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TERAZ RAZEM

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to
że kwiecień przywita nas wiosną w pełnym rozkwicie
i takiej właśnie scenerii dla przeżywania piękna Wielkanocy
życzą
Dziekan i Rada OIRP w Krakowie
2

Od Dziekana
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy !
Jest pięknie, w przyrodzie czuć wiosnę i to każdemu poprawia samopoczucie, mnie również. Pięknie też jest w budynku przy ul. F. Nullo 8 w Krakowie w zakupionych i wyremontowanych już pomieszczeniach biurowych naszej Rady i nie jest w stanie tego zmienić
żadna rysa nawet ta na ścianie. Zmieniliśmy radykalnie wygląd siedziby naszej Rady i nie
są to jedynie zmiany wizerunkowe ani na pokaz, ale przede wszystkim zmiany znacznie
poprawiające komfort pracy zarówno radców prawnych pełniących funkcje w samorządzie, jak też pracowników biura. Mam nadzieję, że służyć to będzie pokoleniom. Nie do
przecenienia jest przy tym fakt, że nasza Izba przestała funkcjonować na „dwa biura”,
ponieważ z dniem 1 stycznia br. pion aplikacji wrócił z ul. Grzegórzeckiej do pomieszczeń
biurowych na III p. przy ul. F. Nullo 8 i obecnie całe biuro pracuje w pełnym składzie
i jednym miejscu. Ile to kosztowało trudu wiedzą wszyscy Ci, którzy wraz ze mną na
sukces ten ciężko zapracowali.
Kontynuując opis istotnych wydarzeń z życia samorządu informuję, że początek roku /tak
samo zresztą jak koniec/ zaczął się pracowicie. W dniu 7 stycznia 2015 r. odbyło się ślubowanie aplikantów radcowskich. Ogółem 278 osób rozpoczęło naukę na pierwszym roku
aplikacji. A tydzień póżniej, w dniu 14 stycznia odbyło się w Pałacu Sobańskich w Warszawie
uroczyste ślubowanie aplikantów radcowskich z terenu całego kraju, którzy z najwyższą
oceną zdali egzamin na aplikację. Radę na tej uroczystości reprezentowałam wspólnie
z Wicedziekanem ds. Aplikacji Anią Sobczak i Wicedziekanem ds. Wykonywania Zawodu
Marcinem Sala-Szczypińskim. W tym samym dniu w godzinach wieczornych odbyło się
jeszcze spotkanie Noworoczne członków KRRP, w którym również wzięliśmy udział.
W styczniu miały także miejsce jeszcze inne miłe uroczystości, w Warszawie w dniu 16
stycznia uroczysta gala - finał akcji „Szlachetnej Paczki”, której mam zaszczyt patronować jako Dziekan Rady OIRP w Krakowie a w dniu 25 stycznia rozpoczął się I etap
drugiego już Konkursu Krasomówczego Aplikantów Radcowskich w historii naszej Izby.
Konkurs trwał przez trzy kolejne soboty i zakończył się w dniu 7 lutego br. Było bardzo
profesjonalnie i bardzo miło, ponieważ mogliśmy po raz pierwszy konkurs ten zorganizować w sali rozpraw urządzonej na III p. w siedzibie naszej Izby, która na co dzień ma
służyć posiedzeniom Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego a także jako miejsce ćwiczeń
praktycznych aplikantów radcowskich. Dobrej atmosfery nie były w stanie popsuć nawet
odgłosy trwającego cały czas remontu I piętra. W tym roku formuła konkursu uległa
zmianie ale wszystko z myślą i pożytkiem dla jego uczestników.
Ważnym i godnym odnotowania wydarzeniem było coroczne spotkanie opłatkowe u Metropolity Krakowskiego księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, które w tym roku miało
miejsce w niedzielę 25 stycznia /to dla ducha/. A dla ciała sprawą istotną było zakończenie
w lutym robót budowlanych związanych z urządzeniem sali szkoleniowej na I piętrze,
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trwają jeszcze tylko roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń przeciwpożarowych
drogi ewakuacyjnej w holu na parterze budynku i montaż ogrodzenia technicznego urządzeń centrali wentylacji i klimatyzacji na dachu budynku. Mam nadzieję, że Zgromadzenie
Delegatów zaplanowane na 28 marca odbędzie się już bez przeszkód w pięknej sali na
I p. budynku przy ul. F. Nullo 8 w Krakowie. Zgromadzenie to zainauguruje uroczyste
otwarcie tej sali dla potrzeb szkoleniowych naszych radców prawnych i na zajęcia dla
aplikantów radcowskich.
Informuję, że trwają prace legislacyjne związane z przygotowaniem projektu regulaminu
szczegółowych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, których przebieg budzi
jednak nasze uzasadnione obawy. O szczegółach będziemy dyskutować na najbliższym
posiedzeniu KRRP.
A przed nami w Warszawie uroczysta gala „Kryształowego serca”, w tym roku po raz
pierwszy w historii naszej Izby nominowaliśmy do nagrody nie radcę prawnego, lecz
aplikanta radcowskiego III roku - p. Tomasza Pogona. Również po raz pierwszy zgłosiliśmy naszą Izbę do prestiżowej nagrody specjalnej „Izba Pro publico bono” z tytułu
znaczącego wkładu OIRP w Krakowie w szerzenie świadomości prawnej wśród młodzieży
poprzez organizację i promowanie programów edukacji prawnej pro bono na niespotykaną w innych Izbach skalę. W 10 szkołach ponadgimnazjalnych Małopolski zostały
wdrożone programy edukacji prawnej na prośbę Małopolskiego Kuratora Oświaty, który otrzymał informację zwrotną ze szkół, w których programy takie zostały już przez
naszą Izbę zrealizowane.
A po drodze jeszcze jedno miłe spotkanie z naszymi seniorami w dniu 27 lutego 2015 r.
w restauracji „Hawełka”, które upłynęło w klimatach francuskich, dzięki nastrojowym
pieśniom z repertuaru Edith Piaff w znakomitym wykonaniu artystki Yagi Kowalik.
I znowu kolejny egzamin zawodowy w dniach od 11 do 13 marca br., do którego przystąpiły 443 osoby, przy czym na bieżąco realizujemy wszystkie inne zadania samorządowe.
Stosownie do złożonych Państwu na koniec starego roku życzeń sama również wkroczyłam w ten Nowy Rok z optymizmem pomimo wszystko i z przekonaniem, że nie
zmarnowałam danego mi czasu, bo nie mam go na tyle by popaść w rutynę. A w chwilach
ciężkich korzystam ze wskazówek jak żyć szczęśliwie zawartych w Dezyderatach Maxa
Ehrmanna: „Przechodź spokojnie przez zgiełk i pośpiech i pamiętaj jaki spokój można
znaleźć w ciszy.”
Tej ciszy i spokoju serdecznie Wszystkim Państwu życzę z okazji nadchodzących Świąt
Wielkanocnych.
Danuta Koszyk-Ciałowicz
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
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Relacja z obchodów Europejskiego Dnia Prawnika
Jak już informowaliśmy na łamach poprzedniego wydania Biuletynu, a także na stronie internetowej
naszej Izby, w dniu 10 grudnia 2014 r. odbyły się pierwsze obchody ustanowionego przez CCBE Europejskiego Dnia Prawnika, które w Polsce zorganizowane zostały wspólnie przez Krajową Radę Radców
Prawnych oraz Naczelną Radę Adwokacką. Na szczeblu ogólnokrajowym, w Warszawie odbyła się
konferencja poświęcona ochronie prawa obywateli do prywatności pt.: „Jak daleko sięgnie państwo?
Retencja danych, billingi, inwigilacja a gwarancje praw i wolności obywatelskich”, natomiast na szczeblu
lokalnym, w poszczególnych Izbach Okręgowych EDP przybrał formę jednodniowego projektu edukacyjnego polegającego na poprowadzeniu przez Radców Prawnych i Adwokatów spotkań z młodzieżą
ze szkół ponadpodstawowych.
Dzięki zaangażowaniu Radców Prawnych z naszej Izby, którzy licznie włączyli się w organizację obchodów Europejskiego Dnia Prawnika podejmując się poprowadzenia zajęć z uczniami na zasadach pro
bono, możliwe było przeprowadzenie zajęć w 10 szkołach ponadpodstawowych z obszaru naszej Izby,
tj. w Makowie Podhalańskim (r. pr. Wojciech Kosman), Rabce Zdroju (r. pr. Agnieszka Modrzejewska
- Potaczek), Zakopanem (r. pr. Sławomira Chowaniec, r. pr. Sabina Gacek – Frankowska, r. pr. Joanna
Posadzka - Gil), Gorlicach (r. pr. Sebastian Puchajda, r. pr. Dariusz Napora), Dobczycach (r. pr. Joanna
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Bogdanowicz, r. pr. Anna Wściubiak), Szczurowej (r. pr. Marta Rogóż), Limanowej (r. pr. Joanna Jańczy)
i Zabierzowie Bocheńskim (r. pr. Zbigniew Łosiński) oraz dwóch szkołach w Krakowie, tj. w Gimnazjum
Sióstr Salezjanek im. św. Dominika Savio (r. pr. Joanna Makan i r. pr. Dorota Trzyszka – Niemiec) oraz
w Zespole Szkół Zawodowych nr 1(r. pr. Agnieszka Frasik i r. pr. Karolina Radosz).
Na potrzeby obchodów EDP w poszczególnych Izbach na szczeblu centralnym przygotowany został
sylabus stanowiący podstawę do przeprowadzenia zajęć z uczniami. Opracowanie zawierało zbiór
kazusów mających na celu przede wszystkim zilustrowanie, że prawo odnosi się do wszystkich dziedzin życia, w tym sytuacji, z którymi uczniowie spotykają się na co dzień, a także przedstawienie czym
zajmuje się radca prawny i adwokat i w jakich przypadkach, które pojawiają się w życiu codziennym
może być pomocny. Ponadto szkoły miały możliwość przesłania pytań od uczniów dotyczących interesujących ich tematów. Jak się okazało wiedza młodzieży na temat prawa i zawodów prawniczych
jest bardzo zróżnicowana. To, co w niektórych szkołach było dla uczniów oczywiste (jak np. fakt, że
adwokat i radca prawny występują przed sądem w togach) w innych ośrodkach spotykało się z zaskoczeniem. Podczas zajęć pojawiały się pytania z różnych dziedzin prawa, jak np. czy można odziedziczyć
długi, jak wygląda druk zaświadczenia o niekaralności, czym różnią się od siebie poszczególne zawody
prawnicze. Najwięcej jednak pytań dotyczyło problemów typowych dla ludzi młodych, często jeszcze
niepełnoletnich, jak np. czy rodzice mogą zabrać im telefon, kieszonkowe, czy mogą zabronić zrobienia sobie kolczyka, czy bez zgody rodziców można pracować. Młodzież była zainteresowana również
