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Słowo od Dziekana

RADCA PRAWNY DR MARCIN SALA-SZCZYPIŃSKI
Dziekan Rady OIRP w Krakowie

Impreza integracyjna aplikantów, tradycyjny bal apli-
kantów przystępujących w tym roku do egzaminu rad-
cowskiego, bal radców prawnych, spotkanie seniorów. 

Postronny obserwator mógłby uznać, że tylko imprezuje-
my… I tak, i nie. Faktycznie, w karnawale zapraszaliśmy 
Państwa na wiele imprez o charakterze integracyjnym, ale 
zaproszenie za każdym razem kierowane było do innej 
grupy i inna grupa w spotkaniach uczestniczyła, stosownie 
do okoliczności i charakteru imprezy. Dla każdego coś 
miłego. Wszyscy za to spotkamy się, mam nadzieję, na 
Dniu Radcy Prawnego, który w tym roku organizujemy 
dokładnie w rocznicę uchwalenia ustawy o radcach praw-
nych – w sobotę 6 lipca. Zapraszam już teraz, bo kolejny 
„Biuletyn” ukaże się dopiero po Dniu Radcy, a planujemy 
wyjątkowe atrakcje. 

Oczywiście twierdzenie, że na Dniu Radcy spotkamy się 
„wszyscy”, jest twierdzeniem mocno na wyrost, zazwy-
czaj w imprezach tych bierze udział nie więcej niż nieco 
ponad 300 osób, czyli mniej niż 10% radców prawnych 
i aplikantów zrzeszonych w OIRP w Krakowie. To niezbyt 
dużo. Tym bardziej serdecznie zapraszam, nadal wierząc, 
że integracja, wzajemne poznanie i wymiana poglądów, 
są filarem funkcjonowania naszego samorządu. 

Odwrotna proporcja występuje w przypadku realizacji 
obowiązku szkoleniowego – prawie czterysta naszych Ko-
leżanek i Kolegów nie zgromadziło wymaganej liczby 
punktów szkoleniowych. Z zaskoczeniem i konsternacją 
przyjąłem informację, iż brak wymaganej liczby punk-
tów szkoleniowych dotyczy tak wielu radców prawnych. 
Dotychczasowe doświadczenie prowadzi do wniosku, 
że znaczna część osób rzeczywiście nie wywiązała się 

z obowiązku doskonalenia zawodowego, część natomiast 
nie przekazała informacji o zgromadzonych punktach. 
W celu wyjaśnienia tej sytuacji skierowałem do naszych 
Koleżanek i Kolegów pisma, prosząc o wyjaśnienie braku 
punktów szkoleniowych. Przyznaję, że czułem pewien 
dyskomfort, kierując takie pytania do wielu osób o nie-
kwestionowanym autorytecie i dorobku zawodowym i na-
ukowym. Taki na mnie jednak z racji pełnionej funkcji 
spoczywa obowiązek, tak jak na nas wszystkich bez wyjąt-
ku spoczywa obowiązek doskonalenia zawodowego. Usta-
wodawca, ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1255), znowelizował ustawę o radcach prawnych, 
wymieniając w zakresie działania Krajowej Rady Rad-
ców Prawnych (art. 60 pkt 8 lit. h) możliwość uchwa-
lania regulaminów dotyczących dopełnienia obowiązku 
zawodowego radców prawnych w zakresie doskonalenia 
zawodowego i uprawnień organów samorządu, służących 
zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku. Regulamin 
zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego 
przez radców prawnych i zadań organów samorządu słu-
żących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku jest 
załącznikiem do Uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady 
Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 roku. Podstawą 
naszej odpowiedzialności dyscyplinarnej jest art. 64 ust. 1 
ustawy o radcach prawnych o brzmieniu: radcowie prawni 
i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscy-
plinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami 
etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych 
obowiązków zawodowych. Zatem obecne brzmienie prze-
pisów ustawy o radcach prawnych i Kodeksu Etyki Radcy 
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Prawnego nie powinno budzić żadnych wątpliwości inter-
pretacyjnych, ani co do istnienia takiego obowiązku, ani 
co do tego, iż jego naruszenie stanowi podstawę odpowie-
dzialności dyscyplinarnej. Poglądy przeciwne, wyrażone 
w poprzednim stanie prawnym, a wynikające z wyroku 
Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2014 roku (SDI 
32/14), straciły aktualność. Zdaję sobie sprawę, że słusz-
ność tych poglądów była podzielana przez znaczną część 
naszego środowiska, a krytyczna ocena obowiązującej re-
gulacji, wyrażana w składanych przez nasze Koleżanki 
i Kolegów wyjaśnieniach, przekonuje mnie o konieczności 
zainicjowania zmian obowiązujących zasad. 

Mając świadomość, iż brak udziału w szkoleniach or-
ganizowanych przez OIRP w Krakowie może wynikać 
z braku zainteresowania proponowaną tematyką, przy-
gotowaliśmy ankietę dotyczącą naszych szkoleń. An-
kieta może być złożona w przeznaczonej do tego urnie 
w biurze OIRP w Krakowie. Zachęcam do wyrażenia 
swoich opinii. 

Nie wszyscy uczestniczymy w integracji, nie wszyscy 
realizujemy obowiązek szkoleniowy, nie wszyscy płaci-
my składki członkowskie. To kolejna drażliwa kwestia. 
Mam świadomość tego, jak negatywnie przyjmowane są 
podpisywane przeze mnie wezwania do zapłaty, a w osta-
teczności pozwy o zapłatę. Nie spodziewam się w związku 
z tym, że entuzjastycznie przyjęte zostaną moje wnioski 
o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych i skreślenie z li-
sty radców prawnych. Nie mam jednak wyboru – egze-
kwowanie składek członkowskich jest konieczne. Składki 
to po prostu nasz obowiązek. Szczególne zdumienie wy-
wołuje we mnie konieczność przypominania o obowiązku 
zapłaty zaległych składek osobom pełniącym rozmaite 
funkcje w naszym samorządzie lub prowadzącym zajęcia 
na aplikacji. 

W tym miejscu część z Państwa może postawić pyta-
nie – no a co Izba robi z tą moją stówą? (100 zł wynosi 
składka radcy wykonującego zawód – najwięcej z nas 
taką płaci).

Już odpowiadam: zgodnie z uchwałą Krajowej Rady 
Radców Prawnych w sprawie wysokości składki człon-
kowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania 
i podziału, z takiej składki 19 złotych przekazujemy na 
obowiązkowe ubezpieczenie OC (i tu zgrzyt, bo radco-
wie płacący regularnie składki, chcąc nie chcąc, finansują 
tych, którzy składek nie płacą). Z pozostałych 81 zł 30% 
przekazujemy do Krajowej Radcy Radców Prawnych. To 
oznacza, że „do Izby” trafia 56,70 zł, które przeznaczamy 
na koszty funkcjonowania Izby, utrzymania biura i siedzi-

by, realizacji ustawowych obowiązków administracyjnych 
i ewidencyjnych, wykonywania innych zadań przewidzia-
nych w planie pracy (integracja, edukacja, promocja). 
Plan pracy co roku jest przyjmowany na Zgromadzeniu 
Delegatów – nie znaczy to jednak, że nasze Koleżanki 
i Koledzy nie mogą na bieżąco zgłaszać swoich pomysłów. 
Przy każdej okazji, tu również, namawiam do zgłaszania 
pomysłów i inicjatyw, i przypominam, że członkowie Pre-
zydium są do Państwa dyspozycji w terminach dyżurów 
podanych na stronie WWW. 

Plan pracy co roku jest przyjmowany na Zgromadzeniu 
Delegatów – w tym roku wyznaczyliśmy jego termin na 
28 marca. Po oddaniu „Biuletynu” do druku, a przed jego 
publikacją. Przekonany jestem, że Zgromadzenie będzie 
okazją do ożywionej dyskusji o planie pracy i zadaniach 
samorządu, jak również do krytycznej oceny działalności 
mojej i kierowanego przeze mnie Prezydium i Rady. Prze-
konania tego nie zmienia fakt, iż część naszych Kolegów 
i Koleżanek ostentacyjnie zamanifestowała niechęć do 
dyskusji samorządowej podczas Nadzwyczajnego Kra-
jowego Zjazdu Radców Prawnych, agitując i głosując za 
nieprzyjęciem porządku obrad, czego konsekwencją było 
zamknięcie Zjazdu bez dyskusji. 

Wracając do tematyki Nadzwyczajnego Krajowego 
Zjazdu Radców Prawnych – nie odbył się, ale propozy-
cje, które miały być przedmiotem jego obrad, będą pod-
dane konsultacji środowiskowej. O jej formie będziemy 
Państwa informować, już teraz zachęcam do wyrażania 
swoich opinii, nie rozwijając w tym miejscu tego wąt-
ku, gdyż o samym zjeździe napisałem już wystarczająco 
dużo. Krajowa Rada ustali listę pytań do konsultacji śro-
dowiskowych zapewne na czerwcowym posiedzeniu. Na 
marcowym nie udało się tego zrobić, ale zainicjowano 
już konsultacje na temat pytań, które mają być zadane 
w konsultacjach... Czyli „prace trwają”…

Żeby zakończyć miłą informacją, zamykając sympatycz-
ną klamrą gorzkie wypowiedzi o słabym zainteresowaniu 
integracją, szkoleniami i płaceniem składek (po trzykroć 
„nie wszyscy” wymusza pytanie o kondycję samorządu), 
w tym miejscu informuję o zakończeniu wymiany pierw-
szej windy w budynku przy Francesco Nullo. Już nie trzeba 
chodzić po schodach. Choć warto rozważyć taką opcję 
dla własnego zdrowia i kondycji, o czym przekonywał 
mnie widok zasapanych aplikantów z trudem łapiących 
powietrze po dotarciu na 4. piętro…

Wszystkim życzę radosnych, rodzinnych świąt Wielkiej 
Nocy. Alleluja i do przodu! ■
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Nadchodzące Święta Wielkiej Nocy niech niosą  
ze sobą radość i nadzieję. Niech obfitują w czas dla 

bliskich i dla siebie, a także czas na zatrzymanie się 
i refleksję, o którą w biegu tak trudno.  

Odpoczynek od codziennego zgiełku niech doda nam 
sił i motywacji do podejmowania nowych wyzwań. 

Wesołych i dobrych Świąt  
życzą  Dziekan i Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Krakowie
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WAŻNE W IZBIE

Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Krakowie, które odbyło się w tym roku w dniu 
28 marca 2019 roku, uchwaliło budżet i Plan pracy 

Rady X kadencji na 2019 rok.
Uchwalony Plan pracy, obok wszystkich obowiązków 

ustawowych oraz obowiązków wynikających z uregulo-
wań samorządowych, tj. uchwał i Regulaminów uchwa-
lonych przez Krajową Radę Radców Prawnych w War-
szawie (dostęp do ich treści zapewnia zakładka Biblioteka 
KIRP na stronie internetowej Krajowej Izby Radców 
Prawnych), zobowiązuje Radę OIRP w Krakowie do dzia-
łań wizerunkowych, szkoleniowych oraz integracyjnych 
naszego samorządu radcowskiego, tak w naszej Izbie, jak 
i na forum krajowym i międzynarodowym.

Zaplanowane działania mające na celu kształtowanie po-
zytywnego wizerunku zawodu radcy prawnego, obejmują 
przedsięwzięcia nowe związane z przypadającymi w 2019 
roku obchodami XXX rocznicy obrad „Okrągłego Stołu 
i wyborów czerwcowych” i „100-lecia polskich prawni-
czek”, jak również kontynuację działań dotychczasowych. 

Rada OIRP w Krakowie w ramach obchodów XXX 
rocznicy obrad „Okrągłego Stołu i wyborów czerwco-
wych” zorganizuje w Krakowie „Koncert”, który odbędzie 
się w kinie KIJÓW.CENTRUM,  na który zaprosi: radców 
prawnych i aplikantów radcowskich naszej Izby, przedsta-
wicieli Krajowej Rady Radców Prawnych i innych Okrę-
gowych Izb Radców Prawnych, sędziów, przedstawicieli 
wszystkich zawodów zaufania publicznego, a także wspól-
nie z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie zor-
ganizuje konferencję „Negocjacje. Prawo. Demokracja”.

Obchody „100-lecia polskich prawniczek” zostały już 
poprzedzone symbolicznym spotkaniem zorganizowanym 
w dniu 8 marca 2019 roku w Izbie, na zakończenie którego 
uczestniczki – radczynie prawne naszej OIRP, wspólnie 
obejrzały film o Marii Skłodowskiej-Curie. 

Ponadto Rada OIRP w Krakowie organizować będzie 
konferencje – tak własne, jak i we współpracy z wyższy-
mi uczelniami, a także zapewni realizacje rozpoczętych 
w ubiegłym roku programów.

Na rok 2019 zostały zaplanowane m.in.: 
• konferencja z Wydziałem Prawa Gospodarczego i Fi-

nansów Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; 
III Konferencja naukowa „RODO”; 

• udział w Święcie Prawników organizowanym co-
rocznie przez Stowarzyszenie Ars Legis im. Św. Ivo 
Helory Patrona Prawników; 

• organizacja Europejskiego Dnia Prawnika; 
• kontynuowanie cyklu konferencyjnego „Rozprawy 

z prawem” w Nowym Sączu; 
• kontynuowanie współpracy w zakresie edukacji praw-

nej pro bono z KRRP i z Ministerstwem Sprawiedli-
wości, KRRP i szkołami znajdującymi się na obszarze 
działania OIRP w Krakowie; 

• prowadzenie przez radców prawnych naszej Izby 
w szkołach zajęć celem zapoznania z zawodem rad-
cy prawnego, jako zawodem zaufania publicznego.

Kontynuowane będą: 
• akcja Radca prawny z klasą; w Radio Kraków audycja 

„Z prawem na ty”; 

Plan pracy Rady OIRP 
w Krakowie na rok 2019

RADCA PRAWNY DANUTA REBETA
Sekretarz Rady OIRP w Krakowie
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• „Multilaw” międzynarodowy programu wymiany 
prawników oraz projekt unijny Partnerstwo Publicz-
no-Prywatne – szkolenia eksperckie „szyte na miarę” 
dla małopolskich radców prawnych. 

Integracji środowiska radcowskiego służyć będzie 
wspieranie przez Radę OIRP w Krakowie imprez spor-
towych, w których „od lat” – startują radcowie prawni 
i aplikanci radcowscy z naszej Izby, takich jak: XXX Let-
nia Spartakiada Prawników, ogólnopolskie mistrzostwa 
narciarskie i snowboardowe w Krynicy, Ogólnopolskie 
Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej 
w Kielcach, udział w turnieju w piłce nożnej rozgrywanym 
w ramach XI Edycji Akcji Prawnicy Chorym Dzieciom, 
a także organizacja Turnieju szachowego prawników o Pu-
char Dziekana Rady OIRP w Krakowie. 

Plan zawiera oczywiście organizację w 2019 roku Dnia 
Radcy Prawnego i także przedsięwzięć, które zostały do-
brze przyjęte w ubiegłym roku przez radców prawnych 
i aplikantów naszej Izby. Dlatego zaplanowano powtó-
rzenie: II Pikniku Rodzinnego w połączeniu z imprezą 
sportową (dla radców prawnych i ich dzieci), spotkań 
integracyjnych radców prawnych i aplikantów w Tarno-
wie i Nowym Sączu oraz już trzeciego spotkania radców 
prawnych przy muzyce i śpiewie w Piwnicy pod Barana-
mi, spotkania wigilijnego.

Realizacji powyższych celów służyć będzie oczywiście 
polityka informacyjna, która jak dotychczas będzie prowa-
dzona w prasie, w telewizji i radio oraz w Internecie (na 
stronie internetowej OIRP w Krakowie, w Newsletterze, 
na profilu facebookowym OIRP Kraków), a także poprzez 
wydawanie „Biuletynu Informacyjnego OIRP”.

Ponadto Plan pracy zakłada wspieranie działającego 
przy OIRP w Krakowie Centrum Mediacji oraz współ-
pracę z powołaną przez naszą Izbę Fundacją, która została 
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w stycz-
niu 2019 r. (m.in. celem pozyskania środków finansowych 
na promocję zawodu radcy prawnego).

Odbyły się już ujęte w Planie pracy na rok 2019 za-
równo Bal Noworoczny radców prawnych, jak i spotka-
nie seniorów radców prawnych (rencistów i emerytów). 
Zapraszam Koleżanki i Kolegów do odwiedzania naszej 
strony internetowej, serwisu społecznościowego Face-
book – nazwa profilu: „Okręgowa Izba Radców Praw-
nych w Krakowie”, adres strony: www.facebook.com/
oirp.krakow – tam znajdują się informacje o naszych 
spotkaniach, można obejrzeć krótkie filmy z imprez 
i spotkań, umieszczane są zaproszenia na seanse kino-
we, teatralne i koncerty, a także wszelkie komunikaty 

i informacje dotyczące planowanych wydarzeń, infor-
macje o szkoleniach. 

