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Wielkanoc nie pachnie choinką tylko wiosennymi kwiatami
Nie jest czasem oczekiwania na prezenty i wigilijne potrawy
Stanowi jednak niezwykłą okazję zarówno do poważnej 
refleksji nad życiem i śmiercią,
Jak i do obudzenia w sobie nadziei i radości płynących 
ze Zmartwychwstania

Dziekan i Rada  
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie 
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Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy !
Słońce i budząca się do życia przyroda świadczą niezbicie, że zaczęła się wiosna. Te uwarunko-
wania przyrody zawsze i chyba wszystkich nastrajają optymistycznie, mnie również. Optymizm 
jest nam potrzebny na co dzień, zwłaszcza w sytuacji kolejnych wyzwań, jakie stoją przed nami, 
a które wiążą się z nabyciem przez Izbę kolejnych nieruchomości. Ale od początku. W ostatnim 
Biuletynie informowałam Państwa o zakupie lokalu nr 5 położonego na IV piętrze w budynku 
przy ul. F. Nullo 8 w Krakowie , a tuż przed Świętami Bożego Narodzenia udało się zakończyć 
negocjacje z właścicielami dwóch lokali położonych na I piętrze i zaraz po Świętach, bo w dniu 27 
grudnia 2013r., zostały podpisane umowy o nabyciu obu tych lokali na potrzeby naszej Izby. Syn-
tetycznie przedstawiając nasze zamierzenia związane z nabytymi nieruchomościami, chcę Państwa 
poinformować, że planujemy je przebudować celem wygospodarowania jednej dużej sali szkole-
niowej, scalenia biura rady tj. przeniesienia pionu aplikacji z najmowanych obecnie pomieszczeń 
przy ul. Grzegórzeckiej w Krakowie, urządzenia sali rozpraw dla potrzeb szkoleniowych, do której 
już zostały zakupione meble z sądu rejonowego w Wieliczce. Mniej optymistycznie podchodzę do 
terminu zakończenia planowanych robót remontowych, bowiem na przebudowę lokali na potrzeby 
Rady konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, a to wymaga czasu związanego z przej-
ściem procedury administracyjnej. Obecnie jesteśmy na etapie projektowania, a zadania nasze-
go samorządu muszą być realizowane na bieżąco i zgodnie z przyjętym planem i trzeba te plany  
i zamierzenia pogodzić. 

Swego rodzaju odreagowaniem było ostatnie w starym roku uroczyste posiedzenie naszej Rady, 
której gościem specjalnym był ks. dr Marek Gołąb, Duszpasterz Prawników Archidiecezji Krakowskiej. 
Natomiast w dniu 19 stycznia 2014 r. w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich w dorocznym spotkaniu 
opłatkowym u Metropolity Krakowskiego Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza uczestniczyli przed-
stawiciele wszystkich zawodów prawniczych. Na spotkaniu tym miałam zaszczyt i przyjemność 
wystąpić w imieniu przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych oraz podziękować Szacow-
nemu Gospodarzowi za kontynuowanie tradycji noworocznych spotkań prawników w siedzibie 
Arcybiskupów Krakowskich. 

Udało się także zorganizować w dniu 20 lutego br. spotkanie dla naszych Seniorów, było i coś dla 
ciała i dla ducha bowiem spotkanie uświetnił znakomity recital Pana Zbigniewa Wodeckiego. 

Z ostatniej chwili chcę Państwu przekazać informację o przeprowadzonym egzaminie radcowskim, 
który odbył się w dniach 19-21 marca w zmienionej formule, bo bez sprawdzianu z wiedzy ogólnej 
w formie testu, a zatem sam egzamin trwał o jeden dzień krócej.

Do egzaminu w tym roku przystąpiło 351 kandydatów, co powoduje mój umiarkowany optymizm 
w kontekście rynku usług prawniczych, zwłaszcza wobec faktu, że w dniu 25 marca miało miejsce 
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ślubowanie kolejnych aplikantów radcowskich, którzy jeszcze w ubiegłym roku zdali egzamin rad-
cowski. W sumie po zeszłorocznym egzaminie szeregi radców prawnych krakowskiej Izby zwiększyły 
się o 373 członków. Obecnie Izba krakowska liczy 2671 radców prawnych. 

Warto też odnotować, że w tym roku po raz pierwszy w historii naszej Rady przez trzy kolejne 
soboty w miesiącu styczniu odbywały się zmagania konkursowe aplikantów radcowskich , które 
zakończyły się w dniu 25 stycznia, wyłonieniem trzech pierwszych laureatów ale tak naprawdę 
wszyscy uczestnicy tego konkursu byli zwycięzcami. Jury, któremu miałam zaszczyt przewodniczyć, 
z przyjemnością słuchało ciekawych i błyskotliwych wystąpień naszych aplikantów radcowskich, 
a skoro tak dobrze poszło, tradycja została zapoczątkowana. 

W Biuletynie tym znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o ważnych wydarzeniach i osiągnię-
ciach naszej Rady i dokonaniach niektórych radców prawnych. Miło mi poinformować, że w dniu 
13 marca miała miejsce uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Kryształowego serca radcy 
prawnego”, której laureatem jest również radca prawny P. Marcin Mioduszewski z naszej Izby. To 
budujące, że takich radców ofiarnych i życzliwych mamy w swoich szeregach, bo jak powiedział 
Oskar Wilde: 

„tylko taka moc posiada wartość, która umożliwia dobre uczynki”.

Wszystkim Państwu życzę pogody ducha i przyjemnej lektury naszego Biuletynu.

Danuta Koszyk – Ciałowicz
Dziekan Rady OIRP w Krakowie 

Podziękowania Dziekana Rady  
dla notariusz Pani Joanny Greguły

Dziekan Rady Danuta Koszyk – Ciałowicz w imieniu Rady Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Krakowie serdecznie dziękuje notariusz Pani Joannie Gregule za profesjona-
lizm, dyspozycyjność, zaangażowanie, życzliwość i poświęcony czas na przygotowanie 
aktów notarialnych zakupu nieruchomości lokalowych przez Okręgową Izbę Radców 

Prawnych w Krakowie.

Oprócz podziękowań Dziekan Rady składa Pani notariusz życzenia pomyślności w życiu 
osobistym i dalszych sukcesów zawodowych.
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Krótkie spojrzenie wstecz – rok 2013 już za nami
W czerwcu 2013 r. zakończyła się VIII kadencja władz naszej korporacji, dlatego pierwsza połowa 
minionego roku upłynęła pod znakiem wyborów do organów samorządu radców prawnych kolejnej 
kadencji. Natomiast w drugiej połowie roku już nowo wybrane władze IX kadencji jako zadanie 
priorytetowe potraktowały sfinalizowanie zamierzeń inwestycyjnych zaakceptowanych przez nasz 
samorząd w poprzedniej kadencji. Cel ten został zrealizowany w październiku i w grudniu 2013 roku 
poprzez zakup dla OIRP dodatkowych nieruchomości lokalowych usytuowanych na I i IV piętrze 
budynku przy ul. Francesco Nullo nr 8 w Krakowie, o łącznej powierzchni około 570 m2 niezbędnych 
do polepszenia warunków wykonywania zadań naszego samorządu. OIRP w Krakowie obecnie jest 
właścicielem nieruchomości lokalowych, które zajmują całe powierzchnie I, III i IV piętra budynku 
przy Francesco Nullo 8 w Krakowie i wraz z pomieszczeniami w przyziemiu (przeznaczonymi na 
archiwum) dysponuje łącznie pow. około 870 m2. 

Rada OIRP wypełniając swoje obowiązki ustawowe odbyła w 2013 roku 12 posiedzeń, w toku których 
podjęła 1043 uchwały. Na listę radców prawnych zostało wpisanych 409 osób, skreślono 23 osoby. 
Na listę stałych mediatorów wpisano 3 osoby. Wyznaczono 703 radców prawnych do prowadzenia 
spraw z urzędu. Szkoleniem w ramach aplikacji radcowskiej zostało objętych 827 aplikantów rad-
cowskich. 2797 radców prawnych uczestniczyło w szkoleniach realizując obowiązek szkoleniowy, 
w tym w szkoleniach stacjonarnych organizowanych przez Komisję ds. doskonalenia zawodowego 
co miesiąc w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu oraz wyjazdowych, zorganizowanych w maju 
w Zakopanem i w październiku w Czarnym Lesie koło Częstochowy . 

W dniu 5 lipca 2013 roku w uroczystych obchodach „Dnia Radcy Prawnego”, zorganizowanych 
w Chochołowym Dworze w Jerzmanowicach wzięło udział ponad 400 członków naszej Izby. Obcho-
dy stały się znakomitą okazją do integracji naszego środowiska reprezentowanego przez wszystkie 
pokolenia radców włącznie z młodą generacją aplikantów radcowskich. Uroczystość uświetnił prof. 
Jerzy Bralczyk finezyjnym wykładem na temat sztuki komunikowania się.

Jak co roku objęliśmy patronatem akcje charytatywne takie jak: „Prawnicy chorym dzieciom”, 
„W pogoni za szczęściem”. Także objęliśmy patronatem II Kongres Prawa Medycznego obradujący 
w dniach 3-4 grudnia 2013 roku w Krakowie, w którym uczestniczyło około 200 osób, w tym wielu 
prawników oraz przedstawicieli zawodów medycznych.

Po raz pierwszy zostały zorganizowane dla radców prawnych z naszej izby oraz członków ich rodzin 
molekularne badania genetyczne, pozwalające na stwierdzenie bądź wykluczenie zwiększonych 
predyspozycji do występowania chorób nowotworowych. Badania zostały przeprowadzone w sie-
dzibie Izby.

Wspieraliśmy radców prawnych naszej korporacji, którzy kontynuując dobre tradycje uczestniczyli 
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w zawodach sportowych takich jak: V Halowe Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów 
Radcowskich w Piłce Nożnej organizowanych przez OIRP w Kielcach, VI Turniej Szachowy o Puchar 
Dziekana Rady OIRP w Krakowie, XXIV Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników w Poznaniu, 
a także X Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie i Snowboardowe Radców Prawnych i Aplikantów 
w Krynicy.

Nie zapominaliśmy o koleżankach i kolegach emerytach. Pod przewodnictwem Henryka Okraski 
działa funkcjonujący od 2010 roku Klub Seniora. Klub zrzesza radców prawnych emerytów i ren-
cistów zarówno wykonujących zawód radcy prawnego jak i nie wykonujących już tego zawodu. 
Członkowie Klubu spotykali się w wynajętym przez OIRP pomieszczeniu w Krakowie przy ul. Grze-
górzeckiej 79 i okresowo w piwnicy artystycznej Scena „Ata” przy ul. Czarnowiejskiej. 

Podsumowując należy stwierdzić, że rok 2013 był dobrym rokiem dla naszego samorządu. 

• Radcowie prawni z OIRP w Krakowie zostali nagrodzeni i wyróżnieni w Konkursie „Profesjonaliści 
Forbesa 2013 – Zawody zaufania Publicznego”. Zwycięzcą Konkursu Forbesa z woj. małopolskiego 
w kategorii radca prawny została Jolanta Budzowska, a w gronie laureatów znaleźli się radcowie 
prawni Michał Jaworski i Karol Tatara. 