tym jak wyglądają studia prawnicze i droga do poszczególnych zawodów prawniczych. Niewątpliwie ze znacznym zaciekawieniem spotykało się zawsze okazanie togi a uczniowie chętnie korzystali
z możliwości jej przymierzenia.
Ponieważ obchody ustanowionego przez CCBE Europejskiego Dnia Prawnika zbiegły się w czasie z wyborem mec. Marii Ślązak na Prezydenta tej organizacji, spotkania w szkołach były
również dobrą sposobnością do uświadomienia młodym ludziom, że polscy prawnicy są cenieni na forum międzynarodowym i piastują najwyższe urzędy w strukturach prawniczych
organizacji międzynarodowych.
Na zakończenie lekcji uczniom wręczone zostały broszury zawierające informacje o Europejskim Dniu
Prawnikach, celach przyświecających jego ustanowieniu, organizatorach obchodów tego dnia a także
o ośrodkach pomocy prawnej w regionie obejmującym naszą Izbę.
Zajęcia spotkały się ze znacznym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli, o czym świadczy aktywność uczniów podczas lekcji jak również chęć wzięcia udziału przez szkoły w kolejnych obchodach. Doświadczenie zdobyte podczas spotkań w szkołach pokazuje, iż istnieje wyraźna potrzeba
prowadzenia edukacji prawnej wśród młodzieży, która jest chętna do zdobywania wiedzy z obszaru
różnych dziedzin prawa. Powyższe potwierdza celowość kontynuowania realizacji przez OIRP Kraków
programu edukacji prawnej młodzieży, a także uczestnictwa radców prawnych w doraźnych spotkaniach
z uczniami mających na celu poszerzanie świadomości prawnej młodych obywateli, a także budowanie
pozytywnego wizerunku samorządu radców prawnych w odbiorze społecznym, takich jak te, które
miały miejsce w ramach EDP.
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Obchodom Europejskiego Dnia Prawnika na szczeblu centralnym przewodniczyła Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Naczelna Rada Adwokacka. W zorganizowanej wspólnie przez obydwa samorządy
konferencji, która odbyła się w siedzibie Sejmu RP w Sali Kolumnowej, uczestniczyli przedstawiciele
samorządu radców prawnych i adwokatów, w tym Dariusz Sałajewski – prezes KRRP, Maria Ślązak – wiceprezes KRRP i prezydent CCBE, Andrzej Zwara – prezes NRA, oraz reprezentanci instytucji rządowych
i urzędów, w tym m. in. Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prokuratora Generalnego, Naczelnej Izby Kontroli, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Okręgową
Izbę Radców Prawnych w Krakowie reprezentowała radca prawny Anna Karaś - członek Rady OIRP,
przewodnicząca Komisji ds. wykonywania zawodu i wizerunku radcy prawnego. Szczegółowa relacja
z obchodów Europejskiego Dnia Prawnika na szczeblu krajowym przedstawiona została w ostatnim
wydaniu dwumiesięcznika „Radca Prawny” (nr 157, styczeń/luty 2015, str. 36).
Karolina Radosz
Radca prawny
Koordynator lokalny obchodów Europejskiego Dnia Prawnika
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Radcowie prawni z OIRP w Krakowie po raz kolejny pełnili dyżury pro bono
w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
W dniach od 23-28 lutego 2015
r. odbyła się kolejna edycja organizowanego rokrocznie przez
Ministerstwo Sprawiedliwości
„Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
Celem tej inicjatywy podejmowanej od kilkunastu lat przez
Ministerstwo Sprawiedliwości
jest uwrażliwienie społeczeństwa, instytucji państwowych
i samorządowych na sytuację
i prawa osób pokrzywdzonych
przestępstwem oraz udzielenie
im niezbędnego wsparcia prawnego i psychologicznego.
W trakcie akcji w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych
Przestępstwem w całym kraju,
sądach i specjalistycznych poradniach odbyły się bezpłatne
dyżury specjalistów: adwokatów, radców prawnych, którzy
świadczyli usługi prawne pro
bono, funkcjonariuszy Policji,
prokuratorów, którzy dzielili sie
specjalistyczną wiedzą dotyczącą
postępowania przygotowawczego, komorników, którzy służyli
pomocą w zakresie postępowania wykonawczego, psychologów, którzy w razie potrzeby obejmowali
pokrzywdzonych pomocą psychologiczną. Interdyscyplinarny sposób zorganizowania dyżurów umożliwiał kompleksowe rozpatrzenie sytuacji osób poszkodowanych przestępstwem. W jednym miejscu
i w jednym czasie osoby pokrzywdzone mogły skorzystać z pomocy wielu specjalistów.
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie również w tym roku zaangażowała się w przedsięwzięcie Ministerstwa Sprawiedliwości organizując dyżury radców prawnych w zakresie pomocy
prawnej pro bono w Krakowie a także po raz pierwszy w Tarnowie.
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W Krakowie, w siedzibie Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS przy ul. B. Komorowskiego 12, w dniach od 23 do 28 lutego 2015 roku, radcowie prawni z n/Izby: Dawid Gaza, Ewa
Miszczyk-Wróbel, Karolina Radosz, Agnieszka Rusek-Więcek, Agnieszka Siwiec, pełnili dyżury,
udzielając zainteresowanym darmowych informacji prawnych.
W Tarnowie, w siedzibie Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, prowadzącej Ośrodek Pomocy dla
Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy ul. Krakowskiej 13/10, dyżurowali następujący radcowie
prawni z n/Izby, udzielając bezpłatnego wsparcia prawnego osobom pokrzywdzonym przestępstwem:
Olgierd Januszek, Przemysław Kujawa, Waldemar Lawiński, Anna Lekarczyk, Anna Szepielak-Mikos, Katarzyna Tutaj, Agnieszka Zach.
Radcowie prawni w czasie trwania dyżurów udzielili informacji prawnych, które swym zakresem obejmowały nie tylko prawo karne (przestępstwo niealimentacji, znęcania się, wyłudzenie kredytu, molestowanie
w pracy, dochodzenie odszkodowania i zwrotu kosztów niesłusznego procesu karnego po uniewinnieniu ) lecz również prawo rodzinne i opiekuńcze (ustalenie władzy rodzicielskiej, rozwód, świadczenia
alimentacyjne między małżonkami); prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (zasiłki z ZUS). Zgłaszano
się także ze sprawami dotyczącymi sprostowania błędów w księgach wieczystych oraz innych aspektów
postępowania wieczystoksięgowego.
Przedsięwzięcia zorganizowane w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”
cieszyły się umiarkowanym zainteresowaniem mieszkańców Krakowa i Tarnowa. Należy także podkreślić,
że część osób zgłaszających się do radców prawnych potraktowała tę akcję jako okazję do uzyskania
bezpłatnych informacji prawnych z różnych dziedzin prawa.
dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie
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Zmiany ustawy o radcach prawnych, adres do doręczeń, obrony karne;
Szanowne Koleżanki i Koledzy:
Ubiegły rok przyniósł szereg istotnych zmian związanych z wykonywanym przez nas zawodem radcy prawnego, wprowadzając uprawnienie do pełnienia przez radców prawnych roli pełnomocnika w postępowaniu
karnym, ujednolicając przepisy ustawy o radcach prawnych i ustawy Prawo o adwokaturze (między innymi
w zakresie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec radców prawnych i adwokatów, a także
poprzez wprowadzenie tożsamych środków represji dyscyplinarnej dla obu zawodów zaufania publicznego).
Ponadto już w poprzednim Biuletynie zawarta była informacja o uchwaleniu przez Nadzwyczajny Zjazd
Radców Prawnych w dniu 22 listopada 2014 r. nowego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
Nowy Kodeks Etyki wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 r., ale uwzględnia w swej treści zmiany, które zostały wprowadzone uchwaloną przez Sejm R.P. w dniu 7 listopada 2014 r. ustawą o zmianie ustawy – Prawo
o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1778). Ustawa ta zmieniła także naszą
ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw i weszła w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.
Przybliżając zmiany w Ustawie o radcach prawnych:
I. na wstępie pragnę podkreślić wprowadzenie obowiązku zawiadamiania przez radcę prawnego
Rady OIRP o swoim adresie do doręczeń.
Część radców prawnych reagując na pismo Rady z dnia 16 stycznia 2015 r. wskazała już swój adres do
doręczeń, za co szczególnie dziękuję.
Natomiast w związku z wprowadzeniem uchwałą Nr 114/IX/2014 z dnia 13 grudnia 2014 r., przez Prezydium
Krajowej Rady Radców Prawnych karty ewidencyjnej zwracam się o jej wypełnienie, a także o ewentualną
aktualizację danych w niej zawartych. W szczególności zwracam się do Koleżanek i Kolegów, którzy do tej
pory nie wskazali adresu do doręczeń.
Pragnę wyjaśnić, że wskazanie adresu do doręczeń, wiąże się nie tylko z obowiązkiem zamieszczania przez
Radę OIRP aktualnej listy radców prawnych oraz publikowania jej w Biuletynie Informacji Publicznej (co
pozwala na weryfikację uprawnień zawodowych osób wykonujących zawód radcy prawnego), ale jest
NIEZBĘDNE I KONIECZNE ze względu na wchodzące w życie od dnia 1 lipca 2015 r. przepisy uprawniające radców prawnych do świadczenia pomocy prawnej w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym.
Przygotowany projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.01.2015 roku „w sprawie sposobu
zapewnienia korzystania oskarżonemu z pomocy obrońcy z urzędu” nakłada na Rady OIRP obowiązek przekazywania Prezesom właściwych sądów dwóch odrębnych wykazów obejmujących radców prawnych, którzy
wyrazili gotowość do świadczenia pomocy oraz radców prawnych, którzy takiej gotowości nie wyrazili.
Sporządzenie przez Radę OIRP prawidłowych wykazów wymaga uzyskania oświadczenia od każdego
radcy prawnego:
• o gotowości do pełnienia roli pełnomocnika w obronach karnych (poprzez zakreślenie poz. I. pkt 50
karty ewidencyjnej);
• o nie pozostawaniu w stosunku pracy (radcowie prawni pozostają w stosunku pracy nie są uprawnieni do pełnienia roli obrońcy, chyba że są zatrudnieni tylko jako pracownicy naukowi lub naukowo
dydaktyczni (poprzez zakreślenie poz. H pkt 49 karty ewidencyjnej);
• dotyczącego wskazania adresu do doręczeń: (poprzez zakreślenie poz. C karty ewidencyjnej).
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W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na możliwość wskazania przez radcę prawnego jako adresu do
doręczeń skrytki pocztowej (poprzez zakreślenie pkt 34 w poz. C w karcie ewidencyjnej).
Skorzystanie z tego rozwiązania wydaje się najbardziej pożądane w przypadku tych radców prawnych,
którzy obecnie jako adres do doręczeń wskazali swój adres zamieszkania. Sąd bowiem wyznaczając radcę
prawnego jako obrońcę z urzędu przekaże oskarżonemu, nie tylko imię i nazwisko radcy, ale także jego
dane kontaktowe, a więc: adres do doręczeń, nr telefonu, adres e- mail (vide § 12 Projektu Rozporządzenia).
Dlatego też mając na uwadze prawidłowe sporządzenie i przekazanie do dnia 31 lipca 2015 r. wykazów
radców prawnych do właściwych Prezesów sądów, w oparciu o które zostaną sporządzone listy obrońców
zwracam się o jak najszybsze tj do dnia 30 kwietnia 2014 r . wypełnienie karty ewidencyjnej - (informacja
w tym zakresie jest zawarta na stronie internetowej OIRP w Krakowie).
II. pragnę przedstawić także zmiany w uregulowaniu zasad prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec radców prawnych i aplikantów radcowskich zawarte w Ustawie o radcach prawnych, a w zakresie nie uregulowanym w Ustawie odpowiednio w przepisach kodeksu postępowania
karnego, oraz w przepisach rozdziałów I – III Kodeksu Karnego (art. 74 (1) Ustawy)
Nowy model postępowania dyscyplinarnego wprowadza:
• nową definicję przewinienia dyscyplinarnego: radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością
zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych (art. 64 ust.1 Ustawy);
• nową definicję obwinionego, którym jest radca prawny lub aplikant radcowski wobec którego wydano
postanowienie o przedstawieniu zarzutów (art. 68 ust.3 Ustawy);
• możliwość prowadzenia postępowania dyscyplinarnego w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego, doręczenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów przez rzecznika dyscyplinarnego na piśmie, zastępuje ogłoszenie, orzeczenie wydane pod nieobecność obwinionego lub
jego obrońcy nie będzie uznane za zaoczne (art. 68 (1) ust. 3, ust. 4 Ustawy);
• możliwość nałożenia kary na świadka lub biegłego za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, za odmowę złożenia zeznań lub przyrzeczenia, a także możliwość przymusowego sprowadzenia świadka
(art. 68 (4) ust. 1 i ust 2 Ustawy);
• zmiany w zasadach sporządzania i doręczania uzasadnień orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne. W sprawach, w których uwzględniono wniosek rzecznika dyscyplinarnego
o wydanie orzeczenia i wymierzenie uzgodnionej z obwinionym kary dyscyplinarnej bez przeprowadzenia rozprawy oraz wniosek obwinionego o wydanie orzeczenia i wymierzenie mu określonej kary
dyscyplinarnej, a także w sprawach w których wymierzono karę upomnienia - uzasadnienie nie będzie
sporządzane z urzędu, lecz tylko na wniosek strony lub Ministra Sprawiedliwości złożony w terminie
14 dni od dnia doręczenia im rozstrzygnięcia (art. 70 (4) ust. 2 i ust. 3 Ustawy);
• modyfikacje kar dyscyplinarnych oraz nowe kary dodatkowe w postaci :
-- tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych radcy prawnego i aplikanta radcowskiego
przeciwko którym toczy się postępowanie dyscyplinarne lub karne ( art.65 (2) ust. 1 Ustawy);
-- orzeczenia kary zawieszenia w prawach aplikanta na czas od jednego roku do lat 3 ( art. 65 ust.
2 Ustawy);
-- zobowiązania obwinionego do przeproszenia pokrzywdzonego, który to obowiązek może być nałożyć obok każdej z kar dyscyplinarnych (art. 65 ust. 2 e Ustawy);
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-- podania treści orzeczenia do publicznej wiadomości (art. 65 ust 2 f Ustawy);
-- utraty biernego lub biernego i czynnego prawa wyborczego do organów samorządu radców prawnych w przypadku orzeczenia kary nagany, kara pieniężnej, zawieszenia prawa do wykonywania
zawodu radcy prawnego (art. 65 ust. 2 g i ust. 2h Ustawy);
-- orzeczenia kary pieniężnej w wysokości od półtorakrotności do dwunastokrotności minimalnego
wynagrodzenia (art. 65 ust. 2 ba Ustawy).
• możliwość egzekucji orzeczeń sądów dyscyplinarnych - prawomocne orzeczenie w zakresie kary pieniężnej oraz kosztów postępowania stanowi tytuł egzekucyjny w rozumieniu art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego i po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd rejonowy właściwy ze względu
na siedzibę sądu dyscyplinarnego, który wydał to orzeczenie, podlega wykonaniu w drodze egzekucji
prowadzonej w trybie tej ustawy (art. 71 ust. 2a Ustawy);
• wydłuża terminy przedawnienia: nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od czasu
popełnienia przewinienia upłynęły trzy lata, a w przypadkach przewidzianych w art. 11 ust. 2 – rok,
w razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed upływem terminu, karalność przewinienia
dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło pięć lat, a w przypadkach przewidzianych w art. 11 ust. 2 – trzy lata. (art. 70 Ustawy).
III - pragnę krótko poinformować o zmianach ustrojowych dotyczących działania naszego samorządu radcowskiego, a które polegają w szczególności na:
• wydłużeniu okresu kadencji organów samorządu z trzech do czterech lat, z tym, że dotyczyć to będzie
organów następnej X kadencji (wybory już w 2016 roku);
• wprowadzeniu wyjątku dla członków sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich
zastępców od zasady , że tej samej funkcji w organach samorządu nie można sprawować dłużej, niż
dwie następujące po sobie kadencje (art. 43 ust.3 Ustawy);
• uzyskaniu statusu organu samorządu radcowskiego przez Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego (wybieranego przez Krajowy Zjazd) oraz rzeczników dyscyplinarnych wybieranych przez zgromadzenie
okręgowej izby radców prawnych (art. 42 ust 1 Ustawy). W wyniku tej zmiany wyboru zastępców
Głównego Rzecznika oraz wyboru zastępców rzeczników dokonywać będą odpowiednio KRRP i OIRP;
• wprowadzeniu upoważnienia dla Krajowej Rady Radców Prawnych do uchwalenia regulaminów dotyczących szczegółowych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego.
Na koniec życząc wszystkim Koleżankom i Kolegom sukcesów w pełnieniu nowej roli obrońcy w postępowaniu karnym nie mogę pominąć, że na Radzie OIRP spoczywać będą w tym zakresie bardzo ważne
obowiązki polegające nie tylko na informowaniu Prezesa właściwego Sądu o każdej zmianie danych
dotyczących radcy prawnego (tj. zmianie nazwiska, zmianie danych kontaktowych: adresu do doręczeń,
nr telefonu, e-mail), skreśleniu z listy radców prawnych, ale również o każdej sytuacji uniemożliwiającej
udzielanie przez radcę prawnego pomocy z urzędu.
Dlatego też w każdym przypadku zmiany wskazanych powyżej danych, zwracam się do Koleżanek i Kolegów o niezwłoczne zawiadamianie o nich Rady OIRP w Krakowie poprzez dokonywanie aktualizacji
karty ewidencyjnej oraz informowanie o zaistnieniu sytuacji uniemożliwiającej pełnienie funkcji obrońcy.
Danuta Rebeta
Sekretarz Rady OIRP w Krakowie
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„Maratoński Kryształ”
Moda na bieganie trwa już od kilku lat. Biegamy niezależnie od wieku, wykształcenia i poglądów politycznych. Natomiast podkreślenia i promowania wymaga bieganie dla innych, a konkretnie dla tych,
którzy tego biegania potrzebują dla zmagania się z własną chorobą. Taki dar składany w podzięce za
własne zdrowie i siły. Pan Tomasz Pogon, niezależnie od mody na bieganie, poświęcił się pasji, która
łączy udział w biegach maratońskich z pomocą osobom niepełnosprawnych, stając się pomysłodawcą,
organizatorem i wykonawczą charytatywnego projektu biegowego „W pogoni za szczęściem”, który
polega na uczestnictwie w maratonach i pozyskiwaniu w związku z tym środków na cele charytatywne- pomoc osobom niepełnosprawnym.
W marcu pan Tomasz Pogon zakończy maraton zmierzający do zdobycia
uprawnień radcy prawnego. Nie wiem,
czy satysfakcja ze zdanego z wynikiem
pozytywnym egzaminu zawodowego
będzie dla niego porównywalna z tą, jaką
odczuwał wówczas, gdy biegł w Tokio
w 2012r. dla naszego kolegi z krakowskiego samorządu radcowskiego, który dzięki
środkom uzyskanym przez Tomka Pogona
mógł przebyć rehabilitację, gdy w 2013r.
w Rio de Janeiro zbierał dzięki maratonowi pieniądze na ortezy dla dziecka z porażeniem mózgowym i w końcu, kiedy na
maratonie w Marrakeszu w 2014r. pomagał kolejnemu dziecku cierpiącemu także
na porażenie mózgowe, a oczekującemu
na sprzęt do pionowania.
Tomasz Pogon w okresie ostatnich trzech
lat dzielił swój czas pomiędzy szlachetną pasję, pracę i aplikację radcowską.
Własne zdrowie wykorzystywał dla
pomocy osobom o zdrowiu marzącym,
które dzięki dobrym ludziom przynajmniej częściowo będą mogły aktywnie uczestniczyć w życiu, będącym dla
większości z nas czymś zwykłym i często
niedocenianym. W świecie upadku autorytetów i ideałów, innych niż pieniądz,