Zapraszam do korzystania: z extranetu (m.in. zakładki 
„zastępstwo procesowe”, „sale konferencyjne”), interne-
towych kursów e-learningowych Business English oraz 
Prawa Cywilnego, na platformie e-learningowej wydaw-
nictwa C.H. Beck – są do Państwa dyspozycji i pomocy.

Rada OIRP w Krakowie realizuje i realizować będzie 
przez cały rok swoje obowiązki ustawowe (obowiązki te 
m.in. dotyczą: wpisów na listę radców prawnych i aplikan-
tów radcowskich, wskazywania pełnomocników z urzędu, 
sporządzania i aktualizacji wykazów radców prawnych 
uprawnionych do obron karnych, do pełnienia dyżurów 
w postępowaniu przyspieszonym, do świadczenia nieod-
płatnej pomocy prawnej).

Dlatego też, jak co roku zwracam się do Koleżanek 
i Kolegów radców prawnych, a także do aplikantów rad-
cowskich o aktualizację i przekazywanie do Rady OIRP 
w Krakowie swoich danych, m.in. numeru PESEL, adresu 
do doręczeń, informacji o podjęciu wykonywania zawodu 
i formach jego wykonywania, o adresie i nazwie kance-
larii lub spółki, a także o każdej zmianie tych informacji. 
Zwracam się szczególnie o aktualizację do tych radców 
prawnych, którzy do tej pory nie przekazali do ewidencji 
swojego numeru PESEL. 

Pragnę poinformować, iż brak numeru PESEL w ewi-
dencji uniemożliwia radcy prawnemu korzystanie z Upo-
ważnienia (wprowadzonego z dniem 1 kwietnia 2019 
roku – nowelizacją ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku 
o Krajowym Rejestrze Sądowym – Dz.U z 2018 r poz. 986 
i 1544) do złożenia sprawozdania finansowego w imieniu 
klienta do repozytorium dokumentów finansowych. 

Wprowadzone nowelizacją Upoważnienie będzie sku-
teczne tylko pod warunkiem, iż dane radcy prawnego 
Krajowa Rada Radców Prawnych (po ich otrzymaniu 
z OIRP, w której radca prawny jest wpisany na listę rad-
ców prawnych), a w szczególności numer PESEL radcy 
prawnego, udostępniła sądom i ministrowi sprawiedli-
wości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 
o którym mowa w art. 60 (1) ustawy z dnia 6 lipca 1982 
roku o radcach prawnych.

Pragnę przypomnieć, iż obowiązku aktualizacji można 
dopełnić w sposób elektroniczny, po zalogowaniu się 
do extranetu, wypełniając elektroniczny formularz „Za-
wiadomienia”. Aktualizacja wyżej wskazanych danych 
umożliwi prawidłowe wykonywanie nałożonych na Radę 
OIRP w Krakowie obowiązków, za co z góry dziękuję. ■

https://www.facebook.com/oirp.krakow/
https://www.facebook.com/oirp.krakow/
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Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady 
OIRP w Krakowie za 2018 rok można rozpocząć 
tylko od bardzo ważnego wydarzenia, jakim było 

nadanie odznaczenia – Brązowego Medalu „Cracoviae 
Merenti” Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krako-
wie, co nastąpiło jednogłośną Uchwałą nr CI/2609/18 
Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 roku, w uznaniu 
szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Mia-
sta Krakowa. Medal „Cracoviae Merenti” to najwyższe 
odznaczenie Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 
Wyraz uznania dla wszystkich radców prawnych i apli-
kantów radcowskich naszej Izby, angażujących się nie 
tylko w działalność samorządu zawodowego, lecz także 
w liczne bezinteresowne działania na rzecz mieszkańców 
Krakowa.

Medal wręczony został przez Prezydenta Miasta Kra-
kowa, prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego Dziekanowi 
Rady OIRP w Krakowie w dniu 3 października 2018 roku, 
podczas CXII uroczystej sesji Rady Stołecznego Królew-
skiego Miasta, w Sali Obrad im. Stanisława Wyspiań-
skiego w Pałacu Wielopolskich. W wygłoszonej laudacji 
prezydent Krakowa nawiązał także do historii i transfor-
macji ustrojowej po 1989 roku. Podkreślił rolę samorządu 

radców prawnych w procesie zmian i reform, dodając, że 
bez aktywnego udziału środowisk prawniczych sprawne 
przeprowadzenie tych zmian nie byłoby możliwe.

Odbierając medal Dziekan Rady, dr Marcin Sala-Szczy-
piński podkreślił, że przyjmuje odznaczenie w imieniu 
wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich 
OIRP w Krakowie, którzy swym wysiłkiem i zaangażowa-
niem przez 36 lat istnienia samorządu radców prawnych 
budowali i budują pozytywny wizerunek naszej społecz-
ności radców prawnych – solidnie i rzetelnie wykonując 
zawód zaufania publicznego. Podkreślił również, że medal 
„Cracoviae Merenti” podnosi prestiż naszego samorzą-
du, a także wpisuje się w strategię jego promocji, jako 
że został przyznany w uznaniu zasług samorządu jako 
całości, wszystkich jego członków.

Wskazując na sformułowane „podkreślenia” i przed-
stawiając koleżankom i kolegom radcom prawnym 
sprawozdanie z działalności Rady OIRP w Krakowie 
w 2018 roku, należy przede wszystkim stwierdzić, że 
formułując plany pracy dla Rady X kadencji (w tym 
plan pracy na rok 2018) zawsze obok realizacji obowiąz-
ków ustawowych nałożonych na samorząd radcowski,  
nakreślano dla Rady jako zadania priorytetowe: dzia-

Kolejny, trzeci rok 
działalności  

Rady OIRP w Krakowie  
X kadencji za nami

RADCA PRAWNY DANUTA REBETA
Sekretarz Rady OIRP w Krakowie
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łania związane z promocją i budowaniem pozytywnego 
wizerunku zawodu radcy prawnego jako zawodu za-
ufania publicznego, a następnie działania związane ze 
szkoleniem i z integracją środowiska radcowskiego. 

Dlatego też właśnie wskazane zadania w dużej czę-
ści stanowiły w 2018 roku kontynuację wcześniejszych 
projektów i realizowane były w bardzo różnorodnych 
formach. 
W ramach działań promocyjnych zawodu radcy prawnego 
ważnymi były przedsięwzięcia obejmujące: 
• Udział w IX Forum Przedsiębiorców Małopolski, 

które odbyło się w Międzynarodowym Centrum Tar-
gowo-Kongresowym EXPO w Krakowie w czerw-
cu 2018 roku i zamieszczenie wkładki promocyjnej 
OIRP Kraków w materiałach Forum, które zostało 
zorganizowane przez „Dziennik Polski” pod hasłem 
„Władza i biznes. Jakie warunki dla firm tworzą 
samorządy i rząd”. Do grona panelistów dyskusji 
poświęconej warunkom, jakie powinny tworzyć sa-
morządy i rząd dla firm, zaproszony został Dziekan 
Rady OIRP w Krakowie dr Marcin Sala-Szczypiński, 
Sebastian Chwedeczko – prezydent Izby Przemysło-
wo-Hadlowej, Marek Niedużak – dyrektor Departa-
mentu Doskonalenia Regulacji Ministerstwa Przed-
siębiorczości i Technologii, Rafał Solecki – dyrektor 
Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Janusz 
Strzeboński – prezes Małopolskiego Porozumienia 
Organizacji Gospodarczych; 

• Udział w realizacji cyklicznej audycji „Z prawem na 
ty” na antenie Radia Kraków prowadzonej przez red. 
Marzenę Florkowską i emitowanej co środę w paśmie 
„Przed Hejnałem”; 

• Współorganizację z Uniwersytetem Jagiellońskim 
Międzynarodowej Konferencji RODO „Nowe wy-
zwania w zakresie ochrony danych osobowych” 
w dniach 10–11 maja 2018 roku; Konferencja odbyła 
się dzięki zaangażowaniu radców prawnych naszej 
Izby: dr. Michała Araszkiewicza i Romana Biedy oraz 
wicedziekanów Rady OIRP w Krakowie Karoliny 
Kolary i dr. Michała Kroka. Honorowy patronat nad 
konferencją objęli: prezes Krajowej Izby Radców 
Prawnych, Ministerstwo Cyfryzacji, Generalny In-
spektor Ochrony Danych Osobowych oraz Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa. Wśród zaproszonych go-
ści znaleźli się dr Thomas Rychly – sędzia Naczel-
nego Sądu Administracyjnego Republiki Czeskiej, 
JUDr. Ingrida Papáčová z Comenius University 
w Bratysławie, mgr Matej Michalec (LL.M), Irma 

Carco z Université de Lille we Francji oraz Stefano 
Tranit – prawnik i CEO w Fideste sp. z o.o.; 

• Współorganizację obchodów V edycji Europejskie-
go Dnia Prawnika, które odbyły się 25 października 
2018 roku, a tematem przewodnim była próba od-
powiedzi na pytanie: „Dlaczego prawnicy mają zna-
czenie, stając w obronie obrońców praworządności” 
(tradycyjnie, z okazji obchodów Europejskiego Dnia 
Prawnika, radcowie prawni naszej Izby prowadzili na 
zasadach pro bono zajęcia w szkołach w Krakowie, 
w Tymbarku, w Zaczarniu, w Lisiej Górze, w Starych 
Żukowicach); 

• Wsparcie promocyjne w ramach cyklu pt. „Rozprawy 
z prawem” konferencji pt. „Etos, Patos i Logos, czyli 
trzej muszkieterowie w czasach kryzysu praworząd-
ności”, która odbyła się w Nowym Sączu w dniu 26 
października 2018 r. W roli prelegentów wydarzenie 
to uświetnili: radcowie prawni, prof. Marcin Mat-
czak i prof. Jarosław Zagrodnik, a także prof. dr hab. 
Fryderyk Zoll, Bartosz Pilitowski – prezes Fundacji 
Court Watch Polska oraz SSR Arkadiusz Krupa („Śle-
pym Okiem Temidy”); 

• Wsparcie organizacyjne obchodów „100. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą 
Polską” – koncert „Rock poezji” w wykonaniu Fil-
harmonii Futura w kinie KIJÓW.CENTRUM w dniu 
8 listopada 2018 roku oraz wsparcie organizacyjne 
z wydawnictwem „Znak” oraz pod patronatem me-
dialnym „Dziennika Polskiego”, spotkania autorskie-
go z prof. dr. hab. Andrzejem Zollem oraz redaktorem 
Markiem Bartosikiem „Od dyktatury do demokra-
cji. I z powrotem”. Spotkanie odbyło się w siedzibie 
OIRP w Krakowie w dniu 23 marca 2018 roku. 

Realizacji zadań promocyjnych, w tym opisanych po-
wyżej, towarzyszyło redagowanie informacji na temat 
działalności krakowskiej Izby, prowadzenie profilu OIRP 
w Krakowie na Facebooku, zamieszczanie zdjęć, grafik 
i filmików dokumentujących wydarzenia z życia Izby (np. 
z wręczenia Brązowego Medalu „Cracoviae Merenti”, ze 
spotkania autorskiego z prof. Andrzejem Zollem i red. 
Markiem Bartosikiem).

W działaniach promocyjnych i edukacyjnych dotar-
liśmy nawet do najmłodszych. Radca prawny Paulina 
Wyrostek przeprowadziła zajęcia dotyczące wykonywa-
nia zawodu radcy prawnego w Przedszkolu Samorządo-
wym nr 139 przy ulicy Bema w Krakowie, w najstarszej 
grupie sześciolatków – „Smoków”. Po zidentyfikowaniu 
i nazwaniu zawodu radcy prawnego, omówiono z dzieć-
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mi, jakie kolory żabotów (poza niebieskim) występują 
w togach innych zawodów prawniczych i jakie zawody 
oznaczają. Dzieci otrzymały od naszej Izby „firmowe” 
gadżety: wielki worek cukierków krówek z logo OIRP 
oraz długopisy. 

W ramach działań szkoleniowych w zakresie rozwoju 
zawodowego radcy prawnego obok szkoleń własnych pro-
wadzonych w dotychczasowej formie w siedzibie OIRP 
w Krakowie, w Nowym Sączu i w Tarnowie – zorgani-
zowane zostały: 
• Szkolenie „Prawnik w kinie” w kinie KIJÓW.

CENTRUM – film „Jestem mordercą” w reżyserii 
Macieja Pieprzycy w połączeniu z wykładem SSR 
Bartosza Łopalewskiego „Jawność postępowania 
karnego i jego społeczna wiarygodność”. Formuła 
szkolenia polegała na prowadzeniu wykładu na kan-
wie scenariusza filmu, wyświetlonego przed częścią 
merytoryczną; 

• Szkolenie: „Radca prawny w mediacji”, wykładowca: 
adw. dr Tomasz Cyrol oraz szkolenie: „Filary sukcesu 
kancelarii w konkurencyjnym otoczeniu” w dniu 9 
listopada 2018 roku. Wykładowca: dr hab. Ryszard 
Sowiński, prof. WSB, wspólnik NAVEO Sowiński 
i Sęk sp. j. 

Z zainteresowaniem spotkały się szkolenia: „Legal Eng-
lish – Umowa licencyjna i prawa autorskie” prowadzone 
przez wykładowcę: Annę Popławską (tłumaczkę przy-
sięgłą języków angielskiego i włoskiego, współpracują-
cą z kancelariami obsługującymi podmioty zagraniczne) 
oraz szkolenie pracującego w Wielkiej Brytanii komor-
nika Sebastiana Raczyńskiego pt. „Praktyczne aspekty 
prowadzenia egzekucji świadczeń pieniężnych na terenie 
Wielkiej Brytanii oraz Polski na podstawie tytułów egze-
kucyjnych wydanych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej”. 

W ramach współpracy z Małopolskim Instytutem Sa-
morządu Terytorialnego i Administracji Publicznej objęto 
patronatem szkolenia dla radców prawnych zatrudnionych 
w jednostkach administracji publicznej i w jednostkach 
samorządu terytorialnego („RODO – nowe obowiązki dla 
prawnika i radcy prawnego”, „Zmiany w samorządzie tery-
torialnym wynikające z nowelizacji kodeksu wyborczego 
i innych ustaw”, „Informacja przetworzona – wybrane za-
gadnienia”, „Praktyczne wykorzystanie systemu CI, czyli 
jak czytać księgę wieczystą”). We współpracy z Instytu-
tem Allerhanda zrealizowano m.in. szkolenia: „Prawne 
aspekty produkcji, dystrybucji i marketingu gier wideo”, 
„Procedury compliance w zakresie ochrony tajemnicy 

przedsiębiorstwa”. Natomiast współpraca z Uniwersyte-
tem Jagiellońskim zaowocowała zaproszeniem radców 
prawnych naszej Izby do uczestnictwa w VII Studencko-
-Doktoranckiej Konferencji zorganizowanej przez Katedrę 
Postępowania Karnego UJ pn. „Pokrzywdzony – czwarty 
wierzchołek karnoprocesowego trójkąta”.

Kolejne zadanie związane z integracją zawodu radcy 
prawnego – rok 2018 obfitował w wydarzenia integracyj-
ne, dlatego możliwe jest przedstawienie tylko niektórych 
z nich. W dniu 25 maja 2018 roku w przestrzeniach orga-
nizatora i sponsora „Arka” – Studio Meblowe w Krakowie, 
świętowaliśmy Dzień Radcy Prawnego. Organizacja Dnia 
Radcy odbiegała formułą od dotychczasowych obchodów. 
Głównymi atrakcjami stały się: wernisaż, wystawy ma-
larstwa i grafiki (wśród artystów m.in.: Ewa Bajek, Eu-
geniusz Gerlach, Piotr Korzeniowski, Jacek Opala, Stani-
sław „Sacha” Stawiarski, Anna Maria Szpecht, Jan Kanty 
Pawluśkiewicz), stand-up Łukasza Rybarskiego („Kabaret 
pod Wyrwigroszem”), gotowanie na żywo z kucharzem 
oraz cocktail party. Wszyscy obecni mogli się integrować, 
cieszyć się rozrywką dla ciała (znakomite potrawy), jak 
i dla ducha (wernisaż wystawy). Po raz pierwszy (w dniu 
27 stycznia 2018 roku) zorganizowany został w Jamie 
Michalika w Krakowie kostiumowy bal karnawałowy –  
„Młoda Polska wiecznie żywa”. Scenariusz przewidywał 
obowiązkowe kostiumowe przebranie, a goście uczest-
niczyli w konkursach: w wyborze królowej i króla balu, 
w krótkim wykładzie z zakresu balowego savoir-vivre’u. 
Także, w dniu 23 czerwca 2018 roku odbył się I Piknik 
Sportowo-Rodzinny dla dla radców prawnych, aplikan-
tów radcowskich i ich dzieci, zorganizowany na terenie 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, który pomimo złej pogody, 
cieszył się bardzo dużą frekwencją uczestników. Roze-
grano turniej streetballa i turniej piłki nożnej 6-osobowej, 
wybrano króla strzelców. Dla najmłodszych przygotowano 
zabawy na dmuchańcach i zajęcia z animatorami oraz po-
kaz ratowników medycznych. Po zmaganiach sportowych 
i kibicowaniu można było odpocząć w strefie chillout i po-
silić się potrawami z grilla. W październiku w Piwnicy pod 
Baranami w koncercie „Radca śpiewać może” radcowie 
prawni z naszej Izby wzięli udział zarówno w charakterze 
wykonawców, jak i publiczności.