•  Dużym sukcesem, który zawdzięczamy przede wszystkim profesjonalizmowi i dyspozycyjności 
radców prawnych, było zrealizowanie pilotażowego programu edukacji prawnej pro publico bono 
w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 w dwóch szkołach: w Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach 
oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Rabce – Zdroju. Tematyka objęła całe spektrum zagad-
nień prawnych. Kolejne szkoły ponadgimnazjalne wyraziły także chęć wdrażania tego programu, 
w związku z czym OIRP w Krakowie będzie je realizować w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 
w 10 liceach ogólnokształcących z Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza. 

•  Współorganizowaliśmy konferencje w Nowym Sączu „Mediacja – sposób na porozumienie” oraz 
Międzynarodową Konferencję „Dyscyplina Finansów Publicznych” w Krakowie.

•  W ramach współpracy z zagranicą: uczestniczyliśmy w organizacji Szczytu Prezydentów Samo-
rządów Prawniczych Europy Środkowej w dniach 29 - 30 września 2013 roku, który odbył się 
w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli Prezesi Izb adwokackich/radcowskich: austriackiej, cze-
skiej, słowackiej, węgierskiej, niemieckiej i polskiej. W dniu 14 października 2013 roku gościliśmy 
prawników z Iranu, którzy uczestniczyli w Sądzie w Krakowie w rozprawach cywilnej i karnej, oraz 
spotkali się z radcami prawnymi członkami Komisji ds. współpracy z zagranicą i wicedziekanem 
Marcinem Sala – Szczypińskim. Kontynuując współpracę z Izbą Adwokackiej w Lyonie uczestniczy-
liśmy w uroczystej ceremonii ślubowania absolwentów w Ecole des Avocats (Szkoła Adwokatów).

Stale zwiększająca się liczba członków krakowskiej Izby spowodowała konieczność zwiększenia także 
nakładu naszego Biuletynu, a przy tej okazji uległa zmianie jego szata graficzna.
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Uruchomiliśmy od października 2013 r., newsletter służący przekazywaniu bieżących informacji 
i komunikatów oraz ogłoszeń. Na dzień 31 grudnia 2014 roku newsletter przesyłany był do 1975 
radców prawnych oraz 1197 aplikantów, którzy podali swój adres mailowy. 

Kończąc pragnę podkreślić, jeszcze jedno wydarzenie z 2013 roku świadczące o wysokiej randze 
naszego zawodu i zaufaniu oraz otwierające nowe wyzwanie przed naszą korporacją: jest nim po-
szerzenie kompetencji radców prawnych wynikające z nowelizacji kodeksu postępowania karnego 
jakim jest możliwość występowania od 2015 roku w roli obrońców w sprawach karnych.

Rada dziękuje wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy włączyli się w pracę samorządu i wspierali 
jego organy w bieżących działaniach.

Danuta Rebeta
Radca prawny

Sekretarz Rady OIRP w Krakowie

Plan Pracy Rady OIRP w Krakowie na 2014 rok
Dnia 29 marca 2014 roku odbyło się Zgromadzenie OIRP w Krakowie, które zatwierdziło spra-
wozdanie organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z działalności w roku 2013 oraz 
uchwaliło budżet Izby i plan pracy Rady na 2014 rok.

Plan pracy jak co roku zawiera zakres obowiązków ustawowych związanych ze sprawowaniem 
nadzoru nad należytym, zgodnym z ustawą o radcach prawnych i Kodeksem etyki radcy prawnego, 
wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich. Nadto obok obowiązku 
reprezentowania interesów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w bieżących kontaktach 
z Sądami, Prokuraturą, Okręgową Radą Adwokacką w Krakowie, Krakowską Izbą Notarialną, Radą 
Izby Komorniczej oraz innymi samorządami zawodowymi, w szczególności reprezentującymi zawody 
zaufania publicznego zobowiązuje Radę do kontynuowania i podejmowania działań opisanych po-
niżej zmierzających do pozytywnego kształtowania wizerunku zawodu radcy prawnego tak w kraju 
jak za granicą, poprzez współpracę z organizacjami, zobowiązuje także do realizacji zadań mających 
na celu integrację naszego środowiska zawodowego.

Wykonywanie przez Radę przyjętego Planu pracy polegać będzie w szczególności na:

1. realizacji obowiązków ustawowych (tak jak co roku) poprzez: 
• prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, a więc prowadze-

niem listy radców prawnych (wpisy, skreślenia, zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, 
przenoszenia wpisów);

• prowadzenie listy aplikantów radcowskich i aplikacji radcowskiej (przygotowanie i uchwalenie 
planu szkolenia, list wykładowców, wykazów patronów, zorganizowanie praktyk, zawarcie 
umów: o aplikację radcowską, o sprawowanie patronatu, z sądami, z kancelariami radców 
prawnych, z organami administracji publicznej;
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• sporządzenie, publikowanie i aktualizowanie listy radców prawnych i aplikantów w Biuletynie 
Informacji Publicznej;

• wykonanie zadań zleconych przez Ministra Sprawiedliwości z zakresu administracji rządowej 
przez zorganizowanie w 2014 roku egzaminu wstępnego na aplikację i egzaminu radcowskie-
go oraz zapewnienie obsługi administracyjnej i technicznej komisji kwalifikacyjnych i komisji 
egzaminacyjnych przeprowadzających powyższe egzaminy;

• realizację programu szkolenia dla radców prawnych (szkolenia własne oraz we współpracy 
z innymi podmiotami); 

2. współpracy z Krajową Radą Radców Prawnych przez czynny udział radców prawnych naszej 
Izby w pracach organów KRRP; między innymi z powołaną Komisją Nadzwyczajną ds. zmian 
Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w celu przygotowania na Nadzwyczajny Zjazd Radców Praw-
nych w listopadzie 2014r. zmian do Kodeksu Etyki lub uchwalenia nowego Kodeksu Etyki 
Radcy Prawnego, a także poprzez występowanie z wnioskami o podjęcie koniecznych uchwał, 
ich zmianę;

3. kontynuowaniu nawiązanej w latach poprzednich współpracy międzynarodowej, a także po-
przez organizację konferencji naukowej w dniach od 05 do 08 czerwca br. przy okazji do-
rocznego kongresu stowarzyszenia EAL z siedzibą w Brukseli na temat europejskiego prawa 
pracy i europejskiego prawa ubezpieczeń społecznych oraz seminarium poświęconego tzw. 
umiejętnościom miękkim korzystnym przy prowadzeniu kancelarii prawnej i networkingowi 
jako narzędziu pozyskiwania klientów; nawiązanie kontaktów z kancelariami w innych krajach 
zainteresowanych przyjęciem stażystów (aplikantów, młodych radców prawnych);

4. podejmowaniu inicjatyw integrujących radców prawnych i aplikantów radcowskich w ramach 
naszej Izby między innymi poprzez zorganizowanie:
• w miesiącu styczniu 2014 r. konkursu krasomówczego dla aplikantów radcowskich,
• w miesiącu lutym 2014 r. spotkania dla seniorów radców prawnych (rencistów i emerytów), 

współpracy z Klubem Seniora i wspieranie jego działalności,
• w miesiącu lipcu 2014 r. wspólnego spotkania radców prawnych i aplikantów radcowskich 

z okazji Dnia Radcy Prawnego.

5. podejmowaniu działań integracyjnych na forum krajowym i międzynarodowym poprzez:
• Udział w organizacji XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej Letniej Spartakiady Prawników – 

Kraków 2014.
• Współdziałanie z Krajową Radą Radców Prawnych, okręgowymi izbami radców prawnych oraz 

innymi podmiotami w organizowaniu imprez w tenisie, narciarstwie oraz udział w Mistrzo-
stwach Świata w piłce nożnej Adwokatów i Radców Prawnych w Budapeszcie w 2014 roku.

• Zorganizowanie turnieju w ramach VII Edycji Akcji Prawnicy Chorym Dzieciom.
• Jak co roku organizację Turnieju szachowego o Puchar Dziekana Rady OIRP w Krakowie. 

6. rozpowszechnianiu wśród radców prawnych idei działalności „pro bono” na rzecz świadczenia 
bezinteresownej pomocy prawnej. Zgłaszanie kandydatur do konkursu „Kryształowe serce radcy 
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prawnego”. Kontynuacja współpracy z Krakowskim Forum Organizacji Społecznych KraFOS. 
Popieranie akcji dobroczynnych inicjowanych przez środowisko radcowskie.

7. Rozszerzeniu działalności w zakresie zawartego dnia 13 lutego 2013 roku w Warszawie pomiędzy 
Ministrem Sprawiedliwości, Ministrem Edukacji Narodowej, Prezesem Sądu Apelacyjnego w Pozna-
niu, Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesem Krajowej Rady Notarialnej, Prezesem 
Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie realizowania, 
rozwijania i promowania programu edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych.

Pragnę także poinformować, że w związku z zakupem pod koniec 2013 roku w budynku przy ul. Fr. 
Nullo nr 8 nowych nieruchomości lokalowych położonych na I i IV piętrze na potrzeby szkoleniowo 
organizacyjne naszej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Planie pracy na rok 2014 zostało ujęte 
wykonanie prac remontowo adaptacyjnych opisanych lokali z tym, iż do wykonania części tych 
prac będzie można przystąpić po uzyskaniu pozwolenia budowlanego.

Stąd od początku bieżącego roku trwają intensywne prace projektowe, jako, że posiadana powierzch-
nia umożliwia urządzenie sal wykładowych, pomieszczeń biurowych dla aplikacji, Rzeczników i Sądu 
Dyscyplinarnego, Biura oraz organów naszej Izby. Planuje się również uruchomienie „Sali sądowej” 
dla aplikantów, w której odbywać będą się praktyczne zajęcia. Realizacja tych zamierzeń pozwoli 
na lepszy komfort nauki i pracy.

Podkreślając na koniec, że działalność informacyjna Rady (także ujęta w Planie pracy na rok 2014) 
jest realizowana nie tylko poprzez wydawanie niniejszego Biuletynu Informacyjnego, ale przede 
wszystkim poprzez stronę internetową, stronę Biuletynu Informacji Publicznej, newslettera, pra-
gnę wszystkich zaprosić do ich odwiedzania, tam są i będą zamieszczane informacje o pracy Rady, 
o szkoleniach i innych wydarzeniach. 

Pragnę również przypomnieć, iż publikacja od 10 stycznia 2014 r listy radców prawnych oraz listy 
aplikantów radcowskich w Biuletynie Informacji Publicznej OIRP w Krakowie umożliwia sądom bie-
żącą weryfikację danych radców prawnych i aplikantów radcowskich, dlatego proszę o sprawdzenie 
czy Państwa dane umieszczone na listach radców prawnych i aplikantów radcowskich opublikowa-
nych przez n/Izbę odpowiadają stanowi rzeczywistemu. W razie jakichkolwiek niezgodności proszę 
o niezwłoczne przesłanie informacji do Biura Rady OIRP w Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/4. Jeżeli 
niezgodność (rozbieżność) dotyczy kwestii wykonywania zawodu radcy prawnego proszę o przesłanie 
wypełnionego zawiadomienia o wykonywaniu zawodu radcy prawnego (wzór zawiadomienia jest do 
pobrania na stronie internetowej OIRP w Krakowie, w zakładce dla radców-> obowiązki zawodowe).