13

Warto wiedzieć
zaniku empatii i ciągłego pośpiechu, ludzie dający z siebie
bezinteresownie coś drugiemu
człowiekowi zasługują na najwyższy szacunek. Uważam, że
na dobroczynność każdy wiek
jest dobry, jednak zgłaszając
w grudniu zeszłego roku kandydaturę aplikanta radcowskiego Tomasza Pogona do
nagrody „Kryształowego Serca
Radcy Prawnego” dałam wyraz
przekonaniu, że na szczególną
uwagę zasługują funkcjonujące
w naszym samorządzie osoby
młode, które, nieobciążone bagażem doświadczeń skłaniających często do pomocy innym, rozumieją
potrzebę pochylenia się nad czyimś losem.
Mam nadzieję, że tak jak dotychczas, pan Tomasz będzie skromnie i bez fajerwerków realizował swoje
charytatywne akcje i wierzę w to głęboko, że przyznanie mu nagrody „Kryształowego Serca Radcy
Prawnego” doda mu sił do kontynuowania jego pięknej działalności.
Anna Sobczak
Radca prawny

Kryształowe Serce Edycja 2015 r.

Nagroda Specjalna „Izba Pro publico bono” dla OIRP w Krakowie !!!
Z wielką satysfakcją i nieukrywaną radością informuję, że w dniu 19 marca 2015 r. podczas uroczystej gali,
która odbyła się w Warszawie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie po raz pierwszy w historii
n/ Izby została uhonorowana prestiżową nagrodą specjalną „Izba Pro publico bono” Prezesa Krajowej
Rady Radców Prawnych dla najbardziej wyróżniającej się Izby w działaniach pro bono.
Nagroda ta została przyznana OIRP w Krakowie z tytułu znaczącego wkładu w organizację i promowanie
programów edukacji prawnej pro bono.
Od I semestru roku szkolnego 2013/14 do dnia dzisiejszego OIRP w Krakowie realizuje opracowane przez
n/Izbę programy edukacji prawnej pro bono w szkołach ponadgimnazjalnych. Ogółem przy pomocy 72
radców prawnych wdrożyliśmy programy edukacji prawnej w 17 szkołach ponadgimnazjalnych docierając
do prawie 1000 uczniów. Należy podkreślić, że wielu radców prawnych uczestniczyło w programie kilka-
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krotnie. OIRP w Krakowie objęła edukacją prawną pro bono zróżnicowane typy szkół ponadgimnazjalnych:
licea ogólnokształcące (w tym najbardziej renomowane liceum krakowskie: V LO im. A. Witkowskiego,
zajmujące 4 miejsce w Polsce w rankingu Perspektyw) oraz zasadnicze szkoły zawodowe. Prowadziliśmy
zajęcia w klasach o profilu ogólnym, o nachyleniu prawnym a także w klasach prawno – policyjnych.
Zajęcia z edukacji prawnej były organizowane nie tylko w dużych miastach Małopolski takich jak Kraków,
Tarnów, Nowy Sącz, ale i w mniejszych ośrodkach takich jak Rabka-Zdrój, Gorlice.
W 10 szkołach ponadgimnazjalnych Małopolski zostały
wdrożone programy edukacji
prawnej na wyraźną prośbę
Małopolskiego Kuratora
Oświaty, który otrzymał
informację zwrotną ze szkół
o zrealizowanych uprzednio
przez Izbę programach edukacji w ramach Porozumienia z dnia 13 lutego 2013 r.
(ze zgłoszeń szkół do Ministerstwa Sprawiedliwości)
i docenił wartość propozycji
edukacyjnej OIRP w Krakowie.
W 7 szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia z edukacji
prawnej były prowadzone
przez cały semestr - 20 kolejnych tygodni, w dwóch
klasach na każdą szkołę,
w wymiarze jednej jednostki lekcyjnej tygodniowo dla
każdej klasy. Pozwoliło to
na zaoferowanie ponad 420
uczniom całościowego, organicznego kursu z prawa, a nie
tylko fragmentarycznych pojedynczych spotkań. Uczniom
ww. szkół został zaproponowany autorski program opracowany przez n/Izbę z podzia-
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łem 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.
Największym zainteresowaniem cieszyły się tematy, które w jakiś sposób przestrzegają młodych ludzi przed
grożącymi im w życiu dorosłym niebezpieczeństwami, w tym zagadnienia dotyczące prawa karnego, prawa
konsumenckiego, zakupów on-line, klauzul abuzywnych, stosowanych przez właścicieli sklepów internetowych, operatorów telefonii komórkowej oraz ochrony wizerunku
w sieci i konsekwencji prawnych
naruszenia cudzych praw autorskich lub dóbr osobistych w Internecie.
W kręgu poruszonych zagadnień
poczesne miejsce zajmował także temat poświęcony zawodom
prawniczym, ze szczególnym
uwzględnieniem zawodu radcy
prawnego i samorządu zawodowego radców prawnych.
Wyrażam przekonanie, że udział n/
Izby w programie edukacji prawnej
pro bono przyczynił się do budowania i promocji pozytywnego
wizerunku zawodu radcy prawnego i samorządu radców prawnych wśród młodzieży, a ponadto
stanowił istotny element w walce
naszego środowiska z wykluczeniem prawnym obywateli. Godna
podkreślenia jest także postawa
radców prawnych, którzy licznie
i z wielkim profesjonalizmem,
entuzjazmem i kreatywnością
odpowiedzieli na prośbę Dziekana
Rady przystępując nieodpłatnie do
realizacji programu edukacji prawnej w szkołach Małopolski.
To oni przede wszystkim zasłużyli
na tę cenną dla Izby nagrodę. Bez
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ich dyspozycyjności, pasji i bezinteresownego zaangażowania sukces OIRP w Krakowie nie byłby możliwy.
I to tym radcom prawnym należą się serdeczne wyrazy podziękowania, które składam w imieniu Rady OIRP
w Krakowie.
Korzystając z okazji szczególne podziękowania kieruję do radcy prawnego dr Michała Araszkiewicza, który
od samego początku nie tylko wielokrotnie uczestniczył jako wykładowca w zajęciach z edukacji prawnej
pro bono, lecz również w sposób bardzo znaczący przyczynił się do opracowania treści programu edukacji
prawnej realizowanego przez n/Izbę.
Dziękuję także Kierownikowi Biura Rady dr Małgorzacie Grelewicz - La Mela za bardzo sprawną organizację
i koordynację programu, bieżący nadzór i troskę o należyty przebieg zajęć i poziom kontaktów ze szkołami.
Zachęceni sukcesami programów edukacji prawnej pro bono wdrożonych przez n/Izbę a także odpowiadając
na zapotrzebowanie zgłoszone przez szkoły, w dniu 2 marca 2015 r. rozpoczęliśmy zajęcia z edukacji prawnej
w kolejnych liceach ogólnokształcących Krakowa (VII LO) i Nowego Sącza (I LO). Tak więc, OIRP w Krakowie
kontynuując projekty edukacyjne zwraca się do radców prawnych o dalszą pomoc w ich realizacji.
Danuta Koszyk – Ciałowicz
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
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Edukacja prawna pro publico bono w XI LO w Krakowie
W okresie od września 2014 r. do lutego 2015 r. Radcy Prawni zrzeszeni w Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Krakowie przeprowadzili w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie
serię wykładów poświęconych edukacji prawnej. W wykładach uczestniczyli uczniowie klas drugich
i trzecich uczący się w klasach o profilu prawniczym. Celem ww. wykładów było poszerzenie wiedzy
prawniczej w różnych dziedzinach prawa.
W nowych programach nauczania oraz w wymaganiach edukacyjnych przedmiotu wiedza
o społeczeństwie kładzie się dość
duży nacisk na edukację prawną
młodzieży. Niestety czas przeznaczony na realizację tematów
poświęconych prawu jest dość
ograniczony, wielu zaś nauczycielom, nie posiadającym przecież wykształcenia prawniczego,
prowadzenie takich zajęć może
sprawiać trudność.
Dzięki projektowi edukacji prawnej zaproponowanemu przez
Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, szkoły średnie
uzyskały niezastąpioną pomoc.
Wykłady prowadzone przez
Radców, specjalistów w określonych dziedzinach prawa, umożliwiły uczniom nabranie nowego spojrzenia na obowiązujące
w naszym kraju przepisy. Szczegółowość omawianych kwestii,
bogactwo materiałów ikonograficznych przegotowanych przez
prowadzących wykłady, znacznie
wykraczało poza ramy podstawy
programowej edukacji prawnej
realizowanej w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