W działaniach integracyjnych nie zostali pominię-
ci aplikanci radcowscy. W dniu 3 lutego 2018 roku na 
Balu Aplikanta w Hotelu Centrum bawiło się 236 apli-
kantów radcowskich. Po powitaniach, prze mówieniach, 
żartach i smacznej kolacji bawiono się przy różnora-
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kiej muzyce, wznosząc toasty za spotkanie, za przebytą 
i ukończoną aplikację oraz za pomyślne zdanie egzaminu 
radcowskiego.

Aplikanci radcowscy  
– ich aktywności i sukcesy w 2018 roku

W dniach 11–13 maja 2018 roku odbyło się V Forum 
Aplikantów Radcowskich (w malowniczym miejscu nad 
jednym z olsztyńskich jezior). Otwarcia Forum dokonali 
wiceprezesi KRRP Michał Kordek i Zbigniew Tur. Naszą 
Izbę reprezentował starosta I roku aplikacji Bogumił Bania 
oraz aplikant radcowski Łukasz Mucha. Pierwszego dnia 
przedstawiono założenia zmian w Regulaminie oraz Progra-
mie Aplikacji Radcowskiej. Drugi dzień został podzielony 
na trzy części. Pierwszą z nich były szkolenia („Sztuka 
prezentacji i przekonywania”, „Umiejętności marketingowe 
i menedżerskie radców prawnych” oraz „Retoryka, erysty-
ka, etykieta wykonywania zawodu”). Drugą część stanowiła 
praca nad zagadnieniami związanymi z patronatem oraz 
rolą aplikantów w samorządzie, a w trzeciej części odbył 
się panel dyskusyjny. Zaproszeni goście wsłuchiwali się 
w postulaty aplikantów radcowskich z całej Polski.

W dniu 26 maja 2018 roku – odbył się finał VI edycji 
Turnieju Negocjacyjnego zorganizowanego przez KIRP 
w Warszawie. Tytuł najlepszego zespołu negocjacyjne-
go oraz najlepszego negocjatora (spośród 140 aplikan-
tów radcowskich z całego kraju) wywalczyli aplikanci 
z OIRP w Krakowie. Zwycięzcą turnieju został zespół 
„Rokujący” z Krakowa – aplikanci III roku: Hanna Cza-
pla, Kajetan Bartosiak i Anna Czornik. Tytuł Najlepszego 
Negocjatora otrzymał aplikant Kajetan Bartosiak. W jury 
turnieju zasiadali: prezes KRRP Maciej Bobrowicz, prof. 
Zbigniew Ćwiąkalski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, 
sędzia w stanie spoczynku Jerzy Stępień oraz radca praw-
ny Waldemar Koper, prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Prawników Przedsiębiorstw. 

Zawody sportowe

Wspieraliśmy radców prawnych, którzy uczestniczyli 
w zawodach sportowych, takich jak: 
• XV Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie i Snow-

boardowe w Krynicy w dniach 1–3 marca 2018 roku, 
zorganizowane przez KRRP; 

• X Halowe Mistrzostwa Polski Radców Prawnych 
i Aplikantów Radcowskich w Piłce Nożnej w Kiel-
cach w dniach 12–15 kwietnia 2018 roku; 

• Turniej piłki nożnej w ramach X Edycji Akcji Praw-
nicy Chorym Dzieciom na rzecz szpitala dziecięcego 
w Prokocimiu (nasza reprezentacja zajęła 3 miejsce);

• XXIX Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników 
w Opolu w dniach 12–16 września 2018 roku (na-
szą Izbę reprezentowało 20 radców prawnych, którzy 
zdobyli w sumie 13 medali); 

• Krakowski Turniej Koszykówki Prawników TE-
MIDA organizowany pod patronatem prezesa Sądu 
Apelacyjnego w Krakowie (nasza drużyna zdobyła 
puchar prezesa sądu); 

• Ważnym wydarzeniem było zdobycie przez drużynę 
piłkarską OIRP w Krakowie drugiego miejsca w za-
wodach II Advo-Cup zorganizowanych przez Okrę-
gową Radę Adwokacką w Bielsku-Białej, w dniach 
1–3 grudnia 2018 roku. W zaciętym spotkaniu finało-
wym nasi piłkarze ulegli dopiero po rzutach karnych 
„Drużynie Prawników z Przemyśla”.

Jak co roku 26 maja 2018 roku odbył się w naszej Izbie 
już XI Turniej Szachowy o Puchar Dziekana OIRP w Kra-
kowie. Turniej zorganizował i sędziował radca prawny 
Mariusz Stanaszek. Zwycięzcą turnieju został radca praw-
ny Krzysztof Jewulski. 

Emerytowani radcowie prawni

Nie zapomnieliśmy o emerytowanych radcach prawnych 
i rencistach. 

W 2018 roku Kapituła Funduszu Seniora przy KRRP 
rozpatrzyła pozytywnie wnioski radców prawnych z na-
szej Izby o zapomogi pieniężne, skierowane do Kapituły 
i pozytywnie zaopiniowane przez Rzecznika Funduszu 
Seniora przy OIRP w Krakowie. Został także w pełni 
wykorzystany przyznany naszej Izbie limit miejsc na po-
byt w sanatorium oraz dodatkowo przyznano 6 miejsc. 
W związku z tym 16 emerytów skorzystało z pobytów 
w sanatoriach w Busku-Zdroju, Krynicy i Kołobrzegu 
(w tym 12 osób na skierowania). 

Na zaproszenie Dziekana Rady, w lutym 2018 roku 
odbyło się tradycyjne spotkanie karnawałowe radców 
prawnych seniorów w Hotelu Europejskim. W części 
artystycznej z najwspanialszymi ariami operetkowymi 
wystąpił tenor Jakub Oczkowski. W listopadzie seniorzy 
uczestniczyli w spotkaniu andrzejkowym, a w grudniu 
w spotkaniu świątecznym w kawiarni Jama Michalika. 

Zarząd Klubu Seniora na bieżąco informował radców 
prawnych o swojej działalności, organizowanych spotka-
niach, możliwości udziału w koncertach i spektaklach 
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(zorganizowano wyjścia do filharmonii krakowskiej, na 
letni festiwal „Summer Music Festival” na dziedzińcu 
Zamku Żupnego w Wieliczce, na spektakl radcy praw-
nego Alicji Sikory-Żebrackiej (pseudonim artystyczny 
Alicja Tanew) w piwnicy artystycznej „Scena ATA”); 
o wyjazdach szkoleniowych i integracyjnych (do Buko-
winy Tatrzańskiej, Zakopanego i Doliny Kościeliskiej: 
wycieczkę do Grodkowic – rodowej siedziby Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego, podczas której seniorzy uczestniczyli 
w koncercie i w wykładzie na temat zdrowia w Zerwanej 
k/Michałowic, wycieczkę do Ojcowa).

Działalność socjalno-bytowa w naszej OIRP

W roku 2018 Komisja ds. socjalno-bytowych dyspo-
nowała Funduszem Pomocy Finansowej w wysokości 
70 000 złotych. Wykorzystano całą przyznaną kwotę na 
zapomogi dla radców prawnych. Do Komisji wpłynęły 
33 wnioski, wszystkie uznano za zasadne i rozpatrzono 
pozytywnie. Ponadto Komisja świadczyła pomoc po-
legającą na stałych i doraźnych kontaktach z radcami 
prawnymi pozostającymi w trudnej sytuacji materialnej 
i życiowej. W grudniu miały miejsce okolicznościowe 
wizyty Dziekana i członków Prezydium Rady OIRP 
w Krakowie oraz Klubu Seniora w domach 8 radców 
prawnych – nestorów krakowskiego samorządu, którzy 
ukończyli 90. rok życia. Spotkania będące wyrazem 
szacunku, pamięci i łączności pokoleniowej, stanowiły 
okazję do serdecznych rozmów oraz wymiany poglądów 
i doświadczeń. 

Współpraca z zagranicą

W ramach współpracy z zagranicą radca prawny Justyna 
Dębska-Szuszkiewicz uczestniczyła w spotkaniu Europej-
skiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL i w konfe-
rencji „Poster workers in Europe. Legal and economical 
aspects” w Lyonie.

Zrealizowano wymianę prawników w ramach progra-
mu Multilaw (organizując staż radcy prawnego Konrada 
Chudzika z Krakowa w kancelarii w Grecji oraz adwokata 
z Hiszpanii Donatelli Mediny w kancelarii w Krakowie).

Zorganizowano spotkanie dwóch grup aplikantów 
z Niemiec, połączone z wymianą doświadczeń na temat 
zawodów adwokata i radcy prawnego oraz możliwości 
świadczenia w Polsce pomocy prawnej przez prawników 
zagranicznych. Goście wysłuchali wykładów: profesora 
Briana Phillipsa z Grand Valley State University na temat 

„Dostępu do broni i regulacji prawnych obrotu bronią 
w USA” oraz radcy prawnego Andrzeja Mikulskiego na 
temat zawodu radcy prawnego w Polsce. 

W dniu 14 czerwca 2018 roku OIRP w Krakowie podpi-
sała umowę o współpracy ze Słowacką Izbą Adwokacką. 
W jej siedzibie  w Bratysławie, dr Marcin Sala-Szczypiń-
ski – Dziekan Rady OIRP w Krakowie i Tomáš Borec – 
prezes Słowackiej Izby Adwokackiej, w trosce o rozwój 
bliskich stosunków oraz przyszłość zawodów prawni-
czych w Unii Europejskiej, złożyli deklaracje realizacji 
wspólnych celów i potrzeb. 

W uroczystości zakończenia Szkół Praw Obcych, która 
odbyła się w dniu 29 czerwca 2018 roku w Auli Colle-
gium Novum w Krakowie uczestniczyła radca prawny 
Magdalena Frańczuk, przewodnicząca Komisji ds. współ-
pracy z zagranicą. Zebranych przywitała dr hab. Barba-
ra Iwańska, prof. UJ, prodziekan WPiA UJ, ds. studiów 
prawniczych. Dyplomy odebrało ponad stu absolwen-
tów z różnych szkół obcych, takich jak: Szkoła Prawa 
Francuskiego/EDF, Szkoła Prawa Austriackiego, Szkoła 
Prawa Słowackiego WPiA UJ, Szkoła Prawa Ukraińskie-
go WPiA UJ oraz Szkoła Prawa i Kultury Japońskiej 
i Chińskiej. 

Kilka słów o finansach

Jak w poprzednich latach, tak przez cały 2018 rok, człon-
kowie Rady oraz pracownicy Biura Rady dokładali starań 
w celu poprawy ściągalności składek samorządowych. 
Nadal jednak występują zaległości, które na koniec 2018 
roku wyniosły około 558 000 złotych. 

W celu obniżenia zaległości prowadzona jest na bieżąco 
kontrola płatności, podejmowane są działania dyscypli-
nujące, poprzez sprawdzanie wywiązywania się z tego 
obowiązku przez radców prawnych podejmujących się 
funkcji patrona oraz przy rekrutacji radców prawnych 
do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Również 
aplikanci radcowscy byli informowani na bieżąco, co naj-
mniej raz w miesiącu, o bieżących zaległościach przez 
opiekunów poszczególnych lat szkoleniowych. 

Przez cały 2018 rok wysyłano wezwania do zapłaty do 
radców prawnych i aplikantów, którzy zalegali z zapłatą 
składek członkowskich i opłat za aplikację, w tym 80 we-
zwań do zapłaty skierowano już pod rygorem skreślenia 
z listy radców prawnych. Na drogę sądową skierowano 
33 pozwy o zapłatę zaległości, a 45 wniosków złożono 
do komorników o wszczęcie egzekucji należności już za-
sądzonych na rzecz OIRP w Krakowie.
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Rada OIRP w Krakowie podjęła w 2018 roku 12 uchwał 
w sprawie umorzenia składek członkowskich, w tym 
5 dotyczących składek niezapłaconych przez zmarłych 
radców prawnych. W pozostałych wypadkach umorzenie 
było uzasadnione trudną sytuacją finansową i rodzinną 
radców prawnych. Łącznie w 2018 roku umorzono składki 
na kwotę około 8400 zł.

W okresie od lutego do kwietnia 2018 roku Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził w OIRP w Kra-
kowie kontrolę prawidłowości naliczania składek na 
ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy za 
rok 2014. W wyniku kontroli zakwestionowane zostały 
umowy cywilnoprawne (umowy o dzieło zawarte z wy-
kładowcami), od których zdaniem kontrolujących winny 
być naliczone i zapłacone składki. OIRP w Krakowie nie 
podziela interpretacji ZUS, w związku z powyższym spra-
wa została skierowana do sądu oraz utworzona została 
rezerwa na kwotę 300 000 zł (składki, odsetki) za lata 
2014–2018.

System informatyczny w OIRP w Krakowie

W 2018 roku nastąpił dalszy rozwój systemów informa-
tycznych użytkowanych przez Okręgową Izbę Radców 
Prawnych w Krakowie.

Przebudowany został moduł „Zastępstwa procesowe”. 
Link prowadzący do tego modułu znajduje się w głównym 
menu strony internetowej OIRP w Krakowie – www.oirp.
krakow.pl. W zakładce „Zlecę zastępstwo” są ogłoszenia od 
osób, które poszukują zastępstwa procesowego. W zakład-
ce „Podejmę się zastępstwa” znajduje się lista osób, które 
zadeklarowały chęć świadczenia zastępstw procesowych. 
Na dzień 31 grudnia 2018 roku listę tę tworzyło 118 osób. 

W maju 2018 roku OIRP we Wrocławiu i OIRP w Kra-
kowie podpisały umowę na korzystanie z oprogramowania 
do obsługi postępowań prowadzonych przez rzecznika 
dyscyplinarnego i sąd dyscyplinarny. 

Wdrożony został elektroniczny Dzienniczek Aplikanta, 
jako kolejny moduł extranetu OIRP w Krakowie, który 
w 2018 roku był testowany i korzystali z niego aplikanci 
I i II roku. Wdrożenie systemu przebiegło prawidłowo 
i w roku 2019 nie przewiduje się już wersji papierowej 
Dzienniczka Aplikanta.

Ponadto w okresie od 8 do 22 października 2018 roku, 
w extranecie był dostępny elektroniczny formularz, za 
którego pośrednictwem zbierane były deklaracje radców 
prawnych wyrażających gotowość świadczenia nieod-
płatnej pomocy prawnej już w 2019 roku.

Podpisanie umowy przez OIRP w Krakowie z wydaw-
nictwem C.H. Beck, zapewniło radcom prawnym i apli-
kantom w okresie od 1 października 2018 roku do 30 
września 2019 roku nieodpłatny dostęp do internetowych 
kursów e-learningowych Business English oraz Prawo 
Cywilne, na platformie e-learningowej wydawnictwa C.H. 
Beck (www.e-learning.beck.pl). Ukończenie kursów, po-
twierdzone certyfikatem, skutkuje dla radców prawnych 
uzyskaniem punktów szkoleniowych. Także aplikanci rad-
cowscy mieli przez cały 2018 rok zapewniony bezpłatny 
dostęp do serwisu LEX Aplikant Standard. Z tej propo-
zycji mogli skorzystać, wypełniając formularz dostępny 
na stronie wydawnictwa Wolters Kluwer.

Działalność Centrum Mediacji  
przy OIRP w Krakowie

Rok 2018 to drugi rok działalności Centrum Mediacji 
przy OIRP w Krakowie. Na koniec 2018 roku na listę 
mediatorów Centrum wpisane były 33 osoby. W roku spra-
wozdawczym odbyły się 4 szkolenia, w których wzięły 
udział 43 osoby. W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 
31 grudnia 2018 roku wpłynęło do Centrum 28 wnio-
sków o przeprowadzenie mediacji. Przeprowadzono 24 
postępowania (w czterech przypadkach do mediacji nie 
doszło ze względu na brak zgody drugiej strony), w tym 
7 spraw gospodarczych, 5 cywilnych i 12 rodzinnych. 
Zawarto 15 ugód. 

Mediatorzy Centrum angażowali się w działania na 
rzecz popularyzacji i promocji alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów (poprzez szkolenia, spotkania, 
publikację artykułów, organizacje warsztatów z media-
cji w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Krakowie). Pełnili dyżury w Sądzie 
Okręgowym w Krakowie, a także uczestniczyli w „Ty-
godniu Mediacji” (w dniach od 15 do 19 października 
2018 roku). W ramach Centrum powstała Sekcja Mediacji 
Administracyjnej, której celem jest promowanie i pro-
wadzenie mediacji w postępowaniu administracyjnym 
i sądowoadministracyjnym. Radca prawny naszej Izby 
Magdalena Romanowska została Liderem Lokalnym Sek-
cji Administracyjnej w OIRP w Krakowie oraz Liderem 
Krajowym wszystkich Sekcji Administracyjnych powo-
łanych w innych OIRP. 