Danuta Rebeta 
Radca prawny

 Sekretarz Rady OIRP w Krakowie

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Michalina Nowokuńska Dziekan Rady 
OIRP w Krakowie
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II Międzynarodowa Konferencja Naukowa  
„Dyscyplina Finansów Publicznych  
– narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego” 
W dniach 20 - 22 listopada 2013r. w Krakowie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
zorganizowana przez Katedrę Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, Regionalną Izbą Obrachunkową 
w Krakowie, Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, oraz Regionalną Komisję Orzekającą 
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Krakowie pt. „Dyscyplina Finansów Publicznych - narzędzie prawidłowej gospodarki sektora pu-
blicznego”. Tematyka Konferencji dotyczyła istotnych problemów z obszaru finansów publicznych, 
zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych. 

Uczestnikami Konferencji byli praktycy reprezentujący organy kontroli państwowej, administracji 
rządowej i samorządowej, jednostek sektora finansów publicznych oraz przedstawiciele nauki z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Papieskiego 
w Krakowie i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 

Licznie w gronie uczestników reprezentowane było środowisko radców prawych w liczbie 88 osób, 
w tym 41 radców prawych OIRP w Krakowie. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie już po 
raz drugi była współorganizatorem Konferencji o tematyce gospodarki finansowej sektora publicz-
nego, w tym dyscypliny finansów publicznych. 

W toku obrad poruszono zagadnienia z zakresu: gospodarka finansowa jednostek sektora finansów 
publicznych, zamówień publicznych, kontroli zarządczej, odpowiedzialności za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych jako skutku kontroli gospodarki finansowej lub zamówień publicznych, 
zasad etycznego postępowania w zakresie zamówień publicznych, finansów publicznych, dyscypliny 
finansów publicznych. Zagadnienia te były omawiane także w kontekście międzynarodowym przez 
zaproszonych gości zagranicznych. 

Przebieg obrad i gorące dyskusje pozwoliły na konfrontację rozwiązań systemowych w obszarze 
gospodarki finansowej sektora publicznego, także w odniesieniu do rozwiązań funkcjonujących 
w innych krajach. 

Referaty opracowane i przedstawione w ramach Konferencji zostały opublikowane, stanowią zbiór 
praktycznych wypowiedzi.

Alicja Juszczyk
Radca prawny

Wicedziekan Rady OIRP w Krakowie
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VI edycja Konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” rozstrzygnięta. 
Nagroda dla radcy prawnego Marcina Mioduszewskiego
Już po raz szósty Krajowa Rada Radców Prawnych przyznała wyróżnienia w Konkursie „Kryształowe 
serce radcy prawnego”. W czwartek, 13 marca 2014 r., podczas uroczystości w Warszawie, nagrodę 
odebrało 17 radców prawnych z całej Polski, wyróżniających się w działalności pro bono. Tytuł ten 
jest przyznawany radcom prawnym i aplikantom radcowskim, którzy wyróżniają się bezinteresowną 
pomocą prawną m. in. na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących 
cele publiczne, kościołów i związków wyznaniowych czy rodzin dotkniętych klęskami.

W tegorocznej edycji, z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, statuetką „Kryształowego 
serca radcy prawnego” został uhonorowany Pan Marcin Mioduszewski, radca prawny wyróżniający 
się od ponad pięciu lat w świadczeniu pomocy prawnej pro bono poprzez organizację, osobisty 
udział i nadzór nad świadczeniem bezpłatnej pomocy prawnej w ramach Stowarzyszenia WIOSNA. 
Na początku Marcin Mioduszewski samodzielnie świadczył nieodpłatną pomoc prawną na rzecz 
Stowarzyszenia. Z biegiem czasu, w związku z dynamicznym rozwojem działalności Stowarzyszenia, 
stał się pomysłodawcą oraz Koordynatorem całego Zespołu Prawnego Stowarzyszenia WIOSNA. 
Obecnie, Zespół Prawny, działający bezpośrednio przy Zarządzie składa się z 15 osób (7 radców 
prawnych, 5 aplikantów radcowskich oraz 3 studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego). Należy podkreślić, że każdy członek zespołu świadczy pomoc prawną nieodpłatnie. 
Marcin Mioduszewski często prowadzi szkolenia zarówno dla pracowników Stowarzyszenia, jak 
i dla wolontariuszy, wyjaśniając im istotę prawnych zagadnień, z którymi spotykają się na co dzień 
w działalności Stowarzyszenia. Ma ogromne zasługi w zwiększaniu świadomości prawnej wśród osób 
związanych ze Stowarzyszeniem. Zawsze dba o najwyższą jakość usług prawnych i edukuje tych, 
z którymi współpracuje lub dla których wykonuje zlecenie. Zadaniem Zespołu Prawnego, którego 
prace nadzoruje i koordynuje, jest nie tylko negocjowanie i tworzenie umów oraz zapewnianie, by 
wszystkie podejmowane przez stowarzyszenie działania były zgodne z prawem, ale także promo-
wanie kultury prawnej, uczciwości i właściwych standardów prawnych w obrocie gospodarczym 
wśród wszystkich partnerów – sponsorów, darczyńców i podwykonawców Stowarzyszenia WIOSNA. 
Zasięg działalności Stowarzyszenia WIOSNA jest bardzo szeroki. Przede wszystkim, koordynowane 
są dwa ogólnopolskie projekty - SZLACHETNA PACZKA oraz AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI, które an-
gażują około 12000 wolontariuszy i 17000 beneficjentów pomocy. Przy realizacji każdego z tych 
projektów, konieczne jest zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej na bardzo wysokim poziomie 
- kontrahenci Stowarzyszenia to firmy o uznanych markach i równie szerokiej działalności. Ponadto 
Marcin Mioduszewski bierze również osobiście czynny udział w projektach Stowarzyszenia - co 
roku jest darczyńcą SZLACHETNEJ PACZKI - wraz ze znajomymi przygotowuje „swoją” paczkę.  
W 2010 r. pomagał rozwozić paczki dla powodzian, w 2011 r. dowoził wolontariuszy do Ustrzyk Dolnych, 
aby mogli ankietować rodziny do udziału w SZLACHETNEJ PACZCE, a następnie dowoził tam paczki 
w ramach finału akcji. Przez wszystkie lata pomagał w dystrybucji paczek na terenie Krakowa. W 2011 r.  
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w ramach SZLACHETNEJ PACZKI poznał jedną z rodzin z okolic Krakowa, której historia bardzo 
go poruszyła. Opowiedział o niej w programie „My Wy Oni” wyemitowanym w dniu 15 listopada 
2012 r. w TVP 1. Od tego czasu zaangażował się w całoroczną pomoc członkom tej rodziny, dowoził 
im żywność i wodę w zimie, gdy z powodu mrozu i śniegu byli odcięci od świata. Jest osobą, która 
swoim przykładem, energią i zapałem do działania zachęca i inspiruje kolejne osoby do działalności 
charytatywnej, wprost zaraża innych entuzjazmem.

Marcin Mioduszewski jest osobą o dużej wrażliwości na problemy potrzebujących, którym stara się 
przywracać poczucie i uznanie własnej wartości. Jego ponad 5 - letni czynny i wielopłaszczyznowy 
udział w działalności charytatywnej oraz w świadczeniu bezpłatnej pomocy prawnej na bardzo wyso-
kim poziomie stanowi również jego osobisty wkład w budowę pozytywnego wizerunku medialnego 
środowiska radców prawnych, jako grupy zawodowej, którą cechuje nie tylko profesjonalizm, lecz 
również zaangażowanie społeczne pro bono. 

Kwintesencją oceny jego postawy niech będzie wypowiedź p. Anny Wilczyńskiej, Dyrektora Projek-
tu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI, Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA: „Dla Marcina pomoc 
WIOŚNIE to nie praca, to misja, którą z pełnym oddaniem realizuje każdego dnia.”