18

Warto wiedzieć

fot. A. Jończyk

Uczniowie byli zadowoleni
z możliwości wzięcia udziału
w wykładach, co potwierdzają ich opinie „…wykłady były
trafnym pomysłem dla osób
zdających maturę z wos-u,
były one w dużym stopniu
pomocne…”, „…ciekawa inicjatywa, interesujące tematy
dotyczące ciekawych sytuacji
życia codziennego…”, „…
myślę, że były to interesujące
zajęcia, które mogły rozbudzić
zainteresowanie tematyką
prawniczą. Poruszały ciekawe
problemy i pomagały utrwalić
wiadomości z lekcji…”.

fot. A. Jończyk

Podsumowując wypowiedzi uczniów, jako nauczyciel
przedmiotu wiedza o społeczeństwie, a zarazem szkolny koordynator współpracy
z Okręgową Izbą Radców
Prawnych w Krakowie i uczestnik wykładów, uważam, że
tego rodzaju przedsięwzięcia
są nieocenioną pomocą dla
szkół i z całą pewnością powinny one być kontynuowane.

fot. A. Jończyk

mgr Adam Jończyk
szkolny koordynator projektu
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7. Finał „Prawnicy Chorym Dzieciom”
W dniu 1 marca 2015 roku w auli Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie miało miejsce
uroczyste zakończenie 7. edycji akcji „Prawnicy Chorym Dzieciom”.
Akcja jest unikalnym w skali Polski projektem charytatywnym wspieranym przez przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych. Celem Akcji jest zbieranie funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu
medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Pierwsza edycja odbyła się w 2008
i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród środowisk prawniczych.

Pierwsze miejsce (złoty medal) zajęła drużyna Izby Komorniczej w Krakowie, która pokonała Wydział Ruchu
Drogowego KMP w Krakowie (srebrny medal). W meczu o trzecie miejsce reprezentacja Szpitala wygrała 2:0
z drużyną Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Pozostałe reprezentacje, które wzięły udział
w turnieju to: Okręgowa Rada Adwokacka Kraków – I,
Okręgowa Rada Adwokacka Kraków – II, Izba Notarialna
w Krakowie, Sędziowie i Prokuratorzy, Okręgowa Izba
Radców Prawnych Kraków, Okręgowa Izba Radców
Prawnych Katowice, Okręgowa Izba Radców Prawnych
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fot. Jerzy Sawicz

Jak co roku, w ramach prowadzonej akcji został rozegrany Turniej Piłki Nożnej z udziałem drużyn reprezentujących poszczególne zawody prawnicze, a także
reprezentacji Szpitala oraz Wydziału Ruchu Drogowego
KMP w Krakowie. Turniej odbył się 20 grudnia 2014 roku
na Halach Sportowych SWFiS AGH w Krakowie. Mecze
sędziowali: Krzysztof Burdak, Witold Norek, Sebastian
Mucha i Paweł Bukowski. W turnieju wzięło łącznie 14
drużyn. Wszystkie zespoły zostały podzielone w drodze
losowania na dwie grupy po 7 drużyn. W każdej z tych
grup zespoły grały w systemie „każdy z każdym”. Jeden mecz trwał 12 minut. Łącznie zawodnicy spędzili na
boisku 528 minut, w trakcie których strzelono aż 123
bramki. Cały turniej przebiegał we wspaniałej atmosferze, której towarzyszyły niezwykłe sportowe emocje.

fot. Jerzy Sawicz

W dotychczasowych siedmiu edycjach uczestniczyło ponad 360 darczyńców. Dzięki ich ofiarności
do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie trafiło wyposażenie medyczne o wartości 260
tysięcy złotych. Środki przekazane w 7. Finale, a jest to ponad 76 tys. zł, zostały przekazane na wyposażenie chirurgiczne Bloku Operacyjnego, wykorzystywane w zabiegach ortopedyczno-urazowych.

Warto wiedzieć
Warszawa, Prawnicy Przemyśl, Pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji UJ – „CHAOS”, Studenci
Wydziału Prawa i Administracji UJ.
Okręgową Izbę Radców Prawnych Kraków godnie reprezentowali w Turnieju: Sebastian Socha, Paweł Lolo,
Kamil Kosior, Tomasz Korpusiński, Paweł Wiewiórski, Maciej Bałaziński oraz Jakub Wszołek.
7. edycja odbywała się pod honorowym patronatem: Pana Krzysztofa Maja – Prezesa Izby Notarialnej w Krakowie, Pani mec. Danuty Koszyk-Ciałowicz - Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Pana
mec. Pawła Gierasa - Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, Pana Krzysztofa Sobierajskiego
- Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Pana Artura Wrony - Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie oraz
Pana Sławomira Szynalika - Przewodniczącego Rady Izby Komorniczej w Krakowie.
Maciej Bałaziński
Radca prawny