Dzięki projektowi radcy prawnego Magdaleny Roma-
nowskiej, OIRP w Krakowie zajęła II miejsce i otrzyma-
ła nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł w V edycji 
konkursu Komisji Zagranicznej KRRP na najciekawszy 
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projekt Okręgowych Izb Radców Prawnych w zakresie 
działalności zagranicznej. Tytuł projektu: „Following the 
best – mediation in Dutch and German administrative ju-
dicial system. Transferring good practices in the use of 
mediation in administrative courts to the countries of the 
Visegrad Group”.

Reasumując, przedstawiając pracę Rady OIRP w Krako-
wie w 2018 roku, konieczne było również przekazanie sta-
tystycznych danych liczbowych, związanych z realizacją 
obowiązków ustawowych i samorządowych.

Okres sprawozdawczy

W okresie sprawozdawczym Rada OIRP w Krakowie od-
była 12 posiedzeń, w toku których podjęła 1163 uchwały. 
Na listę radców prawnych wpisano 241 osób, skreślono 44 
osoby. W ciągu roku wyznaczono 1217 radców prawnych 
do prowadzenia spraw z urzędu. Na trzech latach aplikacji 
szkolonych było 632 aplikantów radcowskich.

Ponadto Rada zgodnie z zasadami ustalonymi w obo-
wiązującym Regulaminie udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej i dokumentowania tej pomocy (po uprzednim 
przeprowadzeniu losowania) – wyznaczyła na 2019 rok 
132 radców prawnych oraz 276 zastępców do udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej w 28 punktach, w 30 lo-
kalizacjach znajdujących się w powiatach: bocheńskim, 
brzeskim, dąbrowskim, dębickim, gorlickim, krakowskim, 
limanowskim, myślenickim, nowosądeckim, nowotar-
skim, proszowickim, tarnowskim, tatrzańskim, wielickim 
oraz w Gminie Miejskiej Kraków, Gminie Miejskiej Nowy 
Sącz i Gminie Miejskiej Tarnów. 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej – Rada wskazała Szefowi 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców imienną listę 12 rad-
ców prawnych z naszej Izby deklarujących gotowość 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom 
w 2019 roku. 

Terminowo (odpowiednio w miesiącach październi-
ku i listopadzie 2018 roku) przesłane zostały wykazy 
radców prawnych uprawnionych do pełnienia funkcji 
obrońcy w postępowaniu karnym, jak i wykazy radców 
prawnych zobowiązanych do pełnienia w 2019 roku dy-
żurów w postępowaniu przyspieszonym do właściwych 
prezesów sądów.

Rada OIRP w Krakowie kontynuowała przedsięwzięcia, 
w tym m.in. rozpoczęte we wrześniu 2017 roku szkolenia 

dla radców prawnych i aplikantów radcowskich w ramach 
projektu pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne – szkole-
nia eksperckie «szyte na miarę» dla małopolskich radców 
prawnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój. Okres realizacji projektu: od 1.08.2017 roku do 
30.06.2020 roku, a kwota otrzymanego dofinansowania 
to: 424 235 zł. Celem projektu jest podniesienie kompe-
tencji „eksperckich” 360 radców prawnych i aplikantów 
radcowskich zrzeszonych w naszej Izbie, poprzez udział 
w szkoleniach o charakterze praktycznym z różnych dzie-
dzin prawa związanych z partnerstwem publiczno-pry-
watnym. W 2018 roku zmienione zostały kryteria naboru, 
co umożliwiło młodszym radcom prawnym (niemającym 
jeszcze doświadczenia w obsłudze prawnej podmiotów 
publicznych lub prywatnych w dziedzinach związanych 
z PPP), na udział w szkoleniach. Do grudnia 2018 roku 
w szkoleniach w ramach projektu wzięło udział 151 osób, 
w tym 93 kobiety i 58 mężczyzn.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie obję-
ła patronatem kolejną IV Międzynarodową Konferencję 
„Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środ-
ków publicznych”, która odbyła się w Krakowie w dniach 
24–26 stycznia 2018 roku. Konferencja wzorem lat ubie-
głych zorganizowana została we współpracy m. in. z Kate-
drą Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Obok Dziekana, dr. Marcina Sala-Szczypińskiego, OIRP 
w Krakowie reprezentowała Alicja Juszczyk, wicedziekan 
ds. organizacyjnych, jak również Michalina Nowokuńska, 
Dziekan Rady OIRP w Krakowie VIII i IX kadencji. 

W dniach 20–24 lutego 2018 roku po raz ósmy radcowie 
prawni i aplikanci radcowscy naszej Izby wzięli aktywny 
udział w akcji „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem”, której patronował minister sprawiedli-
wości. W budynku Stadionu Miejskiego im. H. Reymana 
w Krakowie dyżurowało pro bono 4 radców prawnych 
i aplikantów radcowskich, udzielając informacji i porad 
prawnych nie tylko z prawa karnego, lecz również z innych 
dziedzin prawa, w tym z prawa cywilnego i podatkowego. 

Rada OIRP w Krakowie wybrała, jak co roku laureata 
konkursu „Kryształowe serce radcy prawnego (za rok po-
przedni), tj. za rok 2017”. Laureatką została radca praw-
ny Anna Karaś (można rzec, że „od zawsze” prowadzi 
i wyróżnia się w działalności społecznej i dobroczynnej, 
pomagając również radcom prawnym naszej Izby w trud-
nych życiowych sytuacjach). Prestiżową statuetkę „Krysz-
tałowego serca radcy prawnego 2017” wręczył laureatce 
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podczas obchodów Dnia Radcy Prawnego Dziekan Rady 
OIRP w Krakowie dr Marcin Sala-Szczypiński. 

Podobnie jak w roku ubiegłym, realizując ideę „Szla-
chetnej Paczki”, radcowie prawni, aplikanci radcowscy 
i pracownicy Biura naszej Izby, zaangażowali się w to 
szlachetne przedsięwzięcie. Wybrana przez Izbę rodzina 
otrzymała paczki odpowiadające zgłoszonym przez nią 
potrzebom i życzeniom (produkty żywnościowe, środki 
czystości, odzież na zimę). 

Po raz pierwszy natomiast w dniach 19–20 kwietnia 
2018 roku, OIRP w Krakowie zorganizowała spotkanie 
sekretarzy Rad OIRP, w którym uczestniczyła także Se-
kretarz KRRP Elwira Szurmińska-Kamińska. Rolę gospo-
darzy pełnili Dziekan Rady OIRP w Krakowie dr Marcin 
Sala-Szczypiński oraz Sekretarz Rady OIRP w Krakowie 
Danuta Rebeta. Tematem były kwestie związane ze sto-
sowaniem przepisów kpa w postępowaniach prowadzo-
nych przez Rady OIRP na podstawie ustawy o radcach 
prawnych. Asumptem do dyskusji stało się wystąpienie 
radcy prawnego, dr Joanny Człowiekowskiej, adiunk-
ta w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Istotnym elementem programu było 
wystąpienie dr. Michała Kroka, wicedziekana Rady ds. 
wykonywania zawodu, dotyczące obowiązków ciążących 
na okręgowych izbach radców prawnych, związanych 
ze stosowaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO).

Kończąc sprawozdanie, pragnę poinformować, iż Uchwałą 
nr 823/X/2018 Rada OIRP w Krakowie w dniu 8 września 
2018 roku postanowiła o powołaniu fundacji. Ustalono 
brzmienie statutu, przeznaczono kwotę 20 tys. złotych 
na fundusz założycielski fundacji. Wykonanie uchwały 
powierzono dziekanowi i skarbnikowi Rady OIRP w Kra-
kowie. Wybrano członków organów fundacji. W skład 
zarządu fundacji Rada powołała radców prawnych Toma-
sza Joba jako prezesa zarządu oraz Karolinę Radosz jako 
wiceprezes zarządu. Natomiast w skład Rady Fundacji 
weszli radcowie prawni – Michał Krok jako przewodni-
czący Rady oraz członkowie – Joanna Cisak-Kochanie-
wicz, Wiesław Hudyma, Anna Jasielska-Papierkowska, 
Bernard Jirnov i Piotr Kozioł. Akt notarialny o ustano-
wieniu fundacji sporządził notariusz Jan Holocher w dniu 
6 listopada 2018 roku. Zarząd fundacji złożył wniosek 

o jej rejestrację. Postanowienie o wpisie fundacji do KRS 
zapadło z początkiem stycznia 2019 roku.

Przedłożone sprawozdanie potwierdza, iż 2018 był ro-
kiem wielu wydarzeń, rokiem bardzo pracowitym, dlatego 
pragnę podziękować wszystkim koleżankom i kolegom, 
którzy włączyli się do pracy w samorządzie, brali udział 
i wspierali podejmowane przez Radę działania. Pragnę 
również podziękować wszystkim pracownikom Biura 
Rady, którzy swoją pracą pomogli w realizacji celów 
i działań przedstawionych powyżej, opisanych szczegó-
łowo w sprawozdaniu Rady za 2018 rok. ■
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WYDARZENIA

Szanowni Państwo! 

Serdecznie zapraszam do udziału 
w konferencji pn.: „Rola radcy 
prawnego w procesie stano-

wienia prawa w dziedzinie PPP oraz 
jako doradcy zewnętrznego w reali-
zacji projektów z udziałem sektora 
publicznego i sektora prywatnego”, 
która odbędzie się 11 kwietnia 2019 
roku w Krakowie w sali wykładowej 
na I piętrze siedziby OIRP przy ul. 
Francesco Nullo 8/4.

Konferencja jest organizowana w ra-
mach projektu pn. „Partnerstwo Pu-
bliczno-Prywatne szkolenia eksperckie 
«szyte na miarę» dla małopolskich rad-
ców prawnych”. Projekt ten o numerze: 
POWR.02.16.00-00-0042/16 współfi-
nansowany jest ze środków Unii Eu-
ropejskiej, z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Celem konferencji jest wskazanie 
powodów, dla których zaangażowanie 
radcy prawnego jako profesjonalnego 
doradcy jest niezbędne w prawidłowej 
realizacji przedsięwzięć PPP z uwagi 
na skomplikowaną fazę przygotowa-
nia projektu, określenie zakresu od-
powiedzialności stron i oceny ryzyk, 
długi okres trwania umowy i wreszcie 
konieczność kontroli środków pu-
blicznych. Podczas konferencji zo-
stanie omówiona rola profesjonalnego 
prawnika – radcy prawnego zarówno 
z punktu widzenia interesów podmio-

tu prywatnego, jak i publicznego oraz 
znaczenie konsultacji społecznych 
przeprowadzonych z udziałem rad-
ców prawnych dla obecnego kształtu 
regulacji prawnej.

W trakcie konferencji dowiedzą się 
Państwo, jak zmiany prawne, które 
weszły w życie 19 września 2018 roku 
w ramach nowelizacji ustawy o PPP 
mogą wpłynąć na rozwój rynku PPP 
w Polsce. 

Większa efektywność gospodaro-
wania pieniędzmi publicznymi, wyż-
sza jakość usług, budowa kapitału 
społecznego – to tylko niektóre ko-
rzyści z rozwoju partnerstwa publicz-
no-prywatnego w Polsce.

Należy podkreślić, że jego rozwój 
stwarza możliwość uzyskania naj-
większej efektywności wydatkowania 
środków publicznych. Mając przed 
sobą realizację inwestycji, każdy pod-
miot publiczny powinien zadać sobie 
pytanie o formę jej finansowania, tak 
aby była optymalna zarówno z punktu 
widzenia jakości usług kierowanych 
do obywateli, jak i z punktu widzenia 
pieniędzy, które mają być wydane na 
tę inwestycję.

Niezwykle ważne jest, aby sek-
tor publiczny brał pod uwagę różne 
modele realizacji projektów, nie tyl-
ko formy tradycyjne, które najlepiej 
zna. Może się bowiem okazać, że przy 
identycznej jakości usług publicznych 
da się zagwarantować bardziej opty-
malne rozwiązania. Efektem tych 

działań powinien być wzrost liczby 
i jakości usług publicznych. 

Realizacja inwestycji w formule 
PPP jest szczególnie istotna z uwagi 
na ograniczone środki unijne po roku 
2020 i pozwala najlepiej wykorzy-
stać kapitał, wiedzę i doświadczenie 
sektora prywatnego w finansowaniu 
inwestycji i usług publicznych.

Zaproszeni prelegenci to wysokiej 
klasy specjaliści, radcowie prawni zaj-
mujący się zagadnieniami z różnych 
dziedzin prawa powiązanych z part-
nerstwem publiczno-prywatnym, 
mający wieloletnie doświadczenie za-
równo w przygotowaniu, jak i w reali-
zacji projektów przygotowanych w tej 
formule, autorzy licznych publikacji 
w tej dziedzinie, jak również przedsta-
wiciele partnerów prywatnych, poten-
cjalni inwestorzy prywatni zaintereso-
wani realizacją wspólnych projektów 
w formule PPP.

Udział w konferencji jest bez-
płatny. Warunkiem uczestnictwa 
w konferencji jest rejestracja poprzez 
wysłanie załączonego formularza 
zgłoszeniowego na adres mailowy:  
ppp.konferencja@oirp.krakow.pl lub 
przesłania formularza zgłoszeniowe-
go faxem (tel. 12 410 84 01) najpóź-
niej do 5 kwietnia 2019 roku.

Z uwagi na ograniczoną liczbę 
miejsc, decydować będzie kolejność 
zgłoszeń.

Serdecznie zapraszam do udziału 
w konferencji. ■

Konferencja „Rola radcy prawnego w procesie 
stanowienia prawa w dziedzinie PPP...”

RADCA PRAWNY DR MARCIN SALA-SZCZYPIŃSKI
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
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Mediacyjne przebiśniegi 
w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym

RADCA PRAWNY MAGDALENA ROMANOWSKA
mediator Centrum Mediacji OIRP w Krakowie
Krajowy Lider Sekcji Mediacji Administracyjnej 

W czerwcu 2019 roku miną 2 lata, od kiedy 
obowiązują zmienione przepisy dotyczące 
mediacji w postępowaniu przed sądami admi-

nistracyjnymi1, które miały doprowadzić do zwiększenia 
liczby mediacji. Czy nowe zasady korzystania z mediacji 
doprowadziły do sytuacji, iż zaczęła ona odgrywać więk-
szą niż dotychczas rolę w postępowaniach sądowoadmi-
nistracyjnych, czy musimy jeszcze poczekać na efekty 
wprowadzonych zmian?

Z „Informacji o działalności sądów administracyjnych 
w 2017 roku” z dnia 12 marca 2018 roku2, przygotowa-
nej przez Naczelny Sąd Administracyjny, uzyskać można 
informację na temat liczby postępowań mediacyjnych 

1 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2017.935 
z dnia 12.05.2017 r.

2 Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2017 roku, przygotowana przez Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 12 marca 2018 
roku, http://www.nsa.gov.pl/sprawozdania-roczne.php

przeprowadzonych we wszystkich wojewódzkich sądach 
administracyjnych w Polsce. Statystykę od 2004 roku ob-
razuje tabela poniżej.

Wyraźnie z niej wynika, iż na przestrzeni lat liczba me-
diacji w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
co roku spadała. Przełożyło się to także na spadek liczby 
spraw załatwionych w wyniku przeprowadzonego postę-
powania mediacyjnego. Liczby te pozwalają na stwier-
dzenie, iż mediacja w postępowaniu sądowoadministra-
cyjnym jest stosowana sporadycznie, a w ostatnich latach 
w zasadzie w ogóle nie była wykorzystywana. Tymczasem 
do sądów administracyjnych wpływa średnio około 80 ty-
sięcy skarg rocznie. Nie mamy jeszcze oficjalnych danych 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wszczęto postępowanie 
w sprawach 679 204 172 87 36 21 11 23 25 8 10 8 8 1

Załatwiono spraw 170 117 66 17 16 3 2 8 4 5 4 1 0 0

http://www.nsa.gov.pl/sprawozdania-roczne.php
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za rok 2018, ale chyba nie należy spodziewać się dużego 
wzrostu liczby spraw, w których wszczęto postępowanie 
mediacyjne.

Podobnie wygląda statystyka korzystania z mediacji 
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie3. 

Jak widać w tabeli poniżej, największe zainteresowa-
nie mediacją przypadło na lata 2005–2007, aby w latach 
2016–2018 całkowicie zniknąć z postępowań w Krakowie. 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Wszczęto postępowanie 
w sprawach 6 14 13 11 6 3 2 3 0 1 2 3 0 0 0

Załatwiono spraw 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Tymczasem do WSA w Krakowie wpływa co roku 
średnio 5279 skarg. Jest zatem potencjał, chociażby ilo-
ściowy, sprzyjający korzystaniu z mediacji. Z zestawienia 
jednak z liczbą przeprowadzonych mediacji jednoznacz-
nie wynika, iż ten środek rozwiązywania sporów nie ist-
nieje w ramach postępowania sądowoadministracyjnego 
w Krakowie. 

