
Nr 1 styczeń – marzec 2010

Różne

Z limeryków faktyczno-wiosennych

Z limeryków wiosenno-sercowych

Mecenasa, co w klimacie lubi zmiany,
powrót wiosny cieszy w sposób niesłychany,
woli bowiem – mówiąc szczerze –
nie w zamknięciu, a w plenerze
się w faktyczne, rozmaite wprawiać stany.

W pewnym mieście (pomińmy detale) 
kwitnie sobie uczucie dość śmiale, 
co je – głoszą pogłoski – 
pewien duet radcowski 
z pasją w sobie lokuje wytrwale.

Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Joanna Włodarczyk
Radca prawny
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BIULETYN INFORMACYJNY – 1
styczeń – marzec 2010

Materiały zebrała i opracowała:
Małgorzata Wyszogrodzka
Okręgowa Izba Radców 
Prawnych w Krakowie
Nakład: 2300 egzemplarzy

OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH

ul. Płk. Francesco Nullo 8/4, 31-543 KRAKÓW
tel. 12/410-84-00; 12/410-82-60, fax. 12/410-84-01  
www. oirp. krakow.pl, e-mail: biuro@oirp.krakow.pl 
Bank PEKAO SA III o/Kraków
Nr 72 1240 2294 1111 0000 3708 7100

BIURO CZYNNE: poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00

W SIEDZIBIE RADY OIRP 
W KRAKOWIE DYŻURUJĄ:

DZIEKAN
Michalina Nowokuńska
wtorek w godz. 12.00 – 14.00

WICEDZIEKAN
Bogusław Adamczyk
poniedziałek 
w godz. 12.00 – 14.00

SEKRETARZ
Małgorzata Wyszogrodzka
środa w godz. 9.00 – 11.00

SKARBNIK
Alicja Juszczyk
środa w godz. 8.00 – 10.00

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
Zofia Krok
czwartek w godz. 12.00 – 14.00

POZA SIEDZIBĄ RADY OIRP 
W KRAKOWIE DYŻURUJĄ 
WICEDZIEKANI:

Elżbieta Reichert-Kądziołka
środa w godz. 15.00 – 17.00
Nowy Sącz, ul. Wałowa 1
tel. 18/547-56-76

Wiesław Hudyma
poniedziałek 
w godz. 17.00 – 19.00
Tarnów, ul. Niska 24
tel. 14/633-02-59 
606-13-45-75

Zmiany na liście radców prawnych w okresie 
od 1 grudnia 2009 r. do 28 lutego 2010 r.
Na dzień 28 lutego 2010 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie 
wpisanych było 1793 radców prawnych.

W okresie od 1 grudnia 2009 roku do 28 lutego 2010 roku:

1. Wpisano 80 osób po odbytej aplikacji radcowskiej i zdaniu egzaminu radcowskiego, 4 osoby spełnia-
jące przesłanki określone w art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, 2 osoby po przeniesieniu wpisu 
z innych Izb. 

2. Skreślono czternastu radców prawnych, w tym:

 – ośmiu zmarłych radców prawnych: 

• Mariana Czubek

• Zbigniewa Ellnain

• Helenę Gołdę

• Alicję Krakowską-Musiał

• Józefa Miernika

• Jerzego Nestora

• Jerzego Potępę

• Teresę Wąsikiewicz-Arciszewską

 – sześciu radców prawnych na ich wniosek.

3. Zawieszono prawo do wykonywania zawodu sześciu radcom prawnym, w tym:

• pięciu radcom prawnym na ich wniosek,

• jednemu radcy prawnemu na podstawie orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP 
w Krakowie.

4. Wpisano na listę prawników zagranicznych jedną osobę z RFN.

Małgorzata Łopatko 
Radca prawny 

Kierownik Biura  
OIRP w Krakowie 

Różne

Serwis  
internetowy 
Radcy  
Prawnego

www.LEX.com.pl

  Temat dnia

  Aktualności

  Ludzie prawa

  Ludzie o prawie

  Kompleksowa informacja prawna

  Newsletter Radcy Prawnego

www.LEX.com.pl
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Od Dziekana
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
życzymy Wszystkim Koleżankom i Kolegom, 
żeby Te Dni były okazją do pogodnych  
i oczekiwanych spotkań w gronie osób, 
które naprawdę chcemy widzieć, 
a ciepła słoneczna pogoda niech nas skieruje  
na całkowicie nieobowiązkowe, 
ale stanowiące autentyczną przyjemność  
spacery w miejsca, o których,  
być może w codziennym galopie, zapomnieliśmy, 
ale które wiosną warto ponownie odkryć.