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

Warto wiedzieć

„Laureat Konkursu Kryształowe Serce – Marcin Mioduszewski wraz z Ewą Stompor – Nowicką Wiceprezesem KRRP  
i Danutą Koszyk – Ciałowicz Dziekanem Rady OIRP w Krakowie”
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Młodzież świadoma swoich praw i obowiązków  
czyli o sukcesach OIRP w Krakowie w realizacji programu edukacji 
prawnej pro bono w szkołach ponadgimnazjalnych Małopolski
Pilotażowy program edukacji prawnej pro bono został zrealizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych 
w Krakowie w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach oraz w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej w Rabce – Zdroju.
Radcowie prawni z naszej Izby przez 19 kolejnych tygodni spotykali się z młodzieżą wymienionych szkół. 
Uczniom szkół ponadgimnazjalnych został zaproponowany autorski program opracowany przez krakowską 
Izbę z podziałem tematyki na dwa bloki: tematy ogólne, wprowadzające do podstawowych zagadnień wiedzy 
o prawie i instytucjach państwowych oraz bardziej szczegółowe, wycinkowe tematy z różnych dziedzin prawa 
o dużej aktualności i znaczeniu praktycznym dla młodzieży. 
Wśród tematów ogólnych znalazły się m. innymi tematy dotyczące źródeł prawa i ich hierarchii, podziału 
systemu prawa na gałęzie, organów i zasad funkcjonowania Wymiaru Sprawiedliwości oraz administracji 
państwowej, zasad organizacji i funkcjonowania organów ścigania oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.
Wśród tematów bardziej szczegółowych zostały poruszone m. innymi zagadnienia dotyczące:  zakupów i rekla-
macji w sieci np. na Allegro, dozwolonego korzystania z cudzych utworów w Internecie oraz  odpowiedzialności 
prawnej za naruszenie praw autorskich w prasie i w Internecie,  bezpieczeństwa w sieci, problematyki prawnej 
pożyczek „chwilówek”, rejestru dłużników niewypłacalnych, zagrożeń związanych z zawodami sportowymi 
i dyskotekami, uporczywego nękania (Stalking), zatrudniania młodocianych i zawierania przez nich umów 
o pracę, założenia własnej działalności gospodarczej, podatków w życiu codziennym.
Jak podkreślają radcowie prawni biorący udział w programie edukacji prawnej w Zespole Szkół nr 1 w Gorli-
cach: - Jednym z największych sukcesów akcji jest to, że uczniowie objęci semestralnym cyklem zajęć z prawa 
uświadomili sobie wyraźnie, że w życiu codziennym występują w wielu rolach społecznych, z którymi wiążą 
się konkretne prawa i obowiązki. Odkryli, że są nie tylko uczniami, lecz także obywatelami zobowiązanymi do 
przestrzegania obowiązującego porządku prawnego. Uświadomili sobie również, że są podmiotami mogącymi 
wpłynąć na tworzenie obowiązującego prawa np. poprzez realizację uprawnienia do obywatelskiej inicjatywy 
ustawodawczej. Z niemałym zaskoczeniem dowiedzieli się, że w skład spadku mogą wchodzić nie tylko aktywa, 
ale i długi oraz że nie tylko ich rodzice ale i oni sami czasami płacą podatki. Uczniowie odkryli także, że każdy 
z nas jest konsumentem, który jest uprawniony w określonym terminie do rezygnacji z pochopnego zakupu 
dokonanego on – line. Zostali zaznajomieni z przykładami klauzul niedozwolonych stosowanych np. przez 
właścicieli sklepów internetowych, operatorów telefonii komórkowej, przewoźników lotniczych i pouczeni 
o tym jak się można przed nimi bronić. Z zainteresowaniem i uwagą młodzi internauci nawigujący na co 
dzień w sieci śledzili temat dotyczący przestrzegania praw autorskich w Internecie, w tym tzw. dozwolonego 
użytku osobistego przy korzystaniu z cudzych utworów zamieszczonych w Internecie. Odkryli także na jakie 
negatywne konsekwencje prawne narażają się w związku z naruszeniem przez nich cudzych praw autorskich 
lub dóbr osobistych np. w związku z umieszczeniem w Internecie zdjęć i filmów innych osób bez ich zgody. 
Jeżeli zadaniem realizowanego przez naszą Izbę programu edukacji prawnej było pogłębienie świadomości 
prawnej młodzieży i kształtowanie jej postaw społecznych poprzez znajomość prawa oraz przekazanie jej 
wiedzy prawniczej, przydatnej w konkretnych sytuacjach życia codziennego to cel ten został osiągnięty. 
Świadczą o tym również listy z podziękowaniami Dyrekcji Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach oraz Dyrekcji 
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Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rabce – Zdroju, które publikujemy poniżej.
Gratulacje i podziękowania zostały złożone na ręce Dziekana Rady OIRP w Krakowie, tym niemniej należą się 
one przede wszystkim radcom prawnym, bez których realizacja i powodzenie tego programu nie byłyby moż-
liwe. To ich bezinteresowne zaangażowanie, entuzjazm i profesjonalizm przesądziły o sukcesie tego  projektu. 
Miarą sukcesu OIRP w Krakowie 
jest bardzo duże zainteresowanie 
szkół programem edukacji praw-
nej. Będzie on kontynuowany 
w II semestrze roku szkolnego 
2013/2014 w kolejnych  10 szko-
łach ponadgimnazjalnych, w tym 
w 6 liceach ogólnokształcących 
w Krakowie (II, III, IV, VII, XI, XII 
LO) w 2 liceach ogólnokształcą-
cych w Nowym Sączu (I i II LO) 
i w 2 liceach ogólnokształcących 
w Tarnowie (I i III LO).
W związku z tym serdecznie dzię-
kuję radcom prawnym z rejonu 
nowosądeckiego: Wojciechowi 
Gliścińskiemu, Wojciechowi Ka-
szałowiczowi, Łukaszowi Knu-
rowskiemu, Mirosławowi Knu-
rowskiemu, Marii Kuźniarskiej 
– Pęczek, Danielowi Lewkowi, 
Mateuszowi Mrukowi, Grzego-
rzowi Przybyło, Sebastianowi 
Puchajdzie, Pawłowi Sokołowi, 
Sabinie Szopińskiej, Ninie Warpe-
sze, Elżbiecie Węgrzyn, Andrzejo-
wi Wyce oraz Agnieszce Złotek za 
dyspozycyjność, poświęcony czas 
i wkład pracy w tę ważną inicja-
tywę podjętą przez OIRP w Kra-
kowie. Oprócz podziękowań 
składam Państwu także życzenia 
wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i dalszych sukcesów 
zawodowych.   
    

Danuta Koszyk – Ciałowicz 
Dziekan Rady OIRP w Krakowie 
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Przedstawiciele OIRP w Krakowie z wizytą  
w Izbie Adwokackiej w Lyonie
Co dwa lata, w grudniu, Izba Adwokacka w Lyonie uroczyście obchodzi swoje święto. Uczestniczą 
w nim wszyscy przedstawiciele tej profesji oraz aplikanci składający przy tej okazji ślubowanie. 
Jako Przewodnicząca Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą wspólnie z Panią Dziekan Danutą 
Koszyk-Ciałowicz w dniach 13 i 14 grudnia 2013 r. reprezentowałam Okręgową Izbę Radców Praw-
nych w Krakowie w trakcie obchodów tego święta. Polskie samorządy prawnicze reprezentowali 
także: adwokat i były senator RP z ramienia PiS - Zbigniew Cichoń z Krakowa oraz adwokat Bartosz 
Zacharek z Łodzi.

Rozpoczęło się ono ceremonią ślubowania absolwentów Ecole des Avocats (Szkoły Adwokatów), 
a więc odpowiedników naszych aplikantów po egzaminie zawodowym. Składało je 170 osób z ca-
łego regionu Rhône-Alpes. Warto dodać przy tej okazji, że połączenie zawodów adwokata (avo-
cat) i radcy prawnego (conseil juridique) miało miejsce we Francji ponad 15 lat temu. Obecnie 
samorząd adwokatów jest jedynym zrzeszającym wszystkich przedstawicieli tego wolnego zawodu 
prawniczego. Ludność regionu Rhône-Alpes obejmuje ponad 6 milionów, z czego na aglomerację 
lyońską przypada niemal 4 miliony, co daje pewne wyobrażenie na temat tempa przyrostu nowych 
adwokatów wchodzących rokrocznie do zawodu oraz perspektyw, jakie się przed nimi roztaczają. 

Uroczystość odbyła się w zachwycających pomieszczeniach Sądu Apelacyjnego, a samo ślubowanie 
– w największej sali rozpraw, przed symbolicznym składem sędziowskim, obejmującym Prezesa Sądu 
Apelacyjnego w Lyonie oraz jego dwóch zastępców. Obecny był również główny prokurator Lyonu. 
Na ławach dla stron zasiadali natomiast członkowie Rady Izby Adwokackiej oraz jej dotychczasowi 
i obecni Dziekani. 

Powagi, ale także uroku, sędziom i prokuratorowi dodawały reprezentacyjne purpurowe togi obszyte 
gronostajem i toczki przypominające polskie birety. Aplikanci składali przysięgę indywidualnie, 
ubrani w togi, podnosząc prawą rękę i wypowiadając rotę według słów:

„Je jure comme avocat d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et 
humanité” co oznacza:

„Przysięgam, jako adwokat, wykonywać mój zawód z godnością, niezależnością, humanizmem oraz 
w sposób świadomy i prawy”.

Prezes Sądu wyjaśnił nam po uroczystości symboliczne znaczenie faktu, że młodzi adwokaci przysię-
gają przed sędziami i prokuratorem: oznacza to, że ślubują oni służbę Narodowi francuskiemu (nie 
systemowi prawnemu ani nawet Konstytucji). Prokurator Lyonu w poruszającej mowie do nowych 
adeptów zawodu przedstawił znaczenie każdej z zasad, jakimi adwokat winien się bezwzględnie 
kierować i wskazał na zagrożenia, na które te pryncypia są narażone. Prawość, godność, niezależ-
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SzkoleniaWarto wiedzieć

Przedstawiciele OIRP w Krakowie: Danuta Koszyk-Ciałowicz (w środku) i Agata Adamczyk (pierwsza od prawej).
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ność, uczciwość, troska i szacunek dla człowieczeństwa - powinny być cechami każdego adwokata, 
a w naszych warunkach – również radcy prawnego.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie aktualnego dziekana, który przekazywał insygnia 
nowowybranemu następcy. Składał on przed kolegami i koleżankami adwokatami sprawozdanie ze 
swojej dwuletniej pracy, omawiał wkład adwokatury lyońskiej w ochronę wartości demokratycznych 
i budowę systemu prawa i gospodarki w czasie jego kadencji. Następnie adwokat, który zwyciężył 
w tegorocznym konkursie krasomówczym zaprezentował popis w postaci mowy obrończej. Odno-
siła się ona do rzeczywistej sprawy karnej, która odbyła się w tym regionie po II wojnie światowej 
i dotyczyła oskarżenia znanego lokalnego przemysłowca o współdziałanie z okupantem poprzez 
dostarczanie faszystom samochodów ciężarowych produkowanych przez jego fabryki. Proces miał 
charakter pokazowy i toczył się w trybie doraźnym, bez zachowania podstawowych proceduralnych 
gwarancji dla oskarżonego. Pointą porywającej mowy obrońcy była refleksja, że demokratyczny 
system wymiaru sprawiedliwości w walce z reżimem totalitarnym, sięga po rozwiązania stosowane 
przez ten totalitarny reżim. 

Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja na stojąco („walking dinner”), w której uczestniczyło nie-
mal 1000 adwokatów zrzeszonych w Izbie Lyońskiej oraz goście z zagranicy. Lyon dba o kontakty 
z zagranicą, otwiera swoim członkom drogę do rozwoju zawodowego w innych krajach poprzez 
pielęgnowanie relacji i wymianę wiedzy oraz doświadczenia. Z tego powodu Lyońska Izba Adwo-
kacka jest stroną ponad dwudziestu bilateralnych umów o współpracy z izbami w innych krajach.

Dla wielu adwokatów z różnych pokoleń, zajętych codzienną pracą i nie mających często czasu 
na pielęgnowanie koleżeńskich kontaktów kolacja była okazją do spotkania i wspólnej zabawy. 
Tematyka rozmów wszystkich prawników europejskich jest bardzo podobna, co świadczy o tym, 
że jakkolwiek zamieszkujemy i pracujemy w różnych państwach – nasza profesja nas jednoczy 
i stanowi oś, wokół której można budować porozumienie bez względu na ograniczenia językowe 
albo różnice kultury i tradycji. 

Ostatnim punktem naszego napiętego programu była kolacja z udziałem Konsula RP w Lyonie. W jej 
trakcie zaprezentowałyśmy Panu Konsulowi historię zawodu radcy prawnego, zakres uprawnień, 
jak również aktualne zagadnienia, które nurtują przedstawicieli tej profesji i samorządu. 

Jestem przekonana, że reprezentowałyśmy Kraków i nasz samorząd godnie, a dobre wzorce, które 
zostały nam zaprezentowane będą mogły w przyszłości zainspirować Izbę do działań z korzyścią 
dla wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich. 