Sytuacja zatem nie poprawiła się nawet po wprowa-
dzeniu zmian obowiązujących od 1 czerwca 2017 roku. 
Można jednak mieć pewną nadzieję na poprawę staty-
styk korzystania z mediacji, gdyż coraz więcej wnio-
sków o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego 
wpływa do poszczególnych sądów administracyjnych. 
Nie są one jednak jeszcze na tyle częste, aby mówić 

3 Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za lata 2004–2018, http://bip.krakow.wsa.gov.pl/69/176/infor-
macja-o-dzialalnosci-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-w-krakowie.html.

o ich znaczącym udziale w ogólnej liczbie skarg wpły-
wających do WSA. 

Porównując jednak dane z latami poprzednimi, mo-
żemy już teraz mówić o wielokrotnym zwiększeniu 
liczby wniosków o przeprowadzenie postępowania me-
diacyjnego. Dotyczy to także postępowań prowadzo-
nych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 
w Krakowie. 

Być może przyczyniły się do tego także działania propa-
gujące mediację, podejmowane przez cały rok 2018 przez 
Sekcję Mediacji Administracyjnej działającej w Centrum 
Mediacji w OIRP w Krakowie.

Już w styczniu br. odbyło się postępowanie mediacyjne 
w ramach postępowania przed WSA w Krakowie. Ko-
rzystając zatem z tej nieczęsto nadarzającej się na razie 
okazji, iż strony zdecydowały się na mediację, poprosiłam 
ich pełnomocników o kilka słów komentarza na temat 
polubownego załatwienia sprawy. 

Rozmawiały ze mną: r. pr. Joanna Żurek-Wójcik i r. pr. 
Monika Majsak-Białczyk – pełnomocnicy Wojewody Ma-
łopolskiego oraz r. pr. Elżbieta Pobóg-Gadzińska – peł-
nomocnik Gminy Miechów. ■

Magdalena Romanowska: 
Panie Mecenas, dlaczego skorzy-
stano z mediacji w tej konkretnej 
sprawie?

Joanna Żurek-Wójcik,  
Monika Majsak-Białczyk: 
Sprawa administracyjna, która była 
przedmiotem mediacji, jak każda do-
tycząca podobnej problematyki, jest 
bardzo wrażliwa społecznie, stąd też 
ogniskuje niekiedy emocje społeczne. 

W tej konkretnej sprawie pojawiły 
się dodatkowe wątpliwości związane 
z brakiem uzasadnienia do uchwały, 
która pozwalałaby odczytać intencje 
projektodawców, jakie legły u pod-
staw jej podjęcia, również negatywna 
ocena historyczna nazwy ulicy doko-
nana przez ustawowo określony pod-
miot, nie pozwalała na zignorowanie 
tych okoliczności.

Procedura dotycząca derogacji do-
tychczasowych nazw i uprawniają-

ca do nadania nazw nowych była 
skomplikowaną procedurą, w której 
z woli ustawodawcy zaangażowane 
były trzy podmioty (gmina, IPN, 
wojewoda). Dodatkowo zakreślone 
ustawą normy czasowe nie pozwa-
lały na koncyliacyjne rozwiązanie 
sprawy w ustawowym terminie. Po 
wydaniu aktu nadzoru i złożeniu 
skargi przez gminę strony uznały, 
że istnieje pole do porozumienia 
uwzględniające interes społeczności 

http://bip.krakow.wsa.gov.pl/69/176/informacja-o-dzialalnosci-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-w-krakowie.html
http://bip.krakow.wsa.gov.pl/69/176/informacja-o-dzialalnosci-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-w-krakowie.html
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lokalnej, a nie sprzeciwiają się temu 
normy ustawowe. Mediacja w sposób 
naturalny wydawała się najlepszym 
instrumentem prawnym pozwala-
jącym na rozwiązanie zaistniałego 
sporu sądowoadministracyjnego.

Elżbieta Pobóg-Gadzińska:
Sprawa dotyczyła dekomunizacji 
ulicy w Miechowie. Wojewoda, za-
rządzeniem zastępczym, zmienił 
nazwę ulicy, która wg władz miasta 
i mieszkańców nie symbolizowa-
ła komunizmu. Akt nadzoru został 
zaskarżony przez Gminę do WSA 
w Krakowie. W toku postępowania 
strony zdecydowały się na mediację 
w celu przyspieszenia postępowania 
i uniknięcia rozstrzygnięcia sądu, któ-
re byłoby niekorzystne dla jednej ze 
stron postępowania. Charakter spra-
wy wskazywał, że mediacja ma dużą 
szansę powodzenia i doprowadzi do 
rozstrzygnięcia w sposób satysfakcjo-
nujący obie strony. Znaleziono kom-
promis w granicach prawa poza salą 
sądową. Obecnie jesteśmy w trakcie 
realizacji ustaleń z mediacji.

Magdalena Romanowska: 
Czy i dlaczego rozważają Państwo 
korzystanie z mediacji w przyszłości?

Joanna Żurek-Wójcik,  
Monika Majsak-Białczyk:
Jesteśmy zadowoleni z przebiegu 
mediacji. Profesjonalny sposób jej 
prowadzenia oraz zaangażowanie 
i wola stron rozwiązania w ten spo-
sób sprawy administracyjnej sprzy-
jały pozytywnemu rozstrzygnięciu 
sprawy w ramach mediacji. Nie wy-
kluczamy zatem, że w podobnych 
sytuacjach będziemy w przyszłości 
korzystać jeszcze z mediacji admi-
nistracyjnej. Może to być modelowe 
podejście do rozstrzygania tego typu 
spraw na przyszłość.

Elżbieta Pobóg-Gadzińska: 
Nie wykluczamy mediacji w przyszło-
ści, ale jest to uzależnione od woli tak-
że drugiej strony, a nadto rodzaj spra-
wy musi wskazywać na możliwość 
znalezienia kompromisu w granicach 
obowiązującego prawa.

Magdalena Romanowska: 
Czy mediacja może przyczynić się 
do ułatwienia pracy radcy prawnego 
w organie administracji publicznej?

Joanna Żurek-Wójcik,  
Monika Majsak-Białczyk:
Zdajemy sobie sprawę z okoliczno-
ści, iż instytucja mediacji administra-
cyjnej jest rzadko wykorzystywana, 
ale przykład prowadzonej przez nas 
sprawy pokazuje, że może być ona 
wykorzystywana częściej. Oczywi-
ście przy akceptacji samej mediacji 
w danej sprawie i jej wyniku przez 
sąd administracyjny.

Elżbieta Pobóg-Gadzińska: 
Mediacja może oszczędzić czas i ko-
nieczność pisania dalszych pism pro-
cesowych, w tym ewentualnej skargi 
kasacyjnej. Gdy wynik sprawy może 
być niepewny dla stron, mediacja 
otwiera pole do znalezienia kompro-
misu, oczywiście w granicach prawa, 
a jeśli strony nie znajdą porozumienia, 
to sprawę rozstrzygnie sąd. Wiele za-
leży też od rodzaju sprawy. Na pew-
no warto rozmawiać.

Magdalena Romanowska: 
Serdecznie dziękuję za poświęcony 
czas i zabranie głosu na tak poważny 
temat. Wypowiedzi te powinny za-
chęcić innych radców prawnych do 
rozważenia korzystania z mediacji 
w sprawach administracyjnych i są-
dowoadministracyjnych. Nie ulega 
bowiem wątpliwości, iż bez zaanga-
żowania profesjonalnych pełnomoc-

ników mediacja nie ma szans powo-
dzenia. Cieszę się, że choć powoli, to 
jednak właśnie dzięki radcom praw-
nym mediacja zaczyna być postrze-
gana jako efektywny i szybki sposób 
rozwiązywania sporów. 

Zachęcam do inicjowania postępo-
wań mediacyjnych.

Zapraszam Czytelników na Kon-
gres Mediacji (połączony z II Dniem 
Mediacji Administracyjnej), który od-
będzie się w dniach 11–12 września 
w Krakowie. Szczegóły wkrótce. ■
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Za nami drugi (tym razem już pełny) rok działalności 
Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w Krakowie, które zostało powołane 

uchwałą Rady OIRP w Krakowie nr 333/X/2017 z dnia 
26 stycznia 2017 roku. Centrum prowadzi własną listę 
mediatorów, na którą na koniec 2018 roku wpisane były 
33 osoby. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku do 
mediatorów CM wpłynęło 28 wniosków o mediacje. Prze-
prowadzono 24 postępowania (w czterech przypadkach 
do mediacji nie doszło ze względu na brak zgody drugiej 
strony), w tym 7 spraw gospodarczych, 5 cywilnych i 12 
rodzinnych. Zawarto 15 ugód. 

Niestety, liczba spraw kierowanych do mediacji w Pol-
sce nadal jest niezadowalająca. Jak wynika z danych sta-
tystycznych przedstawionych przez Wydział Statystycznej 
Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy 

Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości, za okres do 
końca pierwszego półrocza 2018 roku wskaźnik mediacji 
(czyli odsetek spraw skierowanych do mediacji w stosun-
ku do wszystkich spraw wpływających do sądów) wynosi 
zaledwie ok. 1%. 

W sądach krakowskich (sądy rejonowe i sąd okręgo-
wy) skierowano do mediacji w I półroczu 2018 r. łącznie 
923 sprawy. Biorąc zatem pod uwagę liczbę spraw, które 
w tym okresie trafiły do naszego Centrum Mediacji, ozna-
cza to, że jeszcze mamy dużo do zrobienia. 

Obok podstawowego celu działania Centrum – prowa-
dzenia postępowań mediacyjnych – do zadań naszego 
ośrodka należy więc również promocja alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów, prowadzenie szkoleń i pu-
blikacja artykułów dotyczących mediacji. W styczniu 
2018 roku doszło do spotkania przedstawicieli Ośrodków 
Mediacyjnych Radców Prawnych zrzeszonych w Sieci 

Rośniemy w siłę

RADCA PRAWNY TOMASZ JOB
Dyrektor Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie

Lp. 2004 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (I p.)

1 Liczba spraw skierowanych do mediacji 13 370 13 239 17 811 24 105 27 493 13 668

2
Wskaźnik mediacji – odsetek spraw skierowanych 
do mediacji w stosunku do wszystkich spraw wpływających 
do sądów, w których mediacja może być zastosowana

0,50% 0,50% 0,70% 0,90% 1,09% 1,06%

3 Liczba skutecznych mediacji 3 836 3 798 4 328 5 246 8 897 3 356

4 Wskaźnik skuteczności mediacji 28,69% 28,69% 24,30% 21,76% 32,36% 26,02%

5 Liczba ugód zawartych w sprawach cywilnych 663 922 1 155 1 649 2 269 1 251

6 Wskaźnik ugód w sprawach cywilnych w mediacjach 
podjętych 26,80% 32,88% 33,39% 32,47% 34,21% 31,79%

7 Liczba spraw, w których przeprowadzono spotkanie 
informacyjne (art. 1838 § 4 kpc) – – – – 1 399 1 220
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Ogólnopolskiej w Radomiu, a w październiku w Łodzi. 
Efektem tego było wypracowanie jednolitych standardów 
prowadzenia szkoleń dla kandydatów na mediatorów, 
a także zasad wpisów na listy mediatorów prowadzonych 
przez poszczególne ośrodki. Obecnie prowadzone są dal-
sze prace związane z rozwojem sieci, w tym ustalenie 
standardów prowadzenia mediacji. 

W związku z powołaniem Fundacji Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Krakowie (7 stycznia br. Fundacja 
została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym) 
i planowanym włączeniem w jej struktury działalności 
ośrodka, w najbliższym czasie możliwe będzie prowadze-
nie działalności gospodarczej, a w konsekwencji kiero-
wanie komercyjnej oferty ośrodka (mediacje, szkolenia) 
do osób spoza naszego samorządu. 

Dzięki nawiązaniu współpracy z Urzędem Miasta 
Krakowa obecnie prowadzone są szkolenia z zakresu 
mediacji administracyjnej dla kadry kierowniczej ma-
gistratu i pracowników merytorycznych wybranych jed-
nostek organizacyjnych. Ostatnie szkolenia odbyły się 
w dniach 12 i 15 marca. Mam nadzieję, że już niebawem 
przyniesie to wymierne efekty w postaci pierwszych 
zleceń. 

w prowadzonych postępowaniach. Mediatorzy są chętni 
do działania. Musimy zatem wzbudzić popyt na tę usługę. 

Przy okazji należy wspomnieć, że niemałe zaniepokoje-
nie wśród mediatorów wzbudziło opublikowanie Obwiesz-
czenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2018 roku 
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie 
mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospo-
darczych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. 
z 2018 r. poz. 1201) oraz Obwieszczenia Ministra Sprawie-
dliwości z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie włączenia 
kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych 
i pozasądowych w sprawach cywilnych” do Zintegrowane-
go Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2018 r. poz. 1198). 

Uzasadnione wątpliwości budzi długotrwały i kosztow-
ny proces certyfikacji. Biorąc pod uwagę znikomą liczbę 
mediacji w stosunku do liczby spraw wpływających do 
sądów czy organów administracyjnych oraz niskie wyna-
grodzenie mediatorów, może się zdarzyć, że nie będzie 
osób chętnych, aby starać się o nowe certyfikaty. Jak na 
razie nie wiadomo jednak, czy i kiedy wymogi określone 
w ZSK będą miały realne przełożenie na wymogi stawia-
ne mediatorom w poszczególnych procedurach (cywilnej, 
karnej, administracyjnej).

Opracowywany jest również poradnik dla urzędników 
i klientów urzędów, który wyjaśni, na czym polega me-
diacja i jakie może przynieść korzyści. CM będzie także 
współpracowało z Urzędem Miasta Krakowa przy orga-
nizacji punktów nieodpłatnej mediacji, które w Krakowie 
pojawią się od 1 stycznia 2020 roku. 

Liczę, że współpraca z krakowskim magistratem 
przyczyni się do rozwoju mediacji administracyjnej, 
która w chwili obecnej nie jest w ogóle wykorzystywana 

Warto wspomnieć, że w tym roku odbędą się dwa 
ważne wydarzenia w historii Centrum Mediacji. We 
wrześniu 2019 roku będzie organizowana ogólnopol-
ska konferencja poświęcona mediacji administracyjnej, 
a w październiku 2019 roku pierwszy Ogólnopolski Tur-
niej Mediacyjno-Negocjacyjny dla przedstawicieli biz-
nesu. Na obie imprezy już teraz serdecznie zapraszamy. 
Szczegóły już niebawem na stronie internetowej OIRP 
w Krakowie. ■
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Dzień Kobiet – święto, które ma swoją historię. 
Lubimy je albo nie. Niektórym kojarzy się z przy-
więdłym goździkiem i rajstopami, uroczystymi 

akademiami i kobietami na traktorach. Innym – z walką 
o prawa kobiet: manifestacjami i protestami. 

Dla dzisiejszych Polek Dzień Kobiet to wspomnienie 
PRL-u. Wielu (wiele) pewnie nie wie, że za pierwowzór 
tego święta uważa się niekiedy rzymskie, starożytne Ma-
tronalia, które także obchodzono na początku marca. Co 
ciekawe, Matronalia, związane z kultem płodności i ma-
cierzyństwa, były przede wszystkim świętem mężatek 
(choć czasem dodaje się, że również niewolnic, a także… 
prostytutek). Tego dnia kobiety udawały się do gaju przy 
świątyni Junony, gdzie składały w ofierze kwiaty i mo-
dliły się o szczęście w życiu małżeńskim; mężczyźni zaś 
obdarowywali swoje żony prezentami. 

Współczesny Międzynarodowy Dzień Kobiet oficjalnie 
ustanowiono w 1910 r., z inicjatywy Międzynarodówki 

Socjalistycznej w Kopenhadze – przy szczególnym udziale 
niemieckiej komunistki Klary Zetkin. Dość powszechnie 
sądzi się, że święto to miało być upamiętnieniem ofiar po-
żaru, do którego doszło w nowojorskiej fabryce tekstyliów 
Triangle Shirtwaist, gdzie zginęło ponad sto strajkujących 
przeciwko wyzyskowi kobiet. Pierwszy Międzynarodowy 
Dzień Kobiet odbył się dopiero 19 marca 1911 r. – ulicami 
wielu europejskich miast przeszły wówczas manifestacje 
kobiet walczących o równouprawnienie. Niektóre źródła 
dodają jednak, że sam pomysł obchodów Dnia Kobiet 
pochodzi już z 1909 roku – kiedy to Socjalistyczna Partia 
Ameryki zorganizowała manifestację upamiętniającą pro-
test z 8 marca 1908 roku, zorganizowany przez robotnice, 
które domagały się praw ekonomicznych i politycznych 
dla kobiet.