Wiosna Prawników:
radcy prawni pomogli w projekcie Szlachetna Paczka
13 grudnia 2014 r. odbył się finał pierwszej edycji projektu „WIOSNA PRAWNIKÓW I DZIENNIKA GAZETY
PRAWNEJ”, organizowanej przez Stowarzyszenie WIOSNA i Dziennik Gazetę Prawną pod patronatem
honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej akcji nieodpłatnej pomocy prawnej rodzinom włączonym
do projektu „Szlachetna Paczka”.
W dniach 12-14 grudnia 2014 r. odbył się finał kolejnej edycji ogólnopolskiego projektu „Szlachetna
Paczka” organizowanego już trzynasty rok przez Stowarzyszenie WIOSNA z Krakowa. W tym roku miał
on szczególny wymiar, gdyż do pomocy rodzinom w ramach akcji dołączyli także prawnicy – radcy prawni
i adwokaci z całego kraju działający w ramach nowego projektu „WIOSNA PRAWNIKÓW I DZIENNIKA
GAZETY PRAWNEJ”. Nowy format pomocy zorganizowało z Stowarzyszenie WIOSNA oraz Dziennik
Gazeta Prawna w partnerstwie z Krajową Radą Radców Prawnych oraz Naczelną Radę Adwokacką pod
patronatem honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Jesienią 2014 roku wolontariusze „Szlachetnej Paczki” w trakcie wywiadów kwalifikujących rodziny do udziału w tej akcji, po raz
pierwszy w skali ogólnokrajowej rozpoznawali także ewentualne potrzeby w zakresie
ich problemów prawnych. Osoby włączone
do projektu miały możliwość zgłoszenia się
w jednym z dniu finału „Szlachetnej Paczki”
– 13 grudnia 2014 r. do specjalnie zorganizowanych punktów udzielania porad prawnych
w celu konsultacji z radcą prawnym lub adwokatem. Poszczególne punkty zlokalizowane
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były w magazynach „Szlachetnej
Paczki” czyli zorganizowanych
miejscach, które w dniach finału –
od 12 do 14 grudnia 2014 r. przyjmowały darczyńców z paczkami
dla wybranych przez nich rodzin.
Porady prawne dotyczyły głównie spraw rodzinnych, lokalowych
oraz spadkowych, dość częste
były także sprawy konsumenckie,
w tym dotyczące kredytów. Do
udziału w projekcie zgłosiło się 69
radców prawnych i adwokatów
z całej Polski, którzy co najmniej
przez 4 godziny, a często także dłużej, udzielali porad w 19 miastach na terenie całego kraju tj. we Wrocławiu, Toruniu, Bydgoszczy, Lublinie,
Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Krakowie, Warszawie, Radomiu, Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, Gdańsku,
Katowicach, Częstochowie, Kielcach, Olsztynie, Poznaniu i Szczecinie. W większości miast, z uwagi na duży
zasięg „Szlachetnej Paczki” utworzono po dwa miejsca, w których udzielano porad, łącznie zaś było ich
34. Z pomocy w ramach projektu „WIOSNA PRAWNIKÓW” skorzystało 270 rodzin wcześniej zakwalifikowanych do „Szlachetnej Paczki”.
Z OIRP w Krakowie w „WIOŚNIE PRAWNIKÓW” uczestniczyli następujący radcowie prawni: Dawid
Gaza, Ewa Miszczyk-Wróbel, Magdalena Piotrowska - Gawron, Joanna Plizga - Phillips, Karolina Radosz,
Agnieszka Rusek- Więcek.
Realizacja pierwszej edycji projektu poprzedzona była pilotażową akcją realizowaną przez Stowarzyszenie
WIOSNA na przełomie 2013 i 2014 r. na terenie Krakowa. W ramach podejmowanych wówczas działań
wolontariusze „Szlachetnej Paczki” po odpowiednim przeszkoleniu, zweryfikowali specjalnymi ankietami
potrzeby prawne rodzin włączonych do akcji na tym terenie. Projekt był realizowany we współpracy
z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie, która zapewniła opiekę merytoryczną a jednocześnie
była współinicjatorem i partnerem projektu w Krakowie. Doświadczenia uzyskane po przeankietowaniu
ponad 120 rodzin pozwoliły na szczegółową analizę możliwości przeprowadzenia projektu w skali ogólnokrajowej. W obecnie przeprowadzonej edycji projektu Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie
także zapewniała bieżące wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla Stowarzyszenia WIOSNA, zwłaszcza
dla zespołu koordynującego projekt w Krakowie.
Pierwsza edycja projektu „WIOSNA PRAWNIKÓW” odniosła zdecydowany sukces, udało się bowiem
połączyć wykonywanie zawodów prawniczych – radców prawnych i adwokatów ze społeczną działalnością
Stowarzyszenia WIOSNA, której głównym celem jest dokonywanie zmiany w społeczeństwie poprzez
budowanie solidarności między ludźmi w ramach idei mądrej pomocy, czyli pomocy takiej, która mo-
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bilizuje do zmiany swojej sytuacji życiowej i daje poczucie wsparcia ze strony innych. Problemy rodzin
to bieda, samotność, choroba, które bardzo często wiążą się lub powodują problemy natury prawnej.
Z tego też powodu pomoc prawna radców prawnych i adwokatów ma szczególny wymiar i organizatorzy
projektu „WIOSNA PRAWNIKÓW” rozumieją zawód prawnika nie tylko jako działalność zarobkową, ale
także misję społeczną.
Powodzenie pierwszej edycji „WIOSNY PRAWNIKÓW” i przyjętych założeń, daje możliwości organizacji
kolejnych edycji z jednoczesnym rozwojem projektu w nowych kierunkach.
Podczas trzynastej edycji projektu „Szlachetna Paczka”, w roku 2014 r. blisko 20.000 rodzin otrzymało
paczki wykonane przez ponad 700.000 darczyńców, którzy wybierali je przez stronę internetową z informacjami o potrzebach konkretnych gospodarstw domowych. Osoby, którym w tym roku „Szlachetna Paczka” pomogła były kwalifikowane do projektu przez odpowiednio przeszkolonych wolontariuszy
Stowarzyszenia WIOSNA. Jedna paczka była przygotowywana średnio przez 36 osób, zaś łącznie projekt
„Szlachetna Paczka” połączył ponad 805.000 osób. Średnia wartość jednej paczki w roku 2014 wynosiła
2106 zł, a łączna wartość przekazanej pomocy wyniosła w tym roku 41,2 mln zł, przy czym, co warto podkreślić – pomoc ta była przekazywana bezpośrednio przez darczyńców osobom potrzebującym.
Stowarzyszenie WIOSNA w ramach projektu „Szlachetna Paczka” nie przyjmuje bowiem jakichkolwiek
darowizn w postaci paczek lub jakichkolwiek darów rzeczowych, nie robi także paczek samodzielnie, pozostawiając odpowiedzialność za przygotowanie pomocy wyłącznie darczyńcom. Ideą „Szlachetnej Paczki”
jest bowiem zorganizowanie systemu mądrej i bezpiecznej pomocy, w którym ludzie mogą wykazać się
odpowiedzialnością, wrażliwością i solidarnością przekazując sobie za pośrednictwem Stowarzyszenia
pomoc materialną będącą symbolem i nośnikiem tych idei.
Marcin Mioduszewski,
Radca prawny Dyrektor Działu Prawnego Stowarzyszenia WIOSNA

Doskonalenie zawodowe
W dniu 1 stycznia 2015 r. rozpoczął się kolejny, 3 letni cykl szkoleń zawodowych.
W chwili obecnej w Centrum Szkolenia Ustawicznego Krajowej Rady Radców Prawnych trwają prace
legislacyjne dotyczące wprowadzenia zmian zasad wypełniania przez radców prawnych obowiązku doskonalenia zawodowego. O ewentualnych nowych uregulowaniach poinformujemy Państwa zarówno
na stronie internetowej Izby, a także w przesyłanych drogą elektroniczną newsletterach.
Prosimy o informowanie Biura Izby o zmianach adresów mailowych, a przede wszystkim o podanie ich
przez osoby, które nie otrzymują newsletterów.
Komisja ds. doskonalenia zawodowego informuje, że w dniach od 15 do 17 maja 2015 r. w ośrodku”
Geovita” w Zakopanem organizuje wyjazdowe szkolenie, którego tematem będzie świadczenie pomocy
prawnej w sprawach transgranicznych.
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Pogram szkolenia obejmie:
1) Rozporządzenie nr 1215/2012 (tzw. Bruksela I bis; stan prawny 10.01.2015): - pojęcie sprawy cywilnej
i handlowej w prawie UE i w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE; - jurysdykcja sądowa (za szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE odnoszącym się do zasad określania
jurysdykcji w sprawach konsumenckich i w zakresie relacji rozporządzenia Bruksela I i Bruksela I bis do
konwencji CMR - konwencja o międzynarodowym przewozie towarów); - uznawanie i wykonywanie orzeczeń według „starych” (rozporządzenie Bruksela I) i „nowych” (rozporządzenie Bruksela I bis) zasad, procedury i przesłanki odmowy uznania/stwierdzenia wykonalności; - zmiana k.p.c. związana z wejściem
rozporządzenia nr 1215/2012 w życie (m.in. zniesienie klauzul wykonalności dla tytułów transgranicznych)
2) Europejski nakaz zapłaty - zagadnienia praktyczne: - pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty,
w tym zawartość pozwu, odpowiednie stosowanie art. 125 i n. k.p.c. - roszczenie o odsetki ustawowe
w świetle wyroku w sprawie C-215/11 Szyrocka; - sposób wypełnienia nakazu zapłaty; - sprzeciw od
europejskiego nakazu zapłaty; - stwierdzenie wykonalności nakazu i egzekucja;
3) Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń: - rodzaje spraw, do których ma zastosowanie ten rodzaj
postępowania (sprawy pieniężne i niepieniężne, maksymalna wartość przedmiotu sporu, transgraniczny charakter sprawy); - pozew w postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń; - postępowanie (zasada
pisemności, rozprawa, postępowanie dowodowe, opłaty i koszty, orzeczenie); - wykonanie orzeczenia
w sprawie drobnych roszczeń; - planowane zmiany w tym postępowaniu
4) Egzekucja orzeczeń alimentacyjnych w UE: - alimenty orzeczone jako roszczenie samodzielne (rozporządzenie nr 4/2009); - alimenty orzeczone przy okazji rozwodu lub separacji (rozporządzenie nr
2201/2003); - tryby stwierdzania wykonalności; - egzekucja (dokumenty, organy, podstawowe zasady)
5) doręczenia dokumentów sądowych i pozasądowych w UE: - pojęcie dokumentu sądowego i pozasądowego;
• jaką metodę doręczenia wybrać i jak radzić sobie z doręczeniami przy wykorzystaniu „pomarańczowej
zwrotki”;
• określanie daty doręczenia według rozporządzenia nr 1393/2007 o doręczeniach;
• kiedy korzystać z pomocy organów centralnych i do czego są one zobowiązane;
Wykładowcą szkolenia będzie Pan Michał Arciszewski, radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zawodowo zajmujący się problematyką prawa Unii Europejskiej, jego stosowaniem
i funkcjonowaniem w poszczególnych państwach członkowskich oraz współpracą i obrotem prawnym przede
wszystkim w ramach UE. Autor licznych publikacji dotyczących szeregu aspektów prawa unijnego-problematyki jego stosowania i interpretacji, wykładowca szkoleń dla sędziów, radców prawnych i adwokatów.
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz karty zgłoszenia zamieszczamy na stronie internetowej Izby.
Magdalena Mac-Szponder
Radca prawny
Przewodnicząca komisji ds. doskonalenia zawodowego
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„Krasomówstwo”- umiejętność sprawnego,
jasnego wyrażania swoich myśli,
sztuka pięknego mówienia; oratorstwo, retoryka