Agata Adamczyk
Radca prawny 

Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Zagranicą 
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Udział radców prawnych z OIRP w Krakowie  
w „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”
W dniach od 24 lutego do 1 marca 2014 r. odbyła się kolejna edycja organizowanego rokrocznie 
przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. 
Celem tej inicjatywy, podejmowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jest zwrócenie uwagi 
i uwrażliwienie społeczeństwa, instytucji państwowych i samorządowych na sytuację i prawa osób 
pokrzywdzonych przestępstwem oraz udzielenie im niezbędnego wsparcia prawnego i psycholo-
gicznego. W trakcie akcji w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, sądach 
i specjalistycznych poradniach na terenie całego kraju odbyły się bezpłatne dyżury specjalistów: 
prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, funkcjonariuszy Policji, komorników, kuratorów, psy-
chologów i pracowników socjalnych. 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie również w tym roku aktywnie zaangażowała się w to 
cenne przedsięwzięcie Ministerstwa Sprawiedliwości na rzecz pomocy pro bono. 
W Krakowie, w siedzibie Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS przy ul. B. Komorow-
skiego 12, w dniach od 24 lutego do 1 marca 2014 roku, radcowie prawni z n/Izby: Maria Miernik-
-Szopa, Agnieszka Siwiec, Jacek Skalski, Kamila Zengel, Marcin Żak i Ewelina Żytniak, pełnili dyżury, 
udzielając zainteresowanym darmowych informacji prawnych. 
Z kolei w Nowym Sączu „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” został poprze-
dzony konferencją p.t. „Pokrzywdzeni przestępstwem mają swoje prawa”, zorganizowaną w dniu 14 
lutego br. przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu we współpracy m.in. z OIRP w Krakowie. Na kon-
ferencji, w której uczestniczył również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Woj-
ciech Węgrzyn, przedstawiono szeroki wachlarz instrumentów prawnych i ofertę pomocy, jaką na 
terenie sądecczyzny mogą otrzymać osoby pokrzywdzone przestępstwem. W czasie tego spotkania, 
w krótkim wystąpieniu, przedstawiciel Rady OIRP w Krakowie radca prawny Andrzej Kadzik podkre-
ślił istotną rolę radców prawnych jako pełnomocników pokrzywdzonych w postępowaniu karnym, 
zwracając uwagę na społeczne walory poszerzenia ich kompetencji w tym zakresie, które nastąpiło 
przed prawie czterema laty. 
Ponadto, w dniach od 24 lutego do 28 lutego 2014 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Nowym 
Sączu przy ul. Pijarskiej 3, dyżurowali następujący radcowie prawni z n/Izby, udzielając bezpłatnego 
wsparcia prawnego osobom pokrzywdzonym przestępstwem: Klaudia Basta, Zdzisław Garlej, Andrzej 
Kadzik, Anna Kmak, Mirosław Kordeczka, Jakub Ligara, Elżbieta Reichert – Kądziołka i Krystyna Wolak.
Nieodpłatną pomoc osobom poszkodowanym przestępstwem świadczyli także członkowie Porad-
ni Specjalistycznej „Arka”, mieszczącej się przy Placu Kolegiackim nr 1 w Nowym Sączu, którzy 
udzielają wsparcia prawnego osobom szczególnie potrzebującym przez cały rok, w ramach stałych 
środowych dyżurów. Wśród nich należy wymienić radców prawnych: Kazimierza Skoczenia, Henryka 
Wojciechowskiego, Krystynę Wolak oraz aplikantów radcowskich: Marcina Cieślaka, Lidię Gromalę 
i Tobiasza Piechnika.

Warto wiedzieć
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Radcowie prawni w czasie trwania dyżurów udzielili kilkudziesięciu informacji prawnych, które swym 
zakresem obejmowały m.in. prawo karne: przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece – znęcanie się 
nad rodziną (nękanie, groźby, przemoc fizyczna), przestępstwa przeciwko mieniu (kradzieże, rozboje, 
oszustwa- wyłudzenia na portalach internetowych), przestępstwa przeciwko wiarygodności doku-
mentów; prawo rodzinne i opiekuńcze (ustalenie władzy rodzicielskiej, alimenty, rozwody, separacje); 
postępowanie wieczystoksięgowe; postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (środki 
prawne przysługujące w razie bezczynności organów administracji, odszkodowanie za grunty zajęte 
pod drogi publiczne); prawo spadkowe (przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza/odrzucenie 
spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, uprawnienie do zachowku ze spadku; umowny dział 
spadku). Stosunkowo dużo spraw dotyczyło także elektronicznego postępowania upominawczego. 

Przedsięwzięcia zorganizowane w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestęp-
stwem” cieszyły się znacznym zainteresowaniem mieszkańców Krakowa, Nowego Sącza i okolic, 
co wskazuje na potrzebę organizowania tego typu akcji w przyszłości.

Na ręce Dziekana Rady OIRP w Krakowie p. Danuty Koszyk – Ciałowicz zostały złożone przez Wi-
ceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych p. Ewę Stompor – Nowicką podziękowania dla radców 
prawnych i aplikantów radcowskich z n/Izby, którzy poświęcili swój czas działając pro bono podczas 
„Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

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

Wiosna prawników: radcy prawni dla potrzebujących
W kwietniu bieżącego roku rozpocznie się, przygotowywana od wielu miesięcy, pierwsza edycja projek-
tu „Wiosna Prawników” organizowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA we współpracy z Okręgową 
Izbą Radców Prawnych w Krakowie. Celem projektu jest umożliwienie uzyskania pomocy prawnej 
przez osoby, które posiadając nierozwiązane problemy prawne, nie mają dostępu do profesjonalnej 
pomocy prawnej lub dostęp ten jest dla nich znacznie utrudniony. Specyfika projektu i jego nowość 
polega na tym, że nie jest to jednorazowa akcja udzielania porad prawnych. Wręcz przeciwnie - tego-
roczna, pilotażowa jego edycja ma stanowić podstawę do zbudowania całego systemu świadczenia 
pomocy prawnej dla osób potrzebujących.

Wiosna Prawników ma swoje korzenie w innym projekcie Stowarzyszenia WIOSNA – „Szlachetnej 
Paczce”, która zorganizowana jest według zasady mądrej pomocy „1:1:1”. Dzięki pośrednictwu i or-
ganizacji przez stowarzyszenie systemu pomocy, jeden wolontariusz opiekujący się jedną, uprzednio 
zweryfikowaną, rodziną umożliwia uzyskanie przez nią dedykowanego jej wsparcia materialnego przy-
gotowanego przez jedną osobę lub jedną grupę osób. W podobny sposób została też zorganizowana 
„Wiosna Prawników”. Przy okazji wywiadów wśród rodzin, które przeprowadzali na terenie Krakowa 
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wolontariusze „Szlachetnej Paczki” pod koniec 2013 r., przeprowadzono także ankiety dotyczące 
ewentualnych problemów prawnych tych osób. Na ich podstawie wstępnie zidentyfikowano blisko 
120 rodzin, które mogą kwalifikować się do uzyskania pomocy prawnej w ramach „Wiosny Prawników”. 
Problemy, z jakimi borykają się te osoby to najczęściej sprawy rodzinne, spadkowe oraz lokalowe.

Zebrane w ten sposób dane są opracowywane, uszczegóławiane i ponownie weryfikowane przez rad-
ców prawnych – wolontariuszy Stowarzyszenia WIOSNA. Podobnie jak ma to miejsce w „Szlachetnej 
Paczce”, po ich zanonimizowaniu, informacje te zostaną opublikowane w bazie znajdującej się na 
stronie internetowej projektu. To tam właśnie każdy radca prawny, po zarejestrowaniu się, będzie 
mógł zapoznać się zarówno z krótkimi opisami sytuacji ogólnej tych rodzin jak i z ogólną charakte-
rystyką ich problemów prawnych. Jeżeli wyrazi gotowość do udzielenia nieodpłatnej pomocy danej 
rodzinie, może wybrać ją w systemie. 

Dane radcy prawnego zostaną przekazane wybranej przez niego osobie lub osobom, które mogą 
się z nim skontaktować. Dalsze świadczenie pomocy prawnej przebiega tak, jak w przypadku każdej 
innej sprawy.

Ideą projektu „Wiosna Prawników” jest zatem stworzenie kompletnego mechanizmu świadczenia 
pomocy prawnej dla osób, które pomocy tej uzyskać nie mogą lub mają z dostępem do niej istotny 
problem. Zakwalifikowanie rodziny do udziału w akcji odbywa się nie tylko na podstawie charakteru 
samego problemu prawnego, ale także przy zastosowaniu wszystkich innych kryteriów otrzymywania 
pomocy za pośrednictwem Stowarzyszenia WIOSNA, a zatem jest to wyłącznie „mądra pomoc”.

Mam nadzieję, że nowa inicjatywa spotka się z przychylnym przyjęciem radców prawnych nie tylko 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie i projekt uda się powielić także w innych okręgach 
w całej Polsce. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału we współtworzeniu systemu, którego celem 
jest pełne urzeczywistnienie znaczenia tytułu radcy prawnego, nie tylko jako nazwy zawodu, ale także 
jako synonimu prawniczej misji społecznej, polegającej na rozwiązywaniu problemów, polepszeniu 
jakości życia i podnoszeniu standardów relacji międzyludzkich.

Marcin Mioduszewski
Radca prawny

Strona internetowa projektu www.wiosnaprawnikow.pl (czynna od kwietnia 2014 r.).

Dziekan Rady Danuta Koszyk - Ciałowicz w imieniu Rady OIRP w Krakowie  
serdecznie dziękuje za aktywne uczestnictwo w inicjatywach pro bono  

wszystkim członkom krakowskiej Izby, a szczególnie tym, 
którzy rokrocznie w szlachetnym odruchu serca partycypują  

w akcjach na rzecz słabszych i potrzebujących. 

Warto wiedzieć
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6. Finał akcji „Prawnicy Chorym Dzieciom”
Po raz kolejny radcy krakowskiej OIRP wzięli udział i wsparli akcję charytatywną na rzecz Uniwer-
syteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - „Prawnicy Chorym Dzieciom”. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, zgromadzone datki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu medycznego dla Uniwer-
syteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. 6. Edycja rozpoczęła się 1 grudnia 2013r. Turniejem 
Piłki Nożnej z udziałem reprezentacji zawodów prawniczych, szpitala oraz policji na hali sportowej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Złoty medal wywalczyła reprezentacja Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Katowicach. Reprezentacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, 
w składzie Sebastian Sacha, Maciej Bałaziński, Dominik Śmiertka, Paweł Lolo, Kamil Kosior, Tomasz 
Korpusiński, Szymon Szlósarczyk, Paweł Wiewiórski, Krzysztof Rąpała, Bartosz Matusiak, zajęła 
szóste miejsce. 

Uroczyste zakończenie 6. edy-
cji odbyło się w dniu 26 stycznia 
2014 r. w Hotelu Hilton w Kra-
kowie. Artystyczną atrakcję wie-
czoru stanowił występ Kabare-
tu Formacja Chatelet, który był 
specjalnym podziękowaniem dla 
wszystkich darczyńców. Po czę-
ści artystycznej odbyła się aukcja 
przedmiotów przekazanych przez 
znane osobistości ze świata sportu 
i sztuki. Podczas licytacji zebrano 
ponad 8 tys. zł. Największe emo-
cje wzbudziła licytacja piłki do 
koszykówki z autografem Marcina 
Gortata, jedynego obecnie Polaka 
grającego w amerykańskiej lidze 
NBA, oraz koszulek z autografami 
Jakuba Błaszczykowskiego i Łuka-
sza Piszczka. 

Całe wydarzenie poprowadził 
Przemysław Skowron wspierany 
w prowadzeniu licytacji przez radcę 
prawnego Macieja Bałazińskiego. 
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Po licytacji miałem możliwość rozmawiać z Maciejem Bałazińskim, współorganizatorem akcji, 
członkiem piłkarskiej reprezentacji OIRP. 