W komunistycznej Polsce Dnia Kobiet nie obchodzono 
już manifestacjami (które zwykle mają w sobie coś z re-
belii, a na rebelię nie było wtedy miejsca). Przeciwnie: 

Dzień Kobiet

RADCA PRAWNY KAROLINA KOLARY
Wicedziekan ds. promocji i doskonalenia zawodowego

http://www.newsweek.pl/styl-zycia/kobiety-na-dzien-kobiet-czy-lubia-to-swieto-sondaz,73448,1,1.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Junona
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było to święto oficjalne, niemal państwowe, obchodzone 
z pompą. Życzenia kobietom składano w domach, za-
kładach pracy i szkołach, obowiązkowo z pocałowaniem 
w rękę. Nieśmiertelny goździk i rajstopy na długo weszły 
do kulturowego mainstreamu. 

Oficjalne zniesienie obchodów Dnia Kobiet nastąpiło 
dopiero w 1993 roku na polecenie ówczesnej premier, 
Hanny Suchockiej. Zakorzeniona (nowa, świecka) tra-
dycja jednak pozostała, choć z pewnymi zmianami. Goź-
dziki zostały godnie zastąpione przez tulipany, ewentu-
alnie róże; rajstopy panie wolą nabyć same, nie ufając 
męskiemu wyczuciu w tej kwestii. Wciąż jednak Święto 
Kobiet jest i może być okazją do spotkania – także kobiet 
z kobietami (według wyboru: przyjaciółkami, dawnymi 
koleżankami, matkami, siostrami i tak dalej). 

Wychodząc z tego założenia, postanowiliśmy stworzyć 
okazję do takiego spotkania także w Izbie – przy kawie 
i ciastku, w swobodnej atmosferze i miłym towarzystwie. 

Można było wysłuchać ciekawych (mamy nadzieję) pre-
lekcji, skorzystać z usług oferowanych przez partnerów 
tego wydarzenia, a na koniec obejrzeć film – a jakżeby 
inaczej! – o kobiecie: Marii Skłodowskiej-Curie. 

Dziękujemy wszystkim obecnym paniom i panom 
(w roli konferansjera znany już z Balu Karnawałowego, 
nieoceniony r.pr. Maciej Gondek), a także partnerom: 
firmie AVON, Consensus Med Instytut Piękna dr Jasie-
wicz, C.D. Naturhause Kraków Czyżyny, Beauty Free 
Salon Piękności oraz PAZOO.

Mamy nadzieję – zgodnie z deklaracją umieszczoną tak-
że na stronie internetowej – że minione spotkanie z okazji 
Dnia Kobiet było pierwszym z wielu. Docierają już do 
nas kolejne pomysły na świętowanie tego wyjątkowego 
dnia. Z przyjemnością weźmiemy je pod uwagę – gdyby 
również Państwo chcieli się z nami takimi pomysłami 
podzielić, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem 
skrzynki: promocja@oirp.krakow.pl. ■

mailto:promocja@oirp.krakow.pl
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Korespondencja z Krakowa

RADCA PRAWNY MACIEJ GONDEK

W ślad za krajową agencją informacyjną oraz 
agencjami zagranicznymi podajemy, że 9 lu-
tego 2019 roku w lokalu rozrywkowym kate-

gorii „S”, Feniks, odbył się, zorganizowany przez Okręgo-
wą Izbę Radców Prawnych w Krakowie, bal karnawałowy 
pn. „PRL-u wspomnień czar”. Udział w zabawie był bile-
towany, a potrzeba powołania na tę okoliczność komitetu 
kolejkowego świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu, 
którym cieszyła się ona wśród Koleżanek i Kolegów. 

Zgodnie z powszechnie obowiązującym zwyczajem, 
imprezę otworzył Dziekan krakowskiej Rady. W uroczy-
stym przemówieniu podziękował za liczne przybycie oraz 
wyraził zadowolenie, że zainicjowana rok wcześniej nowa 
świecka tradycja organizowania tematycznych balów kar-
nawałowych spotkała się z tak dużą aprobatą i zaintere-
sowaniem ze strony członków naszego samorządu. Na 
zakończenie wystosował do zebranych gości prośbę, aby 
dobrą i wytrwałą zabawą zrealizować główny cel balu, tj. 
scalenie i umocnienie szeregów naszej organizacji poprzez 
integrację polegającą na międzypokoleniowej wymianie 
wiedzy i doświadczeń.

Wobec faktu, że wytyczne dotyczące udziału w impre-
zie zakładały konieczność dostosowania stroju do realiów 
epoki, wśród kobiet królowały zakupione w sklepach de-
wizowych sukienki w stylu hippie i disco, a u mężczyzn 
dzwony z bistoru oraz żabotowe koszule. Na szczęście 
nie wszyscy zatracili się w imperialistycznej modzie. Na 
parkiecie podziwiać mogliśmy bowiem również osoby 
przyodziane w dobrze nam znane z Domów Centrum 

i Mody Polskiej stroje rodzimych projektantów. Godnym 
odnotowania jest także fakt, że bal odbył się ponad klaso-
wymi podziałami. Niejednokrotnie byliśmy świadkami, 
jak szykownie ubrane panie w brokatowych kreacjach tań-
czyły jak „równy z równym” z przedstawicielami klasy ro-
botniczej, czy też funkcjonariuszami służb mundurowych. 

Założenia programowe balu – dzięki wytężonej zaba-
wie całego kolektywu, a ku radości organizatorów – zo-
stały zrealizowane w stu procentach. W zgodzie z hasłem 
„Radcowie Prawni wszystkich krajów łączcie się!” Kole-
żanki i Koledzy, tak radcowie, jak i aplikanci, ze szcze-
rym zaangażowaniem oraz uśmiechem na twarzach brali 
udział w przygotowanych specjalnie na tę okoliczność 
zabawach. Niewątpliwie czynnikiem ich motywującym 
– oprócz oficjalnych gratulacji składanych przez Egze-
kutywę Rady – była możliwość wygrania wielu atrakcyj-
nych nagród. Spośród tych najbardziej wartościowych 
wymienić należy przede wszystkim NRD-owskie rajsto-
py, krem NIVEA oraz talony na mięso i paliwo. Wieczór 
uatrakcyjnił również konkurs na królową i króla balu oraz 
pokaz tańca w wykonaniu instruktorów z Krakowskiej 
Szkoły Tańca. 

Uczestnicy wykazali się dużą aktywnością towarzysko-
-taneczną, co spowodowało, że śmiech oraz żarty wypeł-
niły lokal po brzegi, a wyborna zabawa przy akompania-
mencie muzyki trwała do samego rana. Już nie możemy 
się doczekać realizacji założeń przyszłorocznego planu, 
aby ponownie – choć w innych okolicznościach przyrody 
– spotkać się na balu i znów wyśmienicie bawić. ■
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Kontynuując nową tradycję, zapoczątkowaną po-
przedniego roku, kolejny raz radcowie prawni 
z Tarnowa na początku tego roku zorganizowali 

spotkanie z muzyką – i to nie tylko z kolędami (jak pier-
wotnie planowano), ale również standardami i muzyką 
pop. Członkowie Rady OIRP w Krakowie użyli zatem 
skutecznego usprawiedliwienia, którym niewątpliwie 
był udział w tym wydarzeniu i 17 stycznia 2019 roku 
udali się do Tarnowa, aby tam wziąć udział w koncer-
cie – a równocześnie w wyjazdowym posiedzeniu Rady 
OIRP w Krakowie. Rada odbyła posiedzenie w pięknych 
salach siedziby Tarnowskiego Centrum Kultury, podejmu-
jąc szereg uchwał i decyzji w bieżących sprawach radców 
prawnych, aplikantów radcowskich oraz samej Izby. Sala, 
w której Rada odbyła posiedzenie, była jednocześnie miej-
scem prezentacji wystawy „Krzysztof Miller. Rok 1989”. 
Z zainteresowaniem zapoznaliśmy się z ciekawymi foto-
grafiami z tego ważnego dla wszystkich roku.

Po wykonanej pracy członkowie Rady przeszli do odre-
staurowanych podziemi kamienicy przy Rynku 5 w Tar-
nowie (siedziby Tarnowskiego Centrum Kultury), gdzie 
zorganizowane zostało spotkanie integracyjne radców 
i aplikantów radcowskich, w tym z rejonu tarnowskie-
go. Dobry nastrój spotkania to bowiem nie tylko muzyka 
w znakomitym wykonaniu, ale i polecana kuchnia, serwo-
wana tego wieczoru przez restaurację Tatrzańska.

Niewątpliwie gwoździem programu była jednak mu-
zyka. Koledzy Wiesław Hudyma i Grzegorz Kuczek, 
a także Kolega Mateusz Mądel wraz z zespołem StandBy 
utworzyli na potrzeby chwili (a może nie tylko chwili?) 
doskonały skład nazwany StandBy Blue, przygotowując 
wspólnie kilka doskonale zaaranżowanych kolęd, w no-
woczesnej szacie instrumentalno-wokalnej. Wykonanie 

zostało entuzjastycznie przyjęte przez grono radców 
prawnych i aplikantów, którzy zachęceni zaproszeniem 
Dziekana do udziału w spotkaniu zawitali do TCK. Aplauz 
zgromadzonej publiczności wywołało rewelacyjne wy-
konanie, w dwóch kolejnych odsłonach koncertu, kilku 
standardów oraz mniej znanych piosenek – przyjętych 
przez uczestników z ogromnym i głośno wyrażanym 
entuzjazmem.

Pozostaje żywić nadzieję, że tradycja dotychczas dwóch 
spotkań kolędowych w Tarnowie będzie miała swoją dal-
szą historię i w przyszłym roku spotkamy się w równie 
doskonałych nastrojach. ■

Muzykowanie w Tarnowie 

RADCA PRAWNY ALICJA JUSZCZYK
Wicedziekan ds. organizacyjnych
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Odradzająca się na wiosnę 
przyroda wzbudza chęć po-
znawania ciekawych miejsc. 

Okres Świąt Wielkanocnych to dosko-
nała okazja do organizowania wycie-
czek i zwiedzania pięknych zakątków.

Dla niektórych miejsc warto przemie-
rzyć duże odległości, zwłaszcza dla 
takich, które pozostawiają w naszej 
pamięci barwne krajobrazy, opowieści 
i niepowtarzalne smaki. 

Przedstawiam zatem Państwu zaką-
tek znajdujący się w północnej części 
Włoch, który polecam, jako że można 

Jezioro Garda
RADCA PRAWNY MAŁGORZATA PROKOP-PINI

w nim odpocząć, zobaczyć dużo cie-
kawych rzeczy i degustować smaczne 
potrawy.

Jednym zdaniem miejsce, w którym 
znajdą atrakcje wszyscy członkowie 
rodziny, duzi i mali.

Miejscem tym jest jezioro Garda 
(Lago di Garda) położone na granicy 
trzech regionów włoskich: Veneto, 
Lombardia, Trydent-Górna Adyga. 

Jest to największe jezioro włoskie 
o długości 51 km, maksymalnej głę-
bokości 346 m, znajdujące się w po-
lodowcowej dolinie.

Zdumiewający jest klimat tego 
miejsca zwany śródziemnomorskim. 
W niektórych miejscowościach naj-
niższa średnia temperatura w roku 
wynosi 4,2°C, a najwyższa 26,8°C. 
Dzięki umiarkowanemu klimatowi 
na przylegających do jeziora gruntach 
utrzymuje się różnorodna roślinność 
przez cały rok. Krajobraz jeziora Gar-
da jest urozmaicony wiecznie zielo-
nymi gajami oliwnymi, drzewami cy-
trusowymi, cyprysami i winnicami.

Średnia temperatura wody na po-
wierzchni wynosi 12°C i obniża się do 
8°C na 100 metrach głębokości. Jest 
ona jednak zależna od pory roku: -6°C 
osiąga podczas zimy i maksymalnie 
27°C podczas lata.

Stosunkowo wysoka temperatura 
wody oraz aktywne nad jeziorem wia-
try sprzyjają uprawianiu windsurfingu.

Temperatura sprzyja również roz-
wojowi różnorodnych gatunków ryb i 
skorupiaków. Wiele z nich bezpośred-
nio po złowieniu trafia do okolicznych 
restauracji i jest podstawą do przygo-
towania tradycyjnych potraw.

Na krajobraz wokół jeziora Garda 
składa się amfiteatr morenowy, tj. 
ostre skały z ułożonymi u podnóża 
kolorowymi miasteczkami, zabytko-
wymi kościołami z kamienia i wspa-
niałymi wiekowymi willami.

Szlak turystyczny rozpoczyna swój 
bieg w Peschiera del Garda. 
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Nie do przeoczenia jest w tym miej-
scu centrum zabytkowe, rozłożone 
między uroczymi zaułkami, eleganc-
kimi sklepikami i restauracjami. Na 
uwagę zasługuje forteca będąca perłą 
architektoniczną z XV wieku, w for-
mie pięciokąta, z pięknymi wałami 
i imponującą bramą.

Niedaleko od Peschiera del Garda 
znajduje się Castelnuovo del Garda, 
Wznane z parku zabaw „Gardaland” 
dla dzieci i dorosłych, wyposażonego 
w liczne zjeżdżalnie również wodne, 
karuzele, pomosty wysokościowe. 
Inny park rozrywki to Caneva Aqua-
park, znajdujący się w miejscowości 
Fossalta, koło Verony, mający charak-
ter parku wodnego.

Po stronie Lombardii, nad jeziorem, 
rozłożony jest masyw górski zwany 

Baldo, przechodzi on przez panora-
miczną dolinę morenową, Valtenesi, 
by zejść do Zatoki Desenzano i za-
kończyć bieg na półwyspie Sirmione.

Inne interesujące postoje to: Lazi-
se – miejscowość charakterystyczna 
ze względu na średniowieczne mury, 
które ją otaczają, Bardolino – słyną-
ca z plantacji winorośli i produkcji 
czerwonego wina o tej samej nazwie, 
Malcesine – ze wspaniałym pałacem 
Kapitanów i zamkiem. Znajduje się 
w niej również wyciąg prowadzący na 
górę Baldo (Monte Baldo).

Natomiast Riva del Garda jest miej-
scowością znaną ze względu na upra-
wiany tutaj windsurfing.

Z Gardone Riviera są organizowane 
wycieczki statkiem do miejscowości 
znajdujących się po stronie Verony.

W Desenzano del Garda, najbar-
dziej zaludnionym miasteczku nad 
jeziorem, jest starożytna willa rzym-
ska i elaganckie wybrzeże oraz port 
na jachty, prowadzący do wieżyczki 
kapitana.

Po zakończonej wędrówce warto 
zatrzymać się w miejscowej restaura-
cji i spróbować typowych potraw tego 
regionu, np. makaronu z sardynkami 
Garda lub risotta ze szparagami oraz 
wyśmienitych win tych okolic.

Dojazd do opisanych miejsc jest 
możliwy samochodem poprzez auto-
stradę A22 od przejścia granicznego  
w Brennero lub samolotem, lot Kra-
ków – Mediolan-Bergamo. 

Włochy, 14.03.2019 ■
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STRONA APLIKANTA

10 stycznia 2019 roku w biurze Rzecznika Praw 
Obywatelskich w Warszawie odbyła się uro-
czysta inauguracja pierwszego roku szkolenio-

wego aplikacji radcowskiej. Podczas uroczystości prezes 
Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz 
wręczył nagrody oraz pamiątkowe dyplomy aplikantom 
radcowskim pierwszego roku, którzy uzyskali najwyższe 
wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską we 
wszystkich okręgowych izbach radców prawnych. Oprócz 
wyróżnionych aplikantów, w uroczystości wzięli udział 
także członkowie Prezydium Krajowej Rady Radców 
Prawnych, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich – 

dr Hanna Machińska, dyrektor Departamentu Zawodów 
Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości Iwona Ku-
jawa oraz dziekani rad okręgowych izb radców prawnych. 

Uroczystość otworzyła, a następnie poprowadziła 
sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych Elwira 
Szurmińska-Kamińska. 

Jako pierwszy głos zabrał prezes Krajowej Rady Rad-
ców Prawnych Maciej Bobrowicz, który po złożeniu gra-
tulacji uhonorowanym aplikantom, podkreślił szerokie 
możliwości zawodu radcy prawnego. Prezes Bobrowicz 
wskazał, że najważniejszym elementem przyszłego za-
wodu nowych aplikantów są ludzie, tj. klienci, z którymi 

Uroczysta inauguracja  
I roku szkoleniowego 
aplikacji radcowskiej

APLIKANT RADCOWSKI ANETA SZUMOWSKA
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każdy przyszły radca prawny, a także już aplikant pod-
czas odbywania szkolenia, będzie pracować na co dzień 
i którym będzie pomagać w trakcie swojej pracy. Prezes 
Bobrowicz podkreślił także symbolikę miejsca, w którym 
została zorganizowana uroczysta inauguracja oraz rolę, 
jaką mają do odegrania przyszli i obecni radcowie praw-
ni w związku z koniecznością ochrony praw człowieka. 
Wypowiedź prezesa Bobrowicza zakończyła się złoże-
niem życzeń aplikantom, aby wybrany zawód przyniósł 
im wiele satysfakcji.