WETERANI RZĄDZĄ

Start: sobota, 24 stycznia 2015r. o godzinie 10.00 w sali wykorzystywanej na potrzeby Sądu Dyscyplinarnego
urządzonej tak jak sala sądowa. W zeszłym roku jeszcze jej nie było….
Trzy zespoły biorące udział w pierwszym dniu eliminacji nie wydają się stremowane.

Trudno się dziwić, połowa uczestników to weterani,
którzy najwyraźniej „złapali bakcyla”. Zwracają uwagę
dwie panie: zeszłoroczna zwyciężczyni - Olga Kałka
i Kinga Koczara. Śliczne, w jednakowych czerwonych
sukienkach. Ogniście!

Przewodnicząca jury - Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych- mec. Danuta Koszyk- Ciałowicz losuje kolejność wystąpień.

25

Strona aplikanta
Jako pierwsi- dwaj Wojtkowie- Adamski i Cyga zmierzyli się z procesem cywilnym wywołanym przez diabła,
który pozwał pana Twardowskiego zarzucając mu niewykonanie umowy. Prawdziwie diabelskie wystąpienia
nie tylko przygotowane merytorycznie, ale także skrzące się od dowcipnie wplatanych szatańskich cytatów.

Krzysztof Michoń i Wojciech Ulanowski kontynuowali wątek sienkiewiczowski.

W poprzedniej edycji „Krzyżacy”, a teraz „Potop” i proces odszkodowawczy wytoczony przez generała Burcharda Millera Andrzejowi Kmicicowi w związku ze zniszczeniem przez niego mienia w postaci kolubryny.
I wreszcie Olga Kałka i Kinga Koczara i ich mowy wygłoszone w procesie karnym wytoczonym Księciu, który
całując Królewnę Śnieżkę dopuścił się przestępstwa w postaci wykonania zabiegu lekarskiego bez zgody
pacjentki (ale czyż nie liczy się skutek?).
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Jury w osobie wymienionej już pani Dziekan, dr Anety
Załazińskiej- naszej „strażniczki mowy polskiej” i piszącej te słowa- to notuje, to się śmieje, bo zarówno
tematyka, jak i sposób jej prezentacji wprowadzają
w nastrój wesołości.

Doskonale bawi się również publiczność, bo chociaż
nieliczna, to jednak doborowa, a wśród nich: opiekunka II i III roku aplikacji, dwóch starostów (I. i II. roku)
i konkurencja- Karolina Kornblit i Bartłomiej Liber,
którzy będą występowali za tydzień.
W kolejnych dniach trwania Konkursu publiczność
również nie zawiodła.

Kolejna sobota, 31 stycznia wita nas równie piękną
pogodą jak poprzednia. Tym razem- pół na pół- cztery
zespoły i połowa debiutantów, przy czym debiutuje
„w całości” jeden zespół- Małgorzata Ozga- Żelazo
i Magdalena Kowalska.
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Strona aplikanta
A więc wysłuchujemy wystąpień Karoliny Kornblit i Bartłomieja Libera,

którzy mierzą się z problematyką testamentu Bolesława Krzywoustego, mów wygłoszonych przez Mikołaja
Prochownika i Kamila Kurzawskiego

prezentujących stanowiska pełnomocników: Konstantego Ordona, który pozwał Adama Mickiewicza, prezentacji Marii Mirek i Tomasza Matejczyka

w interesujących wystąpieniach dotyczących słynnego przed kilkoma laty procesu autora książki „Amok”Krystiana Bali i wreszcie dwóch debiutantek- Magdaleny Kowalskiej i Olgi Ozgi- Żelazo w mowach w procesie
wytoczonym przez pewną celebrytkę byłemu narzeczonemu, który okazał się niewdzięcznikiem i po zoperowaniu sobie pośladków na koszt owej celebrytki, porzucił ją nikczemnie.
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Strona aplikanta
I wreszcie finał, w którym spotkali się: Krzysztof Michoń i Wojciech Ulanowski

Mikołaj Prochownik i Kamil Kurzawski, Maria Mirek
i Tomasz Matejczyk

oraz Karolina Korblit i Bartłomiej Liber.
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Strona aplikanta
Wśród publiczności- dziewięciotygodniowy synek
Kamila Kurzawskiego i trochę starszy- Mikołaja Prochownika. Tematy wystąpień były już znane, gdyż
w drugim etapie uczestnicy w ramach zespołów jedynie zamieniają się rolami. Interesujące, jak taka zamiana niektórym wychodzi na dobre, a innym- wprost
przeciwnie. Nie zdradzę żadnej tajemnicy, jeżeli napiszę, że jury miało twardy orzech do zgryzienia, bo
naprawdę poziom finalistów być bardzo wyrównany.
Ostatecznie, po burzliwych obradach ogłoszono zdobywców czterech pierwszych miejsc,
a zostali nimi:
Kamil Kurzawski - miejsce IV,
Bartłomiej Liber- miejsce III,
Wojciech Ulanowski - miejsce II
i zwycięzca Mikołaj Prochownik, który zajął I. miejsce.