- To już szósta edycja akcji „Prawnicy chorym dzieciom” – jakie były jej początki?

Akcję wsparcia Szpitala Dzięcięcego zbiórkami wśród prawników zainicjowała i wprowadziła w życie 
Pani Rejent Iwona Palmirska. Ja przyłączyłem się do jej inicjatywy podczas 3 Edycji organizując 
mini-turniej piłkarski z udziałem drużyny gwiazd, prawników oraz szpitala. Rok później dołączyli do 
nas niezwykli artyści z Formacji Chatelet. Z roku na rok turniej piłkarski się rozrasta. Lista samych 
reprezentantów Polski, którzy uczestniczyli w turniejach jest imponująca: J. Brzęczek, K. Gołoś, M. 
Jop, T. Kłos, M. Koźmiński, J. Krzynówek, S. Majak, M. Motyka, T. Rząsa, M. Szymkowiak, B. Zając 
oraz legenda krakowskiej piłki A. Sarnat, M. Karwan i niezastąpiony sędzia hokejowy J. Chadziński.

Warto wiedzieć

Radca prawny Maciej Bałaziński (w środku) wspólprowadzący licytację.
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- Jak udało się Wam wyróżnić spośród wielu prowadzonych akcji charytatywnych, na czym 
polega specyfika akcji?

Prawnicy naprawdę chcą pomagać i pomagają. Na różnych płaszczyznach i w różny sposób. Współ-
organizowana przez nas akcja nie jest jedyną, ale rzeczywiście jest wyjątkowa. Nie szukamy jed-
norazowych dużych wpłat, ale apelujemy do coraz większej rzeszy osób. Proszę zwrócić uwagę, iż 
w tym roku liczba darczyńców przekroczyła 70 osób i spółek! Akcja ma coraz większy zasięg i coraz 
więcej sympatyków i to cieszy najbardziej. Szpital potrzebuje ludzi dobrej woli, a ludzie dobrej woli 
potrzebują miejsca, które warto wpierać. Celem jest w końcu zakup sprzętu dla szpitala. Ten sprzęt 
jest tak potrzebny, że zaczyna pracować przed oficjalnym przekazaniem. Wśród radców prawnych 
nie brakuje osób o wielkim sercu.

- Czy zechce Pan uchylić rąbka tajemnicy – jak zdobywacie tak atrakcyjne, rozpalające emocje 
uczestników aukcji przedmioty? 

Najczęściej poprzez osobiste kontakty. Są osoby takie jak Jacek Krzynówek, Kuba Błaszczykowski, 
Łukasz Piszczek, które wspierają nas od lat. Zawsze pomocną dłoń wyciąga Wisła Kraków S.A. 
W tym roku dodatkowo Sławek Peszko, Trener Adam Nawałka, Kinga Baranowska, Robert Ma-
askant. Także spoza sportu znajdują się osoby gotowe wesprzeć Akcję. Właściciel Hotelu Hilton 
Garden Inn – Maciej Sikorski, który organizuje finały akcji, a także przekazał piłkę, którą otrzymał 
od Marcina Gortata. Pan Jerzy Pilch w zeszłym roku przekazał książkę, a Jarosław Śmietana płyty 
z autografem. Kiedy Pana Jarosława zabrakło (niestety) jedna z tych płyt została wylicytowana 
jako rzeczywisty unikat. Nawet niezastąpieni funkcjonariusze Służby Ruchu Drogowego… Często 
źródła są zgoła nieoczekiwane.

- Na koniec pytanie, które padało już nie raz – czy warto pomagać? 

Warto. Zarówno indywidualnie – nie mogę powstrzymać się przed wyróżnieniem aplikanta Tomka 
Pogona, który biega dla innych, jak i zbiorowo. Potrzeby są ogromne i ludzi dobrej woli nie brakuje. 
Jako społeczność również chcemy pomagać. Postarajmy się wszyscy pogodzić te potrzeby z korzy-
ścią dla chorych dzieci.

Wywiad przeprowadził 

Marcin Sala – Szczypiński
Radca prawny

Wicedziekan ds. wykonywania zawodu
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Szanowni Państwo,
I. Komisja ds. doskonalenia zawodowego informuje, że w dniach od 30 maja do 1 czerwca 
2014 r. w ośrodku ”Geovita” w Zakopanem organizuje wyjazdowe szkolenie, które obejmie 
następującą tematykę:

  Przedawnienie roszczeń.
Wykładowca: SSR Zbigniew Miczek

Konspekt wykładu:

1. Problem dawności w prawie cywilnym: przedawnienie i terminy zawite.

2. Prawo właściwe dla przedawnienia:

• Prawo krajowe, a prawo prywatne międzynarodowe; Wybór prawa właściwego;

• Prawo krajowe, a prawo międzynarodowe: Konwencja o przedawnieniu w międzynarodowej 
sprzedaży towarów;

• Prawo zagraniczne wybranych krajów w zakresie przedawnienia: Niemcy, Czechy, Słowacja, 
Ukraina, Rosja.

3. Terminy przedawnienia:

• Terminy ogólne z kodeksu cywilnego;

• Terminy szczególne z kodeksu cywilnego;

• Terminy szczególne z przepisów pozakodeksowych;

4. Przerwanie biegu terminu przedawnienia, ze szczególnym uwzględnieniem twierdzenia uzna-
nia roszczenia. 

  Aktualne zagadnienia z zakresu zamówień publicznych: podwyższenie „progów”, rażąco 
niska cena, zasoby podmiotów trzecich i podwykonawstwo.

Wykładowca: radca prawny Rafał Jędrzejewski, dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu 
Zamówień Publicznych.

Konspekt wykładu:

1. Konsekwencje podwyższenia progu zastosowania procedur przewidzianych w ustawie Pzp, 
tzw. „progu bagatelności” z 14 000 do 30 000 euro.

2. Wymagania prawa unijnego oraz ustawy finansów publicznych w zakresie zamówień publicz-
nych, do których udzielania nie mają zastosowania procedury przewidziane w ustawie Pzp.

 Doskonalenie zawodowe
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3. Komunikat wyjaśniający Komisji Europejskiej z dn. 1 sierpnia 2006 r. dotyczący prawa wspól-
notowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień publicznych, które nie są lub są 
częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02).

4. Zmiany w Pzp dotyczące zamawiających z sektora naukowo-badawczego oraz z zakresu kul-
tury i sztuki.

5. Zmiany w zakresie wartości progów unijnych oraz kursu złotego w stosunku do euro, które 
obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 przez okres kolejnych dwóch lat (znaczenie tzw. „progów 
unijnych” w zamówieniach publicznych Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej).

6. Wdrożenie zgodnej z prawem unijnym oraz orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej z dn. 13 grudnia 2012 r. C-465/11 Forposta przesłanki wykluczenia wykonawcy 
dotyczącej poważnego wykroczenia zawodowego.

7. Zastosowanie przesłanki wykluczania wykonawców z uwagi na przynależność do tej samej 
grupy kapitałowej.

8. Rażąco niska cena oraz sposoby jej identyfikacji i eliminowania z postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych w świetle ustawy Pzp, prawa unijnego, orzecznictwa Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej i Krajowej Izby Odwoławczej oraz propozycji zmian ustawy Pzp.

9. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Krajowej Izby Odwoławczej i sądów 
okręgowych w sprawie powoływanie się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich.

10. Definicja legalna „umowy o podwykonawstwo” w ustawie Pzp.

11. Dopuszczalność ograniczania podwykonawstwa w zamówieniach publicznych.

12. Wymagania dotyczące podwykonawstwa.

13. Mechanizm weryfikacji terminowej i pełnej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców w zamówieniach publicznych.

14. Bezpośrednia zapłata przez zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy.

15. Wymogi dotyczące umowy o zamówienie publiczne w zakresie podwykonawstwa.

Szkolenie rozpocznie się w dniu 30 maja 2013 r. o godzinie 11-tej , a zakończy śniadaniem w dniu 
1 czerwca 2014 r.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz karty zgłoszenia są zamieszczone na stronie internetowej 
Izby: www.oirp.krakow.pl w zakładce „doskonalenie zawodowe-szkolenia własne”.
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II. Informujemy także że w dniu 14 czerwca 2014 r. (sobota) w Krakowie Generalny Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych, Pan Minister dr Wojciech R. Wiewiórowski przeprowadzi dla rad-
ców prawnych naszej Izby 5 godzinny wykład szkoleniowy pt. „Ochrona i bezpieczeństwo danych 
w kancelariach radców prawnych”.

Zapraszamy na powyższe szkolenie wszystkich radców prawnych prowadzących kancelarie, także 
jednoosobowe. Szkolenie organizujemy wspólnie z Krajową Radą Radców Prawnych.

Udział w szkoleniu pozwoli uniknąć negatywnych konsekwencji wynikających z kontroli GIODO 
w kancelariach radców prawnych.

O miejscu, terminie oraz o zasadach zgłaszania się na szkolenie zostaną Państwo poinformowani 
komunikatem na stronie internetowej oraz w newsletterach.

III. Informujemy, że cykl szkoleń z zakresu prawa i postępowania karnego jest przygotowywany przez 
wykładowcę, Sędziego Bartosza Łopalewskiego. Radcy prawni, którzy zgłosili zamiar uczestnictwa 
w tych szkoleniach zostaną poinformowani o terminach i miejscu szkoleń w Krakowie, Tarnowie 
i Nowym Sączu.

IV. Komisja ds. doskonalenia zawodowego zwraca się z prośbą o składanie w Biurze Izby 
zaświadczeń o odbyciu szkoleń zawodowych w II cyklu, tj. od dnia 1 stycznia 2012 r., a także 
zaświadczeń o przeprowadzeniu wykładów szkoleniowych dla radców prawnych oraz publi-
kacji wydanych w II cyklu szkoleń.

Według ewidencji, wielu radców prawnych nie uzyskało jeszcze punktów szkoleniowych, a składane 
zaświadczenia wymagają często uzupełnień, najczęściej o informacje, iż szkolenie skierowane było 
do radców prawnych. Składanie zaświadczeń niezwłocznie po odbyciu szkolenia pozwoli na szybkie, 
ewentualne uzupełnienie i przyznanie punktów szkoleniowych.

Informujemy po raz kolejny, iż obowiązek doskonalenia zawodowego można wypełnić „bez wycho-
dzenia z domu”, w formie e-learningowej w „Akademii KIRP” (www.kirp.pl).