Następnie głos zabrał wiceprezes Krajowej Rady Rad-
ców Prawnych Zbigniew Tur (odpowiedzialny w KRRP 
za sprawy związane ze szkoleniem aplikantów), zwraca-
jąc uwagę, że aplikacja radcowska jest nie tylko okresem 
ciężkiej pracy, doskonalenia zawodowego i pogłębia-
nia wiedzy praktycznej, ale również czasem zawierania 
przyjaźni i kształtowania relacji międzyludzkich, co – 
podobnie jak przygotowanie merytoryczne – również 
stanowi nieodłączny element w zawodzie radcy praw-
nego. Wiceprezes Tur zwrócił uwagę obecnych gości 
na nierozłącznie związaną z zawodem radcy prawnego 
odpowiedzialność – nie tylko za wizerunek własnej oso-
by, ale również za wizerunek całego samorządu radcow-
skiego, którego grono właśnie poszerzyło się o nowych 
aplikantów.

Kolejno głos zabrała zastępca Rzecznika Praw Obywa-
telskich dr Hanna Machińska. Zwróciła uwagę słuchaczy 
na nieprzypadkowe miejsce zorganizowania uroczystej 
inauguracji pierwszego roku szkoleniowego, wyjaśniając, 
że to właśnie samorząd radcowski jest tym samorządem 
prawniczym, z którym Rzecznik Praw Obywatelskich 

i jego zastępcy współpracują najintensywniej. W swoim 
przemówieniu dr Hanna Machińska podkreśliła też rolę, 
jaką mają do odegrania radcowie prawni w związku ze 
współczesnymi problemami łamania praw człowieka, 
w tym w szczególności znaczenie instytucji pomocy 
prawnej pro bono. 

Dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych w Mi-
nisterstwie Sprawiedliwości Iwona Kujawa także pogra-
tulowała aplikantom uzyskanych wyników z egzaminu 
wstępnego i zwróciła uwagę, że to właśnie aplikacja 
radcowska od lat cieszy się największym powodzeniem 
wśród wszystkich aplikacji prawniczych, co ma związek 
z szerokimi możliwościami, jakie oferuje właśnie ten 
zawód. 

Łącznie nagrodzono 19 aplikantów z najlepszymi wy-
nikami. Po wręczeniu pamiątkowych listów gratulacyj-
nych oraz po zrobieniu pamiątkowych zdjęć głos zabrała 
Izabela Krusicka, aplikantka z Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Szczecinie, która uzyskała najwyższy wynik 
z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską spośród 
kandydatów podchodzących do egzaminu 29 września 
2018 roku. Izabela Krusicka podkreśliła znaczenie słów 
ślubowania radcowskiego oraz analogicznego ślubowania 
aplikantów radcowskich, których wartości zakorzenione 
są w wieloletniej tradycji zawodu radcy prawnego i do 
których przestrzegania wszyscy uhonorowani aplikanci 
właśnie się zobowiązali. 

Wyróżnieni aplikanci zostali nagrodzeni upominkami 
ufundowanymi przez Krajową Radę Radców Prawnych. 
Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście udali się 
na obiad do jednej z warszawskich restauracji. ■
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Impreza integracyjna 
aplikantów, czyli niech 
żyje karnawał! 

W przedostatnim tygodniu karnawału, a dokładnie 
22 lutego 2019 roku odbyło się kolejne integracyj-
ne spotkanie aplikantów Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Krakowie. W tym roku impreza została zorga-
nizowana w klubie Coco, przy ul. Szpitalnej w Krakowie. 

Jak co roku, w wydarzeniu wzięli udział aplikanci wszyst-
kich trzech roczników, jak również ci, którzy ukończyli już 
aplikację, ale na miesiąc przed egzaminem radcowskim posta-
nowili zrobić sobie krótką przerwę w intensywnych przygo-
towaniach. Na imprezie nie zabrakło również przedstawicieli 
władz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. 

Całe wydarzenie rozpoczęło się o 20.30, a z godziny na 
godzinę liczba uczestników imprezy wzrastała. Najwytrwalsi 
z nich bawili się do późnej nocy, ponieważ wnętrze klubu 
pozwalało zarówno na spokojne rozmowy, jak i udaną zabawę 
na parkiecie. 

Spotkanie umożliwiło wzajemną integrację nie tylko między 
aplikantami różnych roczników, ale i między osobami z tego 
samego roku, które na co dzień nie mają takiej szansy – choćby 
z powodu liczebności grup szkoleniowych. 

Ideą tych cyklicznych wydarzeń jest nie tylko zacieśnianie 
koleżeńskich stosunków, ale również nawiązywanie nowych 
znajomości w mniej formalnej atmosferze, co miało miejsce 
także podczas tegorocznej imprezy. Integracja odbywała się 
zarówno pomiędzy samymi aplikantami, jak i z udziałem 
przedstawicieli Rady OIRP w Krakowie, a także opiekunów 
grup aplikacji, co zdecydowanie przyczyniło się do umacniania 
więzi samorządowych i międzyludzkich:) 

Organizatorzy mają nadzieję, że każdy, kto pojawił się na im-
prezie, opuszczał klub w dobrym humorze, bogatszy o nowe 
znajomości, a atmosfera była na tyle przyjazna, że zachęciła 
do powtórnego udziału również i w innych integracyjnych 
eventach organizowanych przez naszą Izbę. ■

RADCA PRAWNY  
ANNA JASIELSKA-PAPIERKOWSKA
Członkini Komisji ds. promocji i rozwoju zawodowego 
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RADCA PRAWNY JADWIGA KLIMASZEWSKA 
Przewodnicząca Klubu Seniora

Nasza włoska wyprawa

Pompeje
Antyczne ruiny, które zachowały 

się do dziś w prawie nienaruszonym 
stanie. Fenomen tego miejsca tkwi 
w fakcie, że wygląda ono tak samo jak 
w chwili wybuchu Wezuwiusza, gdy 
zostało pogrzebane w lawie i pyłach 
wulkanicznych. 

Herculanum 
Wizyta w Herculanum to niezapo-

mniana podróż w czasie. Podobnie jak 
Pompeje wraz z erupcją Wezuwiusza 
w 79 r. n.e., zniknęło ono z powierzch-
ni ziemi i dopiero po niemalże 2 ty-
siącach lat zostało odkryte w prawie 
nienaruszonej formie. 

Późną jesienią 2018 roku radcowie prawni z kra-
kowskiej Izby Radców Prawnych wybrali się na 
samolotową wyprawę do Włoch w okolice Neapolu 

i miast regionu Kampanii.
Włochy – Campagna – Napoli – Pompeje – Herculanum 
– Amalfi – Paestum – Positano – Sorrento – Capri

Kampania to jeden z piękniejszych i ciekawszych re-
gionów Włoch. Ze swoim wspaniałym wybrzeżem, roz-

ciągającym się wzdłuż Morza Tyrreńskiego oraz malow-
niczymi wyspami była ulubionym miejscem wypoczynku 
już w czasach starożytnych Rzymian. Tutejsze skały, groty 
i wulkany z wciąż czynnym Wezuwiuszem na czele, stały 
się scenerią wielu mitów. Kultura Kampanii znajduje wy-
raz także w muzyce i teatrze. Stolicą regionu jest Neapol, 
trzecie miasto Włoch, ośrodek uniwersytecki i centrum 
kultury południa Włoch. 
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Amalfi
Amalfi to miasteczko położone na 

skalistych zboczach Costa Amalfitana. 
Atuty okolicy to dzika natura, sąsia-
dujące z morzem górskie stoki, jaski-
nie, podmorskie groty i piękne plaże. 
Wspaniałe miejsce do wypoczynku 
stanowią słynne miejscowości: Posi-
tano, Ravello, Atrani, Minori, Majori 
i Amalfi, niegdyś republika marynar-
ska, dziś miejscowość wypoczynko-
wa, przyciągająca miliony turystów 
z całego świata.

Positano
Niezwykle malownicze Positano 

wznosi się na stromo opadającym 
do wód zatoki skalistym zboczu Wy-
brzeża Amalfitańskiego. Pokrywają je 
charakterystyczne białe domy zwró-
cone w stronę morza. Pejzaże są tu 
fantastyczne z niewielkimi uroczymi 
plażami. 

Sorrento
Sorrento to piękne i bardzo popu-

larne wśród turystów miasteczko, od 
którego bierze nazwę półwysep Sor-
rento, rozciągający się na południe od 
Zatoki Neapolitańskiej i dochodzący 
aż do Wybrzeża Amalfitańskiego.

Paestum
Paestum wznosi się na ruinach grec-

kich świątyń zwróconych w stronę 
morza. Jego pierwotna grecka nazwa 
to Posejdonia nadana na cześć boga 
morza. To niezwykle piękne miejsce 
i jeden z ważniejszych parków arche-
ologicznych na świecie. Od 1998 roku 
figuruje na liście UNESCO.
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Capri
Niezwykła wyspa w Zatoce Ne-

apolitańskiej przyciągała już cesarzy 
rzymskich, którzy wznosili tu swoje 
letnie wille. Cesarz August zakocha-
ny w jej pięknie przekształcił Capri 
w posiadłość cesarską, a jego następ-
ca Tyberiusz spędził tu najpiękniejsze 
dni swojego życia.

Centrum Capri stanowi Piazza Um-
berto, gdzie kiedyś mieścił się targ, 
a dziś plac wypełniony jest barwnymi 
sklepami, kawiarniami i restauracjami.

W północnej części wyspy znajduje 
się jedna z najsławniejszych nadmor-
skich grot – Lazurowa Grota. 

Zafascynowani urokami Wybrzeża 
Amalfitańskiego uczestnicy wypra-
wy postanowili wrócić tam kiedyś, 
by odkryć kolejne perełki wybrzeża 
Zatoki Neapolitańskiej. ■
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1 lutego 2019 r. w restauracji ho-
telu „Kazimierz” przy ul. Mio-
dowej w Krakowie odbyło się 

coroczne spotkanie emerytowanych 
radców prawnych naszej Izby, zorga-
nizowane przez zarząd Klubu Seniora.

Licznie przybyłych seniorów powi-
tała przewodnicząca Klubu, mecenas 
Jadwiga Klimaszewska, a w imieniu 
Prezydium Rady OIRP wystąpiła wice-
dziekan ds. organizacyjnych Alicja 
Juszczyk oraz Dziekan Rady dr Marcin 
Sala-Szczypiński, który złożył wszyst-
kim radcom noworoczne życzenia. 

W koleżeńskim noworocznym spo-
tkaniu uczestniczyli członkowie Pre-
zydium Rady OIRP w Krakowie oraz 
zaproszeni goście, w tym byli dziekani: 
mec. Jacek Żuławski i mec. Danuta 

Koszyk-Ciałowicz, a także prof. Zbi-
gniew Maciąg z Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
przewodnicząca Komisji ds. socjalno-
-bytowych mec. Grażyna Bińko oraz 
Kazimierz Barczyk – radny Sejmiku 
Województwa Małopolskiego.

Na wstępie zespół „Hawira”, wraz 
ze znakomitą młodą wokalistką Mag-
daleną Sową, muzycznie powitał ze-
branych na biesiadzie radców praw-
nych, a po smacznej kolacji rozpoczął 
się koncert pod tytułem „Lata dwu-
dzieste, lata trzydzieste”.

Magdalena Sowa, studiująca w Aka-
demii Muzycznej w Krakowie, wyko-
nała przepiękne utwory Hanki Ordo-
nówny, takie jak „Miłość ci wszystko 
wybaczy”, „Ja śpiewam piosenki”, 

Karnawałowe spotkanie 
radców seniorów 
na krakowskim Kazimierzu

RADCA PRAWNY JADWIGA KLIMASZEWSKA 
Przewodnicząca Klubu Seniora

czy „Kiedy znów zakwitną białe bzy”, 
a jej operowy głos oczarował wszyst-
kich słuchaczy.

Karnawałowy wieczór uświetnił 
również znakomity aktor Wojciech 
Habela, który wystąpił z repertuarem 
kawałów żydowskich i został nagro-
dzony gromkimi brawami.

Po koncercie piosenek zespół mu-
zyczny zagrał utwory taneczne, a rad-
cowie seniorzy ruszyli tłumnie na par-
kiet, bawiąc się do późnego wieczora.

W podziękowaniu za zorganizowa-
nie świetnej imprezy, przewodnicząca 
Klubu Seniora r.pr. Jadwiga Klima-
szewska, obdarowana została przez 
kolegów przepięknymi bukietami róż 
wraz z życzeniami dalszych udanych 
spotkań koleżeńskich. ■
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Trzy lata temu wyemitowano 
poruszający odcinek programu 
„Kobieta na krańcu świata”, 

opowiadającego historię dziewczynki 
z bielactwem. Martyna Wojciechow-
ska, twórczyni i bohaterka tego cyklu, 
tak opowiadała wówczas o Kabuli:

– Kabula jest symbolem tego, jak wy-
gląda życie osób z bielactwem w Tanza-
nii i innych krajach wschodniej Afryki. 
Kiedy dziewczynka miała 12 lat, na-
pastnicy wtargnęli do domu dziewczyny 
i odcięli jej rękę maczetą. 

– Aby sytuacja faktycznie się popra-
wiła, potrzeba wieloletniej pracy nad 
zmianą mentalności, edukacji Tan-
zańczyków i nagłaśniania problemu 
na arenie międzynarodowej.

Dzięki Martynie Wojciechowskiej 
i organizacjom pomagającym prześla-
dowanym, takim jak Under The Sun, 
African Albino Foundation i The Albi-
no Foundation, wiele się już zmieniło 
na korzyść, ale albinosi wciąż stają się 
ofiarami napaści. Dzieje się tak, ponie-
waż jest im przypisywana magiczna 
moc; z części ich ciał wytwarza się 
amulety, które mają przynosić szczę-
ście. Światowa Organizacja Zdrowia 
szacuje, że w samej Tanzanii żyje oko-
ło 300 tys. osób chorych na bielactwo.

Kabula, adoptowana córka Martyny 
Wojciechowskiej, ma obecnie 20 lat. 
Marzy, aby zostać prawnikiem walczą-
cym o prawa człowieka w Tanzanii. Nic 
dziwnego więc, że jej historia poruszyła 

Martyna Wojciechowska 
i Kabula Nkalango z wizytą 
u radców prawnych

także środowiska prawnicze w Polsce, 
które zaangażowały się w pomoc Kabu-
li. Z pomocą Fundacji „Między Niebem 
a Ziemią” udało się nam zebrać ponad 
100 tys. złotych na spełnienie marzenia 
Kabuli o edukacji prawniczej!

Jak wyjaśnia radca prawny Sylwia 
Zarzycka, szefowa Fundacji:

– Dzięki tym środkom możemy za-
pewnić jej co najmniej 10 lat nauki, 
a także wesprzeć szkołę w Buhangija, 
gdzie mieszka ponad 300 dzieci cho-
rych na albinizm.

Dziś Kabula jest na dobrej drodze, 
aby zrealizować swoje marzenia. Koń-
czy szkołę średnią w Mwanzie, dosko-
nali znajomość języka angielskiego. 
Podczas ostatniej wizyty w Polsce, 
wraz z Martyną Wojciechowską od-
wiedziła jedną z krakowskich kance-
larii radcowskich, gdzie miała okazję 
przymierzyć togę radcy prawnego 
i poczuć się jak profesjonalny praw-
nik. Relację z wizyty Kabuli w Pol-
sce i wzruszający moment mierzenia 
przez nią togi radcowskiej można 
obejrzeć na stronie internetowej: 
https://player.pl/programy-online/
kobieta-na-krancu-swiata-odcinki,87/
odcinek-5,S10E05,112840b ■

RADCA PRAWNY JOLANTA BUDZOWSKA
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Szanowni Państwo,

W obecnym IV cyklu szkoleń zawodowych, który 
rozpoczął się 1 stycznia 2018 roku, a zakoń-
czy 31 grudnia 2020 roku, radca prawny, wy-

pełniając ustawowy i etyczny obowiązek dbałości o rozwój 
zawodowy winien uzyskać 40 punktów szkoleniowych.

Obowiązek doskonalenia zawodowego wynika z prze-
pisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych 
oraz z przepisów Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem jednolitym 
Uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Praw-
nych i Regulaminu zasad wypełniania obowiązku dosko-
nalenia zawodowego radców prawnych i zadań organów 
samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego 
obowiązku. Tekst Uchwały i Regulaminu można znaleźć 
na stronie internetowej Izby krakowskiej, w zakładce „do-
skonalenie zawodowe”.