Rada Okręgowej Izby  
Radców Prawnych  
w Krakowie
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Od Dziekana

Drogie Koleżanki i Koledzy, 
Rozpoczęliśmy rok 2010, który zapewne bogaty będzie w wydarzenia ważne dla każdego 
z nas, jak również dla całego środowiska radcowskiego.

W dniu 16 stycznia 2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Krakowie, podczas którego delegaci zajęli stanowisko co do trwa-
jących prac legislacyjnych na etapie przedstawionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
projektu założeń do projektu ustawy o zawodzie adwokata. Treść stanowiska przedstawiamy 
w Biuletynie.

Natomiast w dniach 26-27 lutego 2010 roku odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców 
Prawnych, podczas którego w dniu 27 lutego br. podjęta została uchwała w sprawie stano-
wiska samorządu radców prawnych co do prowadzonych prac legislacyjnych dotyczących 
zawodów prawniczych, w tym przedstawionego przez Ministra Sprawiedliwości projektu 
założeń do projektu ustawy o zawodzie adwokata. Samorząd radców prawnych opowiedział 
się za możliwie szybkim, jednolitym systemowo i spełniającym współczesne wymagania 
uregulowaniem świadczenia pomocy prawnej w RP . Uregulowanie to powinno w interesie 
publicznym zapewnić zwiększenie dostępu do pomocy prawnej różnym grupom obywateli, 
instytucjom i podmiotom gospodarczym.

Zjazd zaprosił Adwokaturę Polską do rozmów o kształcie systemowego uregulowania świad-
czenia pomocy prawnej w RP i zawodów świadczących tę pomoc, a gdyby rozmowy nie 
przyniosły wspólnie uzgodnionego stanowiska , Zjazd zobowiązał Krajową Radę Radców 
Prawnych do samodzielnego podjęcia inicjatywy w tym zakresie zapraszając do współpracy 
przedstawicieli zainteresowanych środowisk, w tym największych autorytetów prawniczych. 

Nadal będziemy w b.r. prowadzić aplikację radcowską , zorganizujemy państwowy egzamin 
radcowski, którego termin Minister Sprawiedliwości wyznaczył na dni 29 czerwca – 2 lipca 
2010 r. Do egzaminu radcowskiego w tym roku będą mogły przystąpić osoby, które odbyły 
aplikację radcowską oraz osoby o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.

Będziemy także starać się i dbać o podnoszenie kwalifikacji zawodowych Koleżanek i Kolegów, 
umożliwiając Im uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i seminariach 
przyczyniając się w ten sposób do uczynienia zawodu radcy prawnego konkurencyjnym na 
rynku usług prawnych .

Jednocześnie zwracać będziemy uwagę na kulturę wykonywania zawodu i przestrzeganie 
przez radców prawnych dobrych obyczajów.

Pierwsze półrocze br. , które zakończy naszą trzyletnią kadencję obfitować będzie w szereg 
wydarzeń, o których już piszemy w tym Biuletynie. Będzie także w tym półroczu okazja do 
osobistych spotkań wszystkich Koleżanek i Kolegów podczas pięciu zebrań rejonowych, na 
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Ważne w OIRP

których dokonamy wyboru delegatów na Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców 
Prawnych na następną, w moim przekonaniu, przełomową dla nas kadencję.

Serdecznie zapraszam do czytania Biuletynu Informacyjnego. 

