADY OIRP
W KRAKOWIE DYŻURUJĄ:
DZIEKAN
Michalina Nowokuńska
wtorek w godz. 12.00 – 14.00
WICEDZIEKAN
Bogusław Adamczyk
poniedziałek
w godz. 12.00 – 14.00
SEKRETARZ
Małgorzata Wyszogrodzka
środa w godz. 9.00 – 11.00
SKARBNIK
Alicja Juszczyk
środa w godz. 8.00 – 10.00

Doskonalenie zawodowe...............15

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
Zofia Krok
czwartek w godz. 12.00 – 14.00
POZA SIEDZIBĄ RADY OIRP
W KRAKOWIE DYŻURUJĄ
WICEDZIEKANI:
Elżbieta Reichert-Kądziołka
środa w godz. 15.00 – 17.00
Nowy Sącz, ul. Wałowa 1
tel. 18/547-56-76
Wiesław Hudyma
poniedziałek
w godz. 17.00 – 19.00
Tarnów, ul. Niska 24
tel. 14/633-02-59
606-13-45-75

Różne
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BIULETYN INFORMACYJNY – 2
kwiecień – czerwiec 2010
Materiały zebrała i opracowała:
Małgorzata Wyszogrodzka
Okręgowa Izba Radców
Prawnych w Krakowie
Nakład: 2300 egzemplarzy

Zmiany na liście radców prawnych w okresie od 1 marca 2010 r.
do 30 czerwca 2010 r.
Na dzień 30 czerwca 2010 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Krakowie wpisanych było 1820 radców prawnych.
W okresie od 1 marca 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku:
1. Wpisano 19 osób spełniających przesłanki określone w art. 25 ust. 1 ustawy o radcach
prawnych, 22 osób po przeniesieniu wpisu z innych Izb.
2. Skreślono 9 radców prawnych, w tym:
• 5 radców prawnych na ich wniosek.
• czterech zmarłych radców prawnych: Poray-Zbrożek Ewa, Szarski Andrzej, Burzyńska Barbara, Kremer Andrzej
3. Zawieszono prawo do wykonywania zawodu sześciu radcom prawnym, w tym:
•
6 radcom prawnym na ich wniosek,
•
jednemu radcy prawnemu na podstawie orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
OIRP w Krakowie.
Wśród zmarłych radców prawnych jest też Tadeusz Gretschel - nestor radców prawnych
zrzeszonych w OIRP w Krakowie, a uprzednio aktywny i uznany działacz Zrzeszenia
Prawników Polskich, współtwórca Stowarzyszenia Radców Prawnych w Krakowie,
Członek Komitetu Organizacyjnego Samorządu Radców Prawnych powołanego przez
Ministra Sprawiedliwości.
Biuro Rady
OIRP w Krakowie

Serwis
internetowy
Radcy
Prawnego

Składki członkowskie
Przypominamy, że składki członkowskie obowiązują w następującej wysokości:
• składka podstawowa – w wysokości 85 zł miesięcznie, w tym składka ubezpieczeniowa
22 zł miesięcznie, a składka samorządowa 63 zł

www.LEX.com.pl

• składka podstawowa bez ubezpieczenia (którą opłacają radcowie prawni nie wykonujący
zawodu radcy prawnego, w tym mający zawieszone prawo do wykonywania zawodu) –
w wysokości 63 zł miesięcznie, co stanowi składkę samorządową

Temat dnia

Ludzie o prawie

Aktualności

Kompleksowa informacja prawna

Ludzie prawa

Newsletter Radcy Prawnego

www.LEX.com.pl

• składka obniżona (którą opłacają radcowie prawni będący emerytami lub rencistami,
wykonujący zawód radcy prawnego) – w wysokości 53,50 zł miesięcznie, w tym składka
ubezpieczeniowa 22 zł miesięcznie, a składka samorządowa 31,50 zł
• składka ulgowa (którą opłacają radcowie prawni będący emerytami lub rencistami nie
wykonującymi zawodu radcy prawnego) w wysokości 6 zł miesięcznie, co stanowi składkę
samorządową
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Nr 2 kwiecień – czerwiec 2010

Różne
• Radcowie Prawni, którzy ukończyli 75 rok życia i nie wykonują zawodu radcy prawnego zwolnieni
są z obowiązku uiszczania składki członkowskiej poczynając od następnego miesiąca po miesiącu,
w którym ukończyli 75 rok życia.
Aplikanci radcowscy opłacają składkę członkowską w wysokości 16 zł miesięcznie, co stanowi składkę
samorządową.
Radca Prawny i aplikant radcowski obowiązany jest uiszczać składkę najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca,
którego składka dotyczy.
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie prosi o regularne, comiesięczne uiszczanie składek
członkowskich celem umożliwienia Radzie realizacji zadań ustawowych, oraz przekazywania części składki
do Krajowej Rady Radców Prawnych i ubezpieczyciela.
Z limeryków okręgowych
(rzecz o organach, czyli co w Izbie gra)

Limeryk o wykładni
(niedokładnie prawniczej)

W pewnej Izbie (Okręgowej, z tego co wiem)
zgrane wszystko jest na tip-top zawsze, bowiem
Izba ta jest z tego znana,
iż wybitne ma organa,
krótko mówiąc – gra gitara (że tak powiem).

Pewien zespół (radcowski dokładnie)
wielbi (wielce!) uprawiać wykładnię,
by zaś spektrum mieć szersze,
wziął na warsztat też wiersze
– każdy solo i wszyscy gromadnie.

Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Kodeks
postępowania
karnego
Komentarz
Tom I: Komentarz do art. 1-424 k.p.k.
Tom II: Komentarz do art. 425-673 k.p.k.

UWAGA! Tylko dla członków OIRP w Krakowie
20% rabatu na wszystkie książki Wolters Kluwer
Polska dostępne w księgarni internetowej pod
adresem www.profinfo.pl/krakow. Hasło: LEX

pod red. Jana Grajewskiego
Jan Grajewski, Lech Krzysztof PaprzyckiSławomir Steinborn
Autorzy starali się przedstawić obowiązujące regulacje prawne w kontekście poglądów
doktryny, jak i tendencji orzecznictwa sądowego, przy uwzględnieniu współczesnych standardów międzynarodowych z zakresu postępowania karnego. Szczególną uwagę zwrócono
na charakterystykę nowych rozwiązań proceduralnych ujętych w ustawach nowelizujących
kodeks postępowania karnego. Komentarz uwzględnia stan prawny na 15 marca 2010 r. oraz
zmiany w kodeksie postępowania karnego wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 5 listopada 2009 r., która wchodzi w życie w dniu 8 czerwca 2010 r.
2010, wydanie 2, oprawa twarda z obwolutą format A5 , Tom I: s. 1292 s., Tom II: s. 1480

Książki z rabatem dostępne również u Państwa doradcy handlowego: Wolters Kluwer Polska, Oddział Kraków, ul. Zacisze 7, tel. 012 298 49 10, fax 012 298 49 11

23
okladka.indd
1-2 23
newsletter5.indd

25/06/2010 15:13

newsletter5.indd 1

15:13
25/06/2010 15:15