Jak widać, „weterani rządzą”! Aż szkoda, że w przyszłym roku nie spotkamy się już z niektórymi uczestnikami,
którzy, wierzę w to głęboko, zdobędą „radcowskie szlify” i jako radcowie prawni w Konkursie nie wystartują,
chyba że… zorganizujemy konkurs krasomówczy dla radców prawnych.
Podsumowując tegoroczną edycję Konkursu Krasomówczego Aplikantów Radcowskich należy z satysfakcją
odnotować, że uczestnicy sięgają po interesujące tematy, które są przez nich starannie wybierane. Jeden
z tegorocznych uczestników wyznał mi nawet, że już wie, jaki temat przedstawi w przyszłym roku. Cieszy stale
wzrastający poziom wystąpień. Natomiast martwi to, że pomimo świadomości sporej części aplikantów dotyczącej ich problemów z wystąpieniami publicznymi, zainteresowanie Konkursem jest niewielkie, bo jak inaczej
ocenić liczbę 14. uczestników wobec rzeszy prawie 900. aplikantów naszej Izby? Wprowadzając „słowo w czyn”,
czyli oferując aplikantom gotowy produkt w postaci Konkursu Krasomówczego, podkreślałam i w dalszym
ciągu to podkreślam, że jest on przeznaczony dla aplikantów i tylko dla aplikantów oraz ma przede wszystkim
na celu pomagać w opanowaniu sztuki wystąpień sądowych, ćwiczeniu umiejętności stosowania argumentacji
prawniczej i sprawdzić uczestników w zmaganiach z tremą towarzyszącą wystąpieniom publicznym. Ponieważ
jest to Konkurs dla aplikantów, każdorazowo proszę o konstruktywne uwagi i konkretne propozycje dotyczące
Regulaminu Konkursu, przy czym jak dotychczas moje prośby nie spotkały się z odzewem.
Być może niektórzy uczestnicy poczuli się pokrzywdzeni, być może innym werdykt dodał skrzydeł. Jednak
zarówno tegoroczni, jak i przyszli uczestnicy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że w każdej rywalizacji są
wygrani i przegrani, a my nie zawsze potrafimy sobie sami z tym poradzić, ale przecież i radzeniu sobie z tymi
emocjami służy Konkurs Krasomówczy dla Aplikantów Radcowskich.
Anna Sobczak
Radca prawny
Zdjęcia: Marcin Sala-Szczypiński
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Sport i rekreacja
42 Kongres Międzynarodowy SKILEX
W dniach od 1 do 8 lutego 2015 roku odbył się w Brunico we Włoszech 42. Kongres SKILEX INTERNATIONAL, który z uwagi na międzynarodową obsadę oraz bardzo wysoki poziom sportowy ma rangę
nieoficjalnych Mistrzostw Świata Prawników w Narciarstwie.
Do pięknie położonego wśród Dolomitów Brunico przyjechali prawnicy z całego świata w tym ze
Szwecji, Niemiec, Austrii, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Francji, Chorwacji, Bośni i oczywiście Włoch. Nie
zabrakło również reprezentacji Polski.
Jak co roku Kongres SKILEX INTERNATIONAL miał swoją część sportową, tj. zawody w narciarstwie
biegowym (bieg indywidualny oraz sztafeta narodowa) oraz alpejskim (slalom gigant oraz slalom)
i część kongresową z bardzo ciekawymi wykładami m.in. o odpowiedzialności obsługujących trasy
narciarskie na przykładzie spraw prowadzonych przed włoskimi sądami.
Z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie brały udział Maria Cichoń - Szepczyńska, która zdobyła
drugie miejsce w slalomie gigancie i Magdalena Szepczyńska, która zdobyła pierwsze miejsce w slalomie
i drugie miejsce w slalomie gigancie.
Za rok 43. Kongres SKILEX INTERNATIONAL odbędzie się w austriackim Gosau w dniach od 28 lutego
do 6 marca 2016 roku.
Szczegółowe informację będzie można znaleźć na stronie: http://www.skilex.eu/
Magdalena Szepczyńska
Radca prawny
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Różne
Spotkanie
emerytowanych
radców prawnych
Tradycyjne już, coroczne spotkanie emerytowanych radców prawnych Naszej
Izby odbyło się w dniu 27 lutego 2015
roku w Restauracji Hawełka w Krakowie.
Zaproszenie na to spotkanie przyjęło
110 emerytowanych radców prawnych,
w imieniu Rady OIRP w Krakowie gości na
tym miłym spotkaniu powitała i życzenia
zdrowia i pomyślności złożyła Pani Danuta
Koszyk -Ciałowicz Dziekan Rady.
Pani Dziekan w krótkim wystąpieniu
przedstawiła zadania które zrealizowała
Izby w roku ubiegły oraz poinformowała
o tym, że działający w Krakowskiej Izbie
Klub Seniora w nowych zakupionych przy
ul. F. Nullo 8 i wyremontowanych lokach
OIRP otrzymał do dyspozycji lokum dla
prowadzenia swojej działalności. W dalszej kolejności wystąpił Przewodniczący
Klubu Seniora mec. Henryk Okraska składając wszystkim obecnym serdeczne życzenia, dobrego i pomyślnego 2015 roku.
Pani mec. Barbara Ostrowska - Płaszewska
przedstawiła plan działań Klubu Seniora
w zakresie zamierzeń kulturalno-oświatowych, natomiast Pani mec. Jadwiga
Klimaszewska zaprosiła wszystkich obecnych i chętnych, do udziału w planowanych na I półrocze br., przedsięwzięciach
turystyczno – krajoznawczy, zachęcając
jednocześnie uczestników spotkania do
systematycznego „śledzenia„ aktualności Klubu Seniora na stronie internetowej
OIRP w Krakowie.
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Różne
Spotkanie uświetnił recital Pani Yagi
Kowalik krakowskiej artystki, prezentującej repertuar Edith Piaf. Wykonanie największych przebojów francuskiej pieśniarki, w oryginalnej aranżacji
spotkało się z życzliwym przyjęciem
wszystkich słuchaczy.
Uczestnicy, przy wspólnym posiłku
żywo oddawali się wspomnieniom,
oceniali także bieżące wydarzenia
zachodzące na scenie społecznej i zawodowej.
Wspólne spotkania radców prawnych
nie wykonujących już zawodu, to od
dawna kultywowana miła i niezmienna
tradycja w OIRP w Krakowie.
...My „młodzi duchem” chcemy
od siebie światu coś dać,
a wierzcie mi na słowo,
na wiele jeszcze nas stać „...
- fragm. wiersza Janiny Kolado-Frątczak
Alicja Juszczyk
Radca prawny
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Różne
Wicedziekan Rady OIRP w Krakowie
Informacja o działalności Klubu Seniora.
Uprzejmie informujemy, że od dnia 14.02.2015 r. istnieje możliwość uczestniczenia Seniorów z naszego Klubu w imprezach kulturalnych organizowanych przez „Klub Kabaret” w Krakowie przy ul.
Krakowskiej 5.
Informacyjnie podajemy, że „Klub Kabaret” mieści się w bardzo atrakcyjnym pomieszczeniu dwupoziomowym na ISO miejsc siedzących, gdzie prezentują się krakowscy artyści w programach teatralnych,
kabaretowych, koncertowych i poetyckich.
Ponadto codziennie w godzinach wieczornych odbywają się recitale wokalistek z repertuarem z lat
20-tych i 30-tych ubiegłego wieku. W „Klubie Kabaret” czynny jest bar-restauracja, gdzie w miłej
atmosferze można się spotkać przy kawie i herbacie.
Istnieje możliwość udziału w imprezach „Klubu Kabaret” wszystkich radców prawnych i aplikantów.
Jadwiga Klimaszewska
Radca prawny

Inicjatywy charytatywne radców OIRP w Krakowie
Jak co roku z inicjatywy Radcy Prawnego Jadwigi Klimaszewskiej Radcowie Prawni oraz seniorzy z klubu
Seniora OIRP w Krakowie wzięli udział w akcji charytatywnej, na rzecz najbardziej potrzebujących na
terenie Krakowa.
W ubiegłym roku w grudniu Radcowie Prawni pracujący, jak również niepracujący oraz Seniorzy z klubu
Seniora uczestniczyli w Filharmonii Krakowskiej w koncercie charytatywnym pt: „Jacek Wójcicki i jego
goście”, na rzecz niepełnosprawnych dzieci.
Tę piękną inicjatywę poparli również krakowscy samorządowcy.
W roku 2014 również w grudniu grupa Radców Prawnych i Seniorów z klubu Seniora OIRP wspierała
cegiełkami (biletami wstępu) Centrum Onkologii w Krakowie przy ulicy Garncarskiej.
Przepiękne widowisko prezentowane przez Teatr Muzyczny w Gliwicach pt: „Miłość czyni cuda”, było
dużym przeżyciem dla zgromadzonych licznie w sali widowiskowej Centrum Kijów, tym bardziej, że
bilety cegiełki zostaną przeznaczone na tak ważny dla chorych z Centrum Onkologii przy ulicy Garncarskiej w Krakowie cel.
Jadwiga Klimaszewska
Radca prawny
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Różne
Zmiany na liście radców prawnych w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r.
Na dzień 28 lutego 2015 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie wpisanych
było 2835 radców prawnych, w tym 2072 wykonujących zawód radcy prawnego, 763 osób nie wykonujących zawodu,
a w tym 178 osób mających zawieszone prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Na listę prawników zagranicznych wpisanych było 5 prawników.
W okresie od od 1 grudnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r.:
1. Na listę radców prawnych wpisano 13 osób, w tym:
Z limeryków elektryzujących
• 3 osoby spełniające przesłanki określone w art. 25 ust. 1 ustawy
Pewien radca, fan wiosennych, ciepłych burz,
o radcach prawnych;
deszcze inne toleruje też, lecz cóż...
opad mżawki (jak i dżdżu)
• 9 osób spełniających przesłanki określone w art. 24 ust.1;
nie dostarczy frajdy mu,
• 1 osobę w związku z przeniesieniem wpisu z innej Izby.
jaką dają błyskawice gdzieś tuż-tuż.
2. Skreślono ośmiu radców prawnych w tym:
Joanna Włodarczyk
• trzech zmarłych radców prawnych:
Radca prawny
– Janinę Dzierwa
– Ryszarda Więckowskiego
– Zofię Wyrobek;
Z limeryków kurzo-jajecznych
• jednego radcę prawnego - na jego wniosek;
czyli
skąd się biorą pisanki
• czterech radców prawnych - usunięcie wpisu w związku z przeniePewna barwna, ekscentryczna nieco kura
sieniem do innej Izby
wiosną pawie (względnie rajskie) nosi pióra,
3. Zawieszono prawo do wykonywania zawodu siedmiu radcom
śmiało można więc być zdania,
prawnym w tym:
iż w przedmiocie upiększania
• 5 na ich wnioski;
kura taka niebywale dużo wskóra.
• 2 w związku z orzeczeniem dyscyplinarnym.
Joanna Włodarczyk
dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie
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