 Z koleżeńskim pozdrowieniem 

 Michalina Nowokuńska  
Dziekan Rady 

OIRP w Krakowie 

Krótkie podsumowanie działalności 
Rady w 2009 roku.
Zgromadzenie delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie 25 marca 2010 
roku zatwierdziło sprawozdanie Rady z działalności w roku 2009. W sprawozdaniu, którego 
pełny tekst dostępny jest na stronie internetowej Izby w zakładce dla radców – Komunikaty 
i ogłoszenia – po uprzednim zalogowaniu się, odnotowaliśmy nie tylko suche fakty takie jak: 
liczba radców prawnych – 1714, liczba aplikantów – 1074, kwota nie zapłaconych składek 
członkowskich – 202 000,00 zł, ale też pochwaliliśmy się szeregiem inicjatyw i zadań, które 
udało nam się zrealizować w roku 2009, pod niezawodnym kierownictwem Pani Dziekan. 
I tak: sprawnie i merytorycznie organizowano interesujące szkolenia zawodowe, połączone 
ze spotkaniami integracyjnymi, w których licznie i aktywnie uczestniczyli radcy prawni. Opra-
cowano własnymi siłami projekt „Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej” 
i zawarto umowę o jego dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013, którego celem jest udzielenie wsparcia szkoleniowego przedsiębiorcom – rad-
com prawnym oraz pracownikom przedsiębiorców – radcom prawnym zrzeszonym w na-
szej Izbie. Współorganizowaliśmy z Fundacją Helsińską i Krajową Rada Radców Prawnych 
szkolenie „Radcowie prawni jako pełnomocnicy skarżących przed Europejskim Trybunałem 
Praw Człowieka”. 

Na dobrym poziomie było zorganizowane i prowadzone szkolenie aplikantów. Przeprowadzo-
ny został egzamin wstępny na aplikację. Zorganizowano i przeprowadzono dwa egzaminy rad-
cowskie tj. ostatni egzamin korporacyjny i egzamin ogłoszony przez Ministra Sprawiedliwości 
dla osób, o których mowa w art. 25 ust.2 ustawy o radcach prawnych. W Krakowie egzamin 
został zorganizowany dla osób z obszaru właściwości okręgowych izb radców prawnych w : 
Katowicach, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie.

Udoskonaliliśmy sposoby przekazywania informacji pomiędzy organami samorządowymi, 
a radcami prawnymi i aplikantami, przez wydawanie Biuletynu Informacyjnego i urucho-
mienie nowej strony internetowej www.oirp.krakow.pl Serwis ten wyposażony jest w szereg 
nowoczesnych mechanizmów prezentacji treści i komunikacji 
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Ważne w OIRP

z użytkownikami. Każdy radca i aplikant radcowski otrzymał od Izby dane dostępowe (login  
i hasło), dzięki którym może dotrzeć do informacji zastrzeżonych tylko dla radców prawnych 
oraz skorzystać z przygotowanych funkcjonalności. W okresie od września do grudnia 2009 r. 
odnotowaliśmy 54327 wizyt w serwisie. 

Od grudnia prowadzona jest lista stałych mediatorów, o jakiej mowa w art. 1832 § 3 kodeksu 
postępowania cywilnego, na którą mogą wpisywać się radcowie prawni będący członkami 
izby. Wpisów na listę stałych mediatorów dokonuje Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Krakowie na podstawie wniosków o wpis składanych przez zainteresowanych radców 
prawnych. W 2009 roku wpisano 1 osobę.

Stworzyliśmy listę prawników zagranicznych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. 
o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, 
na którą Rada wpisała w 2009 roku jedną osobę – prawnika z Republiki Federalnej Niemiec. 
Uchwała stała się ostateczna w styczniu 2010 r. 

Przygotowaliśmy projekt cyklicznych spotkań środowiska zagranicznych przedsiębiorców 
działających na terenie Polski Południowej oraz radców prawnych (Bussines Dinner), po-
zyskując sponsora (właściciel Hotelu MIKOŁAJ). Do pierwszego spotkania doszło w dniu 
20.01.2010r.

Podejmowano też działania kształtujące właściwy wizerunek radcy prawnego. Do tych działań 
zaliczyć należy akcję zainicjowaną przez Krajową Radę Radców Prawnych, pn. „Niebieski Pa-
rasol”, przeprowadzoną w dniach od 20 – 24 kwietnia 2009 roku. Celem akcji było udzielanie 
przez radców prawnych nieodpłatnych informacji prawnych osobom ubogim, znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej i żyjących na marginesie społeczeństwa oraz jednoczesne 
wskazanie na możliwości i znaczenie środowiska radców prawnych.

Był też czas na sport i relaks. Nasze koleżanki i koledzy z sukcesami uczestniczyli w:

•  VI Ogólnopolskich Mistrzostwach Narciarskich w Krynicy,
•  I Mistrzostwach Polski Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej w Kielcach,
•  XX Spartakiadzie Prawników, która odbyła się w Tarnowie,
•  VI Rajdzie Bieszczadzkim.