W tej zakładce znajduje się także „Stanowisko Prezy-
dium KRRP w sprawie wyjaśnienia wątpliwości związa-
nych ze stosowaniem Uchwały nr 30/B/VII/2008 KRRP 
z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wy-
pełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału 
w szkoleniach zawodowych, znajdujące także zastosowa-
nie do obecnie obowiązujących przepisów ww. Regulami-
nu, a przede wszystkim w zakresie nieuwzględniania pro-
wadzenia wykładów czy też szkoleń w zakresie różnych 
gałęzi prawa dla innych osób, które są przedsiębiorcami, 
członkami organów osób prawnych lub wykonują inne za-
wody niż zawód radcy prawnego. Takie szkolenie jest wg 
Prezydium KRRP świadczeniem pomocy prawnej, czyli 
wykonywaniem zawodu. „Nie jest także takim szkoleniem 
zawodowym szkolenie, które jest adresowane do kręgu 
osób innych niż radcowie prawni, nawet jeżeli uczestniczą 
w nim pojedynczy radcowie prawni…”.

Zwracamy także uwagę, iż radca prawny będący jed-
nocześnie nauczycielem akademickim w szkole wyższej, 

nie wypełnia obowiązku doskonalenia zawodowego po-
przez prowadzenie wykładów prawa w ramach swojego 
obowiązku wynikającego z umowy o pracę czy też umo-
wy cywilnoprawnej. Wykłady dla studentów prawa mają 
charakter podstawowej nauki prawa, a nie doskonalenia 
zawodowego radcy prawnego.

Wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego 
ustala się na podstawie systemu punktowego, polegają-
cego na uzyskiwaniu określonej liczby punktów szkole-
niowych przysługujących za poszczególne formy dosko-
nalenia zawodowego.

Punkty szkoleniowe za uczestnictwo w szkoleniach or-
ganizowanych przez OIRP w Krakowie są naliczane na 
podstawie list obecności. 

Do przyznania punktów szkoleniowych za udział w szko-
leniach/konferencjach/seminariach, organizowanych przez 
innych niż samorząd radcowski organizatorów, niezbęd-
ne jest doręczenie zaświadczenia/certyfikatu o odbytym 
szkoleniu.

Na zaświadczeniu/certyfikacie szkoleniowym powinny 
się znaleźć informacje takie, jak: tytuł szkolenia, data, 
liczba godzin szkoleniowych oraz informacja, iż dane 
szkolenie było adresowane do radców prawnych.

Informujemy ponadto, iż dla zaliczenia do doskonalenia 
zawodowego publikacji, należy doręczyć skan-obraz ar-
tykułu, okładki, spisu treści książki z nazwiskiem autora, 
miejscem publikacji i z datą wydania.

Informacje o szkoleniach organizowanych przez OIRP 
w Krakowie można znaleźć na stronie: www.oirp.krakow.
pl w zakładce „doskonalenie zawodowe” oraz w przesyła-
nym drogą mailową newsletterze. Na stronie internetowej 
naszej Izby, a także na stronie Krajowej Izby Radców 
Prawnych znajdują się także wykłady e-learningowe, po 
których odsłuchaniu i rozwiązaniu testu, można także 
uzyskać punkty szkoleniowe. ■

O szkoleniach raz jeszcze
RADCA PRAWNY MAGDALENA MAC-SZPONDER

Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń
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Informowanie o wykonywaniu za-
wodu oraz działalności z nim zwią-
zanej jest prawem radcy prawne-

go”. Tak stanowi Kodeks Etyki Radcy 
Prawnego (art. 24), wprowadzając 
jednocześnie liczne zakazy co do tre-
ści i formy tego informowania. Mimo 
że KERP nie zakazuje wprost rekla-
mowania swojej działalności, wśród 
znacznej liczby naszych koleżanek 
i kolegów istnieje przekonanie, że re-
klama, a nawet szerzej, w ogóle pro-
mocja usług prawnych jest zakazana. 
W takiej sytuacji przyjęliśmy na sie-
bie ciężar promocji naszego zawodu, 
która nie zastąpi wprawdzie reklamy 
indywidualnej, ale powinna sprzyjać 
prowadzonej działalności. 

W marcu zaprezentowaliśmy trzy 
plakaty promujące nasz zawód. Wszyst-
kie trzy to plakaty symboliczne, nawią-
zujące do jednoznacznie kojarzonych 
gestów, a skrótowo przez nas nazwane: 
• „Pomocna dłoń” – przedstawia-

jący rękę wyciągniętą w geście 
u większości kultur oznaczają-
cym powitanie, otwartość, przy-
jaźń i pomoc. Symbolika oczywi-
sta dla każdego. 

• „Protektor” – w naszym zamia-
rze prezentujący dłonie ułożone 
wokół zawieszonego w powie-
trzu paragrafu w geście otaczania 
ochroną, troski, choć niektórzy 
dopatrywali się na tym plakacie 
czarnoksiężnika, podglądającego 

przyszłość nie w szklanej kuli, ale 
właśnie w paragrafie.

• „Superradca” – ukazujący w dy-
namiczny sposób ręce w geście 
popkulturowego Supermana, 
zrywającego garnitur, by wkro-
czyć do akcji. Archetyp bohatera 
obdarzonego nadzwyczajnymi 
mocami. Superman – Superrad-
ca, zawsze gotowy nieść pomoc. 
Pomoc prawną. Zawsze gotowy, 
by bronić słabszych. Plakat ad-
resowany do młodzieży. A może 
nie tylko? W końcu Superman to 
ponadczasowy, ponadpokolenio-
wy bohater popkultury. Przecież 
Superman to nie tylko Henry Ca-
vill, ale też Christopher Reeve, 
a nawet George Reeves. Nasz 
nie ma czerwonej peleryny, tylko 
togę z niebieskim żabotem.

Odstąpiliśmy od grafik figuratyw-
nych prezentujących postaci radców 
prawnych, gdyż w naszej ocenie już 
się opatrzyły. Chcieliśmy zapropono-
wać coś nowego w promocji naszego 
zawodu, nie powielać już istniejących 
plakatów. Choć trzeba przyznać, że 
znakomite grafiki OIRP w Warsza-
wie (dynamiczne, sugestywne „scenki 
rodzajowe”, w świetnej komiksowej 
stylistyce) warte byłyby powtórzenia. 

Plakaty to tylko jedno z narzędzi pro-
mocji. Będą prezentowane w miejscach 
publicznych. Mają wywoływać pozy-
tywne skojarzenia z naszym zawodem, 

O promocji zawodu  
radcy prawnego

stąd też istotne są prezentowane na nich 
hasła (wybraliśmy je w ogłoszonym 
w zeszłym roku konkursie). 

Pomoc prawna i nasz zawód to szcze-
gólny obiekt promocji. Nie zawsze 
można stosować tu powszechne metody 
reklamy, budowy skojarzeń i wywoły-
wania zainteresowania. Musimy przy-
kuć uwagę, zachowując powagę. Nie 
możemy wzbudzać zainteresowania 
kosztem prestiżu i autorytetu. Wyklu-
czone są zbyt kontrowersyjne reklamy. 
Wiadomo, że pozytywne skojarzenia 
wywołują sympatyczne zwierzęta. Ale 
chyba nie chcielibyśmy na plakatach 
radcy w otoczeniu szczeniaczków czy 
kotków, misiów i wiewióreczek. Wia-
domo, że najlepiej „sprzedaje się” prze-
moc i seks. Ale chyba nie chcielibyśmy 
na plakatach radcy prawnego w todze, 
w towarzystwie Temidy w opasce na 
oczach w stylizacji rodem z „50 twarzy 
Greya”. 

Mieliśmy nadzieję, że nasze plaka-
ty spodobają się państwu i skutecz-
nie zwrócą uwagę na nasz zawód, 
wywołując pozytywne skojarzenia. 
Na pewno wywołały zainteresowanie 
i dyskusję. Zaprezentowane plakaty 
wzbudziły rozbieżne reakcje, wyra-
żane w opiniach kierowanych bezpo-
średnio do mnie i do członków Prezy-
dium i Rady, a także formułowanych 
na portalach społecznościowych – od 
entuzjastycznych pochwał po katego-
ryczną krytykę. Jedni chwalili śmia-
łość i rzutkość pomysłów i odniesień 
kulturowych, zwięzłość i wydźwięk 
haseł oraz estetykę formy graficznej, 
inni krytykowali rzekomą infantyl-
ność plakatów i płytkie w ich ocenie 
odwołanie do niebieskiego koloru 
żabotu. Niektórzy z krytyków, noszą-
cych stroje urzędowe z zielonym ża-
botem, dopatrywali się wręcz w tych 
odniesieniach nieeleganckiego czynu 
nieuczciwej konkurencji. De gusti-
bus non est disputandum. Ale z uwag 

RADCA PRAWNY DR MARCIN SALA-SZCZYPIŃSKI
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
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oczywiście wyciągniemy wnioski na przyszłość. Pro-
mujemy zawód radcy prawnego i niebieskie żaboty, 
nikogo przy tym nie deprecjonując, bo to nasz zawód 
i nasz „kolor urzędowy”. Szczególnie często jednak 
ze strony naszych koleżanek pojawiała się sugestia, 
by na plakatach (już tych gotowych) zaprezentować 
nie tylko męskie, ale i damskie dłonie. Takiej prośbie 
nie mogliśmy odmówić (vide okładka). 

Jak wspomniałem, plakaty to tylko jeden z elemen-
tów promocji, obok banerów, spotów reklamowych 
w telewizji i radio, reklam w pojazdach komunikacji 
itp., itd. Te również mamy na względzie. 

To promocja o charakterze jednak doraźnym. 
W moim przekonaniu długofalowa strategia promo-
cji naszego zawodu powinna być oparta na trzech 
filarach. 

Po pierwsze: edukacja prawna. Parafrazując Za-
moyskiego – tacy będą klienci, jakie młodzieży 
chowanie. Musimy budować społeczne przekona-
nie o korzyściach płynących z zapewnienia pomo-
cy i konsultacji prawnej. Musimy budować nawyk 
sięgania po pomoc prawną i analizy możliwych 
skutków prawnych przy ważniejszych osobistych 
i zawodowych decyzjach, a zwłaszcza w działalno-
ści gospodarczej. 

Po drugie: „lokowanie produktu” w świadomości 
masowej. Najskuteczniejszą promocję naszego za-
wodu zapewniłby radca prawny – pozytywny bohater 
serialu na miarę „Prawa Agaty”, „Magdy M.”, czy 
tak popularnej ostatnio „Chyłki”. Tylko najpierw 
trzeba przekonać scenarzystów, że radca prawny wart 
jest bohatera serialowego. Albo ponownie rozważyć 
ofertę komercyjnego lokowania produktu (podob-
no taka propozycja, rozważana parę lat temu przez 
KRRP, opiewała na kilkaset tysięcy złotych). 

Po trzecie: rzetelne wykonywanie zawodu budu-
jące prestiż i zaufanie. Nie tylko w sprawach trafia-
jących na pierwsze strony gazet. W tych drobnych, 
przyziemnych – też. Kropla drąży skałę. A zadowolo-
ny klient wraca i rekomenduje prawnika znajomym.

Jak większość swoich wystąpień, również ten tekst 
zakończę apelem – dzielcie się państwo z nami swo-
imi uwagami, sugestiami i propozycjami. A także po-
dziękowaniem dla wszystkich członków Prezydium 
i Rady, którzy wnieśli swój konstruktywny wkład 
w projektowanie plakatów oraz autorom wykorzysta-
nego hasła – dr Edycie Kozak-Hamali oraz Olafowi 
Maciejowskiemu. ■
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Już szósty rok z rzędu obserwuję, 
co dają uczniom mojej szkoły 
zajęcia z edukacji prawnej. Ci, 

którzy uczestniczyli w pierwszej 
edycji projektu, już ukończyli studia, 
a obecni adresaci są w klasie pierw-
szej. Na pewno możliwość udziału 
w tych zajęciach jest wyróżnieniem 
dla klas, ponieważ nie ma możliwości 
przeprowadzenia zajęć dla wszystkich 
chętnych. I to już jest czymś bardzo 
ważnym dla uczniów. Uczniowie na 
zajęcia przychodzą chętnie, mają 
świadomość wagi realizowanych 
zagadnień. Włączają się w przebieg 
zajęć, wykazując aktywność i zainte-
resowanie. Zdarza się osoba, dla której 
każde dodatkowe zajęcia kojarzą się 
z kolejnym obowiązkiem, ale to skraj-
ny przypadek. Zajęcia w naszej szkole 
prowadzone są poza godzinami obo-
wiązkowymi, uczniowie nie są ocenia-
ni, nie mają dodatkowych szkolnych 
profitów za udział. Ich uczestnictwo 
jest zatem wyrazem ogromnej świado-
mości oraz ciekawości problematyki 
zajęć. Z uczestników projektu wywo-
dzi się wielu dysputantów debat oks-
fordzkich. Wskazują na to, że zajęcia 
zdecydowanie poszerzyły ich hory-
zonty myślowe, rozwinęły myślenie 
krytyczne, postawy demokratyczne. 
Poprawiły umiejętność porządkowa-
nia faktów, argumentacji, pokazały, 
czym jest kazus. To wpływ na sposób 

myślenia, ale obok tego jest wiedza 
o prawie. Zajęcia w swej tematyce 
są świetnie dostosowane do tego, co 
o prawie wiedzieć powinien młody 

człowiek. A znajomość prawa to bar-
dzo duży plus w życiu młodego czło-
wieka. Może być dla niego skutecz-
nym środkiem profilaktycznym, a co 
najważniejsze świadomie wprowadza 
w dorosłe życie, zapobiegając w przy-
szłości wykluczeniu prawnemu. I to 
wszystko zachodzi jako bardzo waż-
ny proces dzięki projektowi „Eduka-
cji Prawnej” realizowanej w naszej 
szkole przez Okręgową Izbę Radców 
Prawnych w Krakowie. Jednym sło-
wem edukacja prawna w szkole to bez 
wątpienia wartość dodana w procesie 
dydaktycznym. I tylko marzę, by te 
zajęcia dla moich uczniów dalej mo-
gły się odbywać. ■

MARTA ŁÓJ
Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Edukacja prawna w szkole – 
wartość dodana czy kolejny 
obowiązek?



Zmiany na liście radców prawnych w okresie 
od 22 listopada 2018 r. do 20 lutego 2019 r.
DR MAŁGORZATA GRELEWICZ-LA MELA
Kierownik Działu Prawno-Organizacyjnego OIRP w Krakowie

Na dzień 20 lutego 2019 r. na listę 
radców prawnych w Okręgowej Izbie 
Radców Prawnych w Krakowie wpi-
sanych było 3806 radców prawnych, 
w tym 2828 wykonujących zawód 
radcy prawnego, 978 osób nie wyko-
nujących zawodu, a w tym 204 osoby 
mające zawieszone prawo do wyko-
nywania zawodu radcy prawnego.

Na listę prawników zagranicznych 
wpisanych było 7 prawników.
1. Na listę radców prawnych wpisa-

no 12 osób, w tym:
• 9 osób spełniających przesłanki 

określone w art. 25 ust. 1 ustawy 
o radcach prawnych,

• 1 osobę spełniającą przesłanki 
określone w art. 25 ust. 2 usta-
wy o radcach prawnych (eg-
zamin radcowski bez aplikacji 
radcowskiej),

• 2 osoby spełniające przesłanki 
określone w art. 24 ust. 1 usta-
wy o radcach prawnych (eg-
zamin radcowski po aplikacji 
radcowskiej).

2. Skreślono 14 radców prawnych, 
w tym:

• 6 zmarłych radców prawnych: 
Banach Zofia, Ciołczyk Mieczy-
sław, Krzyworzeka Wojciech, 

Pacanowski Krzysztof, Słoboda 
Andrzej, Szwed Saturnin,

• 5 radców prawnych na ich wniosek,
• 3 radców prawnych – usunięcie 

wpisu w związku z przeniesie-
niem do innej Izby. 

3. Nikomu nie zawieszono prawa 
do wykonywania zawodu przy 
orzeczeniu dyscyplinarnym. 

4. Skreślono 1 prawnika zagranicz-
nego na jego wniosek.
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DZIEKAN 
dr Marcin Sala-Szczypiński

czwartek w godz. 15.00 – 17.00

WICEDZIEKAN ds. organizacyjnych 
Alicja Juszczyk

środa w godz. 14.00 – 17.00

WICEDZIEKAN ds. wykonywania zawodu 
dr Michał Krok

wtorek w godz. 14.00 – 17.00

WICEDZIEKAN ds. promocji 
i doskonalenia zawodowego 
Karolina Kolary

wtorek w godz. 15.00 – 18.00

WICEDZIEKAN ds. aplikacji 
Andrzej Kadzik

czwartek w godz. 12.00 – 14.00 

SEKRETARZ RADY 
Danuta Rebeta

piątek w godz. 9.00 – 13.00

SKARBNIK RADY 
Joanna Żurek-Krupka

czwartek w godz. 15.00 – 18.00

RZECZNIK DYSCYPLINARNY 
Zofia Krok

czwartek w godz. 14.00 – 16.00

BIURO RADY czynne:  
poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00
wtorek–piątek w godz. 8.00 – 16.00,  

DZIAŁ APLIKACJI:  
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00

DYŻURY W SIEDZIBIE RADY OIRP W KRAKOWIE

OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH
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