Magdalena Mac-Szponder
 Radca prawny

Przewodnicząca komisji d/s doskonalenia zawodowego

 Doskonalenie zawodowe
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„Konkursowy kalejdoskop”
Kiedy Olga Kałka w przejmujący sposób odliczała minuty dzielące zderzenie „Titanica” z górą lodową 
od WIELKIEJ KATASTROFY, na sali Sądu Okręgowego w Krakowie panowała absolutna cisza, a mnie 
przypomniał się wiersz Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej pt. „Titanic”:
„tańczyli sny wachlarze brylantowe tęcze ktoś komuś szeptał w tańcu: tak - na śmierć i życie - wszedł 
steward rzekł a wszyscy stanęli jak wryci ladies and gentleman danger”
Ale po chwili, swoim wystąpieniem Katarzyna Kałka sprowadziła wszystkich na ziemię. Rzeczowa 
i konkretna. Mam nadzieję, iż zgodnie z zapowiedzią wygłoszoną „za kulisami”, czyli na sądowym 
korytarzu w przerwie konkursowych zmagań, zgłosiła się do Turnieju Negocjacyjnego Aplikantów 
Radcowskich i liczę na to, że zostanie tam zauważona.
Robert Kucharski wprawdzie nie na „Titanicu”, ale na sali rozpraw tańczył pięknie (zarówno pan 
Robert, jak i inni obecni na sali wiedzą o co chodzi), biorąc w obronę Szewczyka Dratewkę, który 
maltretował hodowlane zwierzę z kręgu krętorogich, tj. owcę o imieniu Dolly. Dobrze bronił i prze-
konująco, bo nawet obudził własne dziecko znajdujące się wśród publiczności, ale widać dziecku się 
podobało, bo wydawane przez nie dźwięki rozpaczliwe nie były, a wręcz przeciwnie. Z przeciwnikiem 
pana Roberta - Tomaszem Rumanem wypaliłam przed rozpoczęciem konkursu papierosa (ups!... 
chyba nie jestem poprawna czyniąc to wyznanie!) i porozmawialiśmy o tym, jak to przygotowuje 
się do egzaminu zawodowego. Szkoda, że egzamin nie odbywa się w formie ustnej, bo sądząc po 

Wicedziekan ds. aplikacji Anna Sobczak – inicjatorka i organizatorka konkursu
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jego wystąpieniu konkursowym, na pewno by zdał, ale i tak nie wierzę, żeby mogło być inaczej.

Krzysztof Michoń i Wojciech Ulanowski postanowili zmierzyć się z „Krzyżakami”. Wielce skom-
plikowany stan faktyczny i prawny stron sporu w osobach: Zbyszka z Bogdańca i Opata z Tulczy, 
przedstawiono z niemal kronikarską dokładnością, a co więcej- posługując się językiem samego 
autora. Największe wrażenie na słuchaczach zrobiły inwestycje poczynione na spornej nieruchomości, 
w szczególności zaś chruściana obora, natomiast osobiście uważam, że wyznaczenie przez sąd orze-
kający pana Sienkiewicza jako biegłego nie było najlepszym rozwiązaniem, gdyż niejako stawał się 
on w ten sposób sędzią we własnej sprawie (wbrew zasadzie: nemo iudex idoneus in propria causa).

Aleksandra Dębowska bardzo podobała mi się w roli kolejnego obrońcy Szewczyka Dratewki oskar-
żonego o zamordowanie Wawelskiego Smoka (gdyż w istniejącym od wieków świecie pełnym 
przeróżnych bohaterów, aż dwa zespoły kontrowersyjnym rzemieślnikiem się zainteresowały). Ze 
swadą zmierzyła się z problemem stanu wyższej konieczności, aczkolwiek jej przeciwnik- Mikołaj 
Prochownik swoim aktem oskarżenia niewątpliwie tej obrony jej nie ułatwił.

Prezydentowi Miasta Krakowa prof. Jackowi Majchrowskiemu zapewne przez myśl nie przeszło, że 
może z urzędu wszczynać postępowanie o wykreślenie z rejestru stowarzyszeń Zakonu Ubogich 
Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona znanego jako templariusze, a jednak okazało się, że wyobraź-
nia Artura Kuziemskiego i Marka Legutko taką właśnie rolę włodarzowi naszego miast przypisała. 
Zarówno rys historyczny, jak i zastosowanie przepisów- na najwyższym poziomie.

Agnieszka Semczyszyn i Marcin Rozmus, podobnie jak Robert Kucharski i Tomasz Ruman oderwali 
się od przygotowań przedegzaminacyjnych i przedstawili- za Bolesławem Prusem- mrożącą krew 
w żyłach sprawę będącą konsekwencją ludzkiej głupoty, czyli korzystania z metod leczenia niezna-
nych nowoczesnej medycynie, które to metody zastosowała wobec małoletniej Rozalki- siostry 
Antka, ich mamusia wraz ze znachorką. Na szczęście pani Agnieszka i pan Marcin pominęli pełen 
cykl leczenia uznając, że szturchańce i pojenie wódką z piołunem stanowiły jedynie preludium do 
leczenia właściwego, czyli umieszczenia pacjentki w piecu chlebowym na okres trzech „zdrowasiek”. 
Plastycznie przedstawiona przez obrońcę- Agnieszkę Semczyszyn wizja Rozalki w piecu chlebo-
wym, z niewiadomych przyczyn nasunęła mi od razu wątpliwości co do tego, czy po zdarzeniu 
piec w dalszym ciągu był używany do pieczenia chleba i jakie czynności dezynfekcyjne należałoby 
uprzednio w tym celu przeprowadzić (w książce kucharskiej z początku XX wieku przeczytałam kie-
dyś z radością początek przepisu, który sugerował odpowiednie przygotowanie naczynia i brzmiał: 
„Wykadzić dzierżkę krupami jęczmiennemi…”). Dla mnie morał tej historii jest taki, że do medycyny 
niekonwencjonalnej winno się podchodzić z dużą ostrożnością, bo to i dziecku nie pomoże, i do 
zapaprania pieca chlebowego prowadzi.

Iwona Cygan i Dorota Kulig bardzo profesjonalnie od strony prawnej opracowały spór dotyczący 
umowy najmu. Skrupulatność w opisie stanu faktycznego, a także argumentacja prawna pozwala 
przypuszczać, że żadna z pań nie powinna mieć najmniejszych problemów z najmem czegokolwiek 
i to niezależnie od tego, którą ze stron umowy będą.

Strona aplikanta
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Karolina Kornblit i Bartłomiej Liber przysięgali, że opisana przez nich historia wydarzyła się naprawdę. 
Ciekawa jestem, w jaki sposób do niej dotarli, bo nie jest to bynajmniej słynna i opisywana szeroko 
w przedwojennych pitawalach „sprawa Gorgonowej”, a zatem trzeba było poszukać- i za to obojgu 
uczestnikom chwała. A historia została w mowach prokuratora i obrońcy przedstawiona w tak 
sugestywny sposób, że na chwilę przeniosłam się do międzywojennego Krakowa, gdzie pewna 
rzekomo bardzo majętna pani zgłosiła kradzież futer i innych kosztowności z pokoju w „Hotelu 
Grand”, a następnie wystąpiła o wypłatę jej odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia. 

Tomasz Matejczyk miał nie lada orzech do zgryzienia. Nie dość, że (zakładam, bo nie dał tego 
poznać po sobie) jak większość z nas, przed publicznym wystąpieniem zżerała go trema, to jeszcze 
okazało się, że skutkiem nieszczęśliwego zbiegu wydarzeń, jego przeciwnik procesowy nie dojedzie 
na konkurs i w związku z tą nadzwyczajną sytuacją, jury, w drodze wyjątku, pozwoliło mu jednak 
przedstawić wystąpienie bez udziału drugiego członka zespołu. Musiał więc nie tylko zaprezentować 
swoją mowę obrończą w procesie związanym z zabójstwem w Chrzanowie, ale również uczynić to 
w taki sposób, żeby słuchacze zrozumieli, jakie zarzuty postawił w mowie oskarżycielskiej nieobecny 
Paweł Stępień. I uważam, że mu się to znakomicie udało!

Ponieważ przyjęłam założenie, że materiał niniejszy będzie poświęcony uczestnikom konkursu, bardzo 
proszę członków jury o wybaczenie mi pominięcia uzasadnienia werdyktu i ograniczenie się jedynie 

Jury konkursu (od lewej: Aneta Załazińska, Danuta Koszyk-Ciałowicz, Danuta Rebeta) z uwagą przysłuchiwało się wy-
stąpieniom uczestników.
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do krótkiego zaprezentowania samych jurorek (bo to trzy panie) w osobach: Dziekana (dla feministek: 
„Dziekanki”) Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie- mec. Danuty Koszyk- Ciałowicz, Sekre-
tarza (dla feministek: „Sekretarzyni”) Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie- mec. Danuty 
Rebety oraz dr Anety Załazińskiej- językoznawcy (dla feministek: „językoznawczyni”).

I na końcu- dla wytrwałych czytelników informacja o tym, że pisałam o I. Konkursie Krasomówczym 
Aplikantów Radcowskich organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie i druga 
informacja: że wygranymi w Konkursie, zdaniem niżej podpisanej są WSZYSCY wymienieni przeze mnie 
uczestnicy (co zresztą z uporem powtarzam), ale, jak to bywa zarówno w konkursach, jak i na salach 
sądowych- jeden wygrywa, drugi przegrywa (chyba że strony zawrą ugodę lub mamy do czynienia 
z niektórymi postępowaniami nieprocesowymi), a zatem przedstawiam oficjalne wyniki: I miejsce- 
Olga Kałka ( II rok), II. miejsce- Katarzyna Kopeć (II rok), III. miejsce- Robert Kucharski (ukończył III 
rok) i Krzysztof Michoń ( III rok)- IV miejsce. W finale znaleźli się również: Aleksandra Dębowska (II 
rok), Mikołaj Prochownik (II rok), Tomasz Ruman (po III. roku) i Wojciech Ulanowski (III rok).

 z dedykacją dla wszystkich uczestników  
 Anna Sobczak

Radca prawny
Wicedziekan ds. aplikacji
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Zdobywczyni pierwszego miejsca w konkursie – Olga Kałka.
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Sport i rekreacja

„Wiosenne” zawody narciarskie w Krynicy
Jedenaste Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Narciarstwie Alpejskim i Snowbordzie 
w Krynicy odbyły się po raz pierwszy w warunkach bardziej wiosennych niż zimowych. Zawsze do-
pisywała nam pogoda i śnieg, a ten rok okazał się niełaskawy dla narciarzy, zima całe zasoby białego 
puchu zostawiła w Alpach. Administrujący trasami na Jaworzynie Krynickiej walczyli o ratowanie po-
krywy śnieżnej ale niestety, nie udało się na niej rozegrać zawodów. Wyjazd na inne trasy z większymi 
ilościami śniegu z uwagi na odległości, nie był racjonalnym pomysłem. Tak więc w wyjątkowo ner-
wowej atmosferze przebiegały przygotowania, wciąż ocierające się o decyzję o odwołaniu zawodów 
ze względu na bezpieczeństwo zawodników. Wówczas zawiedzionych pozostałoby wielu, ponieważ 
ilość chętnych była w tym roku rekordowa, a zgłoszenia w kilka dni wyczerpały pulę miejsc. Można 
powiedzieć, że uczestników tej imprezy jest dwa razy więcej niż w latach poprzednich. Przybyło 
młodzieży narciarskiej co zrozumiałe z uwagi na wzrost liczby członków korporacji, znacząca grupa 
dotarła jak zwykle z Warszawy. Zawody z konieczności odbyły się na mniejszym niż poprzednich 
latach stoku, w samym centrum Krynicy, na którym sztucznego śniegu zgromadzono na tyle dużo, 
że przetrwał wysokie temperatury lutego.

 Uczestników z naszej Izby było niestety niewielu, mimo że mamy najbliżej na stoki Krynicy, ale mimo 
tego, jak zwykle zaznaczyli swoją obecność miejscami na „pudle”. Zawodniczki Maria i Magdalena 
Szepczyńskie nie zawiodły. Pani Maria zajęła II miejsce w swojej grupie a Pani Magda po raz 11 miała 
najlepszy czas swojej . Warto także przypomnieć, że ośmiokrotnie wygrywała w klasyfikacji generalnej 
kobiet jako najlepsza narciarka zawodów.

Zeszłoroczni zwycięscy z Krakowskiej Izby - w tym najlepszy zawodnik w klasyfikacji generalnej - 
nie dojechali, ale mam pewność, że w przyszłym roku znowu zawalczymy o pełną pulę. Są głosy 
sugerujące wprowadzenie konkurencji biegowych, co przy wzroście zainteresowania narciarstwem 
biegowym wydaje się być interesującym pomysłem. Jeżeli będą chętni… być może ta konkurencja 
wprowadzona zostanie do naszych mistrzostw.

Zawody organizowała Krajowa Izba Radców Prawnych, przy finansowym wsparciu sponsorów i wie-
lu izb okręgowych . Marszałek Województwa zaproszony na imprezę kończącą zawody przysłał 
serdeczne życzenia dla wszystkich radców prawnych zrzeszonych w naszej Izbie. Najlepsze czasy 
osiągnęli w klasyfikacji generalnej Hanna Orlikowska z Izby Katowickiej i Jarosław Mydlarski z Gdyni. 
Szczegółowe wyniki we wszystkich grupach wiekowych znajdują się na stronach KIRP. Zachęcam 
wszystkich radców narciarzy by w przyszłym roku zgłosili swój udział w zawodach, to naprawdę 
świetna zabawa i emocjonująca konkurencja w walce o ułamki sekund.

Zapraszam w imieniu Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji KIRP do uczestniczenia także w innych 
sportowych zmaganiach na imprezach sportowo - rekreacyjnych rozpisanych na cały 2014 rok.

Do zobaczenia.
Elżbieta Reichert – Kądziołka

Radca prawny
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Komisja ds. socjalno-bytowych przy współpracy z biurem Rady zorganizowała w dniu 20 lutego 2014 
roku tradycyjne spotkanie z emerytami i rencistami nie wykonującymi już swojego zawodu. W tym roku 
odbyło się ono w restauracji Hawełka na Rynku Głównym. Spotkanie otworzyła Dziekan Rady OIRP 
w Krakowie Danuta Koszyk – Ciałowicz, która po serdecznym przywitaniu zgromadzonych przedstawiła 
dotychczasowe prace oraz najbliższe zamierzenia Rady OIRP w Krakowie. Okolicznościowe przemówienie 
wygłosił również Przewodniczący Klubu Seniora Henryk Okraska. Spotkania z seniorami zawsze są okazją 
do wzruszających spotkań i wspomnień. Miłą atmosferę i doznania estetyczne gwarantują występy zna-
nych artystów scen krakowskich. Tym razem spotkanie uświetnił występ Zbigniewa Wodeckiego, który 
nie tylko przedstawił lubiane przez wszystkich utwory ze swego repertuaru („Zacznij od Bacha”, „Teatr 
uczy nas żyć”, „Pszczółka Maja”) ale także zachęcił zgromadzonych do wspólnego śpiewania.

Marcin Sala – Szczypiński
Radca prawny

Wicedziekan ds. wykonywania zawodu

Spotkanie emerytów i rencistów niepracujących

Różne

Andrzej Hanusz i Ryszard Korski
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Różne

Zmiany na liście radców prawnych 
w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 28 
lutego 2014 r.

Na dzień 28 lutego 2014 r. na listę radców 
prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych 
w Krakowie wpisanych było 2669 radców praw-
nych, w tym 1915 wykonujących zawód radcy 
prawnego, 742 osoby nie wykonujące zawodu, 
a w tym 179 osób mających zawieszone prawo 
do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Na listę prawników zagranicznych  
wpisanych było 4 prawników.

W okresie od 1 grudnia 2013 r. do 28 lute-
go 2014 r.:

1. Na listę radców prawnych wpisano  
17 osób, w tym:
• 2 osoby spełniających przesłanki określone 

w art. 25 ust. 1 ustawy o radcach praw-
nych;

• 11 osób spełniających przesłanki określone 
w art. 24 ust.1;

• 4 osoby w związku z przeniesieniem wpisu 
z innych Izb.

2. Skreślono pięciu radców prawnych, 
w tym:
• dwóch zmarłych radców prawnych:

- Wojciech Jachowicz
- Zofia Natkaniec-Kraskiewicz,

• jednego radcę prawnego - na jego wnio-
sek,

• dwóch radców prawnych – usunięcie 
wpisu w związku z przeniesieniem do innej 
Izby.

3. Zawieszono prawo do wykonywania 
zawodu czterem radcom prawnym na ich 
wnioski.

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

O Funduszu Seniora słów kilka ... 
OIRP w Krakowie informuje, iż  w dniu 14 mar-
ca 2014 roku do Kapituły Funduszu Seniora  z 
ramienia n/Izby  został powołany radca prawny 
Andrzej Hanusz.

Pragniemy przypomnieć, że Fundusz Senio-
ra utworzony na mocy uchwały KRRP nr 
223/V/2000  działa od 2000 roku. Fundusz 
jest adresowany do emerytów, rencistów nie 
wykonujących już dziś pracy zawodowej radcy 
prawnego, a których dochód miesięczny netto 
nie przekracza średniej krajowej w jednostkach 
budżetowych (na rok 2014 tym granicznym 
kryterium dochodowym jest kwota 3.652,-zł). 
Z pomocy funduszu mogą też korzystać, będące 
niejednokrotnie w trudnej sytuacji materialnej 
osoby owdowiałe po zmarłych naszych kolegach 
i koleżankach. 

Środki z Funduszu przeznaczane są głównie na 
pomoc pieniężną (doraźną, stałą lub okresową) 
oraz na dopłaty do niezbędnych leczeń sanato-
ryjnych. Szczegółowe informacje  znajdują się 
na stronie internetowej Krajowej Rady Radców 
Prawnych w zakładce Kapituła Funduszu Seniora.

Radcowie prawni z OIRP w Krakowie winni kiero-
wać wnioski o zapomogę pieniężną jak  i wnioski 
o skierowanie na turnusy rehabilitacyjno-lecz-
nicze (do Krynicy-Zdroju, Kołobrzegu, Busku-
-Zdroju) do Rzecznika Funduszu Seniora OIRP 
w Krakowie na adres: ul. Francesco Nullo 8/4, 
31-543 Kraków.

Danuta Rebeta  
Radca prawny 

Sekretarz Rady OIRP w Krakowie
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UBEZPIECZENIE OC RADCÓW 
PRAWNYCH
W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że 
na stronie internetowej OIRP Kraków zostały opubli-
kowane umowy i polisy ubezpieczeniowe dla radców 
prawnych, tj.:
• Umowa generalna w sprawie programu ubezpie-

czeniowego dla radców prawnych,
• Umowa grupowego obowiązkowego ubezpiecze-

nia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych,

Dokumenty dostępne są po zalogowaniu. W ra-
zie zapytań co do logowania prosimy o kontakt:  
it@oirp.krakow.pl, tel. 124108260 lub 124108400 
wew. 16 lub 15.

Szanowni Państwo, 
Uprzejmie informuję, że w artykule „IX Kadencja or-
ganów OIRP w Krakowie rozpoczęta” w Biuletynie 
Informacyjnym nr 3 z 2013 roku błędnie podano, że 
w tajnym głosowaniu Delegaci dokonali wyboru 16-
tu Delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych. 
Prostując omyłkę pisarską, informuję, że w tajnym 
głosowaniu w dniu  18 czerwca 2013 roku na Zgro-
madzeniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kra-
kowie delegaci dokonali wyboru 20 – tu Delegatów 
na X Krajowy Zjazd Radców Prawnych w składzie:
Bogusław Adamczyk, Waldemar Bieracki, Krzysztof 
Dybel, Maciej Gawroński, Barbara Genewska, Alicja 
Juszczyk, Anna Karaś, Danuta Koszyk-Ciałowicz, Zofia 
Krok, Grzegorz Kuczek, Michalina Nowokuńska, Da-
nuta Rebeta, Elżbieta Reichert-Kądziołka, Zbigniew 
Sięka, Anna Sobczak, Wacław Szczepanik, Ewelina 
Szybowska, Anna Włodarczyk, Elżbieta Woźniak, 
Joanna Żurek-Krupka. 
Za zaistniałą omyłkę, w szczególności Koleżanki, 
których nazwiska zostały pominięte przepraszam. 

Danuta Rebeta 
Radca prawny

 Sekretarz Rady OIRP w Krakowie

PORTAL INFORMACYJNY
Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Pani Bar-
bara Baran przekazała informację, iż w dniu 17 
lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Krakowie 
uruchomił na swojej stronie internetowej Portal 
Informacyjny. Portal znajduje się pod adresem: 
https://portal.krakow.sa.gov.pl

Uruchomienie Portalu Internetowego ma na 
celu ułatwienie podmiotom upoważnionym 
w myśl obowiązujących przepisów prawa, 
w szczególności stronom postępowania i ich 
pełnomocnikom, a także sędziom i prokurato-
rom dostępu do informacji, jakie znajdują się 
w systemach informatycznych wspomagają-
cych biurowość sądową w sprawach rozpozna-
wanych przed Sądem Okręgowym w Krakowie. 
umożliwia on zarejestrowanym użytkownikom 
uzyskanie informacji o podejmowanych w spra-
wie czynnościach, treści protokołów, zapa-
dłych rozstrzygnięciach a także inne informacje  
dotyczące sprawy.

Różne

Z limeryków nowalijkowych 
(o wiosennej wenie radcy)

Pewien radca, gdy się wiosna wokół budzi, 
co do pism swych procesowych się nie łudzi, 

wiedząc że – gdy zejdą mrozy – 
nic nie zmusi go do prozy 

i lirycznych jego ciągot nie ostudzi.

Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Z limeryków pierwszorzędnych 
(rzecz o sporze wielkanocnym)

Pewna kura – pełnomocnik wszystkich kur 
z krnąbrnym jajkiem dość zażarty wiedzie spór: 

„Wszak tak z prozy, jak i wierszy 
wprost wynika, kto był pierwszy!” 

 – głosi jajek tudzież drobiu zgodny chór. 

Joanna Włodarczyk
Radca prawny
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www.LEX.pl/touch

Zawsze masz 
pełne prawo

LEX Touch dostępny jest w dwóch wersjach:  
LEX Omega i LEX Sigma z modułami Komentarze 
i Monografie.

Pierwszy i jedyny System Informacji Prawnej  
dostosowany do najpopularniejszych marek table-
tów, takich jak iPad oraz Samsung Galaxy Tab.

Sprawdzona marka

Pewna  jakość

Niezbędne informacje  
zawsze pod ręką