Podsumowując Pani Dziekan w sprawozdaniu napisała „Rok 2009 był dla naszego samorzą-
du rokiem bardzo ciekawym i pełnym wyzwań. Staraliśmy się elastycznie prowadzić dialog 
międzypokoleniowy. Utrzymywaliśmy szerokie kontakty z przedstawicielami wszystkich za-
wodów prawniczych. Rozwiązywaliśmy trudne konflikty: radca prawny – klient, ale również 
pomiędzy radcami prawnymi. Byliśmy „mediatorami i sędziami”. 

Małgorzata Wyszogrodzka 
radca prawny 

 Sekretarz Rady OIRP w Krakowie
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Ważne w OIRP

Wybrane wydarzenia roku 2010
W rok 2010 wkroczyliśmy z projektem założeń do projektu ustawy o zawodzie adwoka-
ta. Problematyka związana z tym dokumentem była przedmiotem obrad Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Delegatów naszej Izby, które to Zgromadzenie odbyło się 16 stycznia i jego 
zwieńczeniem było przyjęcie stanowiska w sprawie stanu prac legislacyjnych w tej materii. 
Zgromadzenie m.in. ustaliło, że „przedstawione założenia do projektu ustawy o zawodzie 
adwokata z 22 października 2009 roku, są dobrym punktem wyjścia do działań legislacyjnych, 
dotyczących połączenia zawodów radcy prawnego i adwokata” oraz że „połączenie zawodu 
radcy prawnego i adwokata winny odbyć się w taki sposób, ażeby prawa nabyte przez radców 
prawnych zostały pełni zachowane, w szczególności zaś prawo do wykonywania zawodu na 
podstawie stosunku pracy” 

Ciąg dalszy miał miejsce w dniach: 26 i 27 lutego, kiedy to w Warszawie Nadzwyczajny 
Krajowy Zjazd Radców Prawnych podjął uchwałę, w której między innymi zaproszono adwo-
katów do współpracy w stworzeniu spójnego i kompleksowego systemu świadczenia pomocy 
prawnej. Wprawdzie wisząca nad adwokatami i radcami prawnymi wizja rychłego połączenia 
została odroczona w czasie na kilka dni przed rozpoczęciem obrad Krajowego Zjazdu, niemniej 
jednak należy zdawać sobie sprawę z tego, że temat tzw. „korporacji” stanowi wdzięczne 
zajęcie dla Ministerstwa Sprawiedliwości i mając tego świadomość podjęto uchwałę, której 
pełny tekst jest dostępny na stronie internetowej http://www. kirp.pl.

Nadzwyczajne Zgromadzenie  Delegatów.  Zaproszeni goście w otoczeniu wicedziekanów OIRP w Krakowie
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Ważne w OIRP

Skupieni delegaci w czasie obrad Nadzwyczajnego  Zgromadzenia Delegatów

W styczniu odbyły się ślubowania naszych aplikantów i radców prawnych, którzy jako ostatni 
rocznik zdawali egzamin przeprowadzony i zorganizowany przez samorząd radcowski. O tym 
piszemy więcej na stronie aplikanta.

W okresie od 22 do 26 lutego 2010r. odbył się Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw or-
ganizowany tradycyjnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym roku – po raz pierwszy 
– radcowie prawni włączyli się w jego organizację. W Krakowie do udzielania nieodpłatnych 
informacji prawnych w ramach tej akcji zgłosiła się Kancelaria Budzowska, Fiutowski i Part-
nerzy Radcowie Prawni. 

Z innych wydarzeń, należy wspomnieć o współorganizowanym przez naszą Izbę spotkaniu 
z okazji dwudziestopięciolecia posługi duszpasterskiej jako duszpasterza krakowskich praw-
ników sprawowanej przez ks. prałata dra Jana Pasierbka i będącego od trzech lat również 
duszpasterzem krajowym prawników, które to spotkanie miało miejsce 15 stycznia 2010r. 
w Klubie Adwokata. W czasie uroczystości ks. prałat dr Jan Pasierbek odznaczony został Zło-
tym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz integracji środowiska prawniczego w regionie 
krakowskim i w Polsce. Warto podkreślić, że ksiądz Jan Pasierbek pracuje od 39 lat w Sądzie 
Metropolitalnym w Krakowie na stanowisku sędziego. Były kwiaty, prezenty, życzenia prozą 
i wierszem i to wszystko – co rzadkie – w wykonaniu przedstawicieli wszystkich zawodów 
prawniczych mówiących (niemal) jednym głosem. Od prawdziwie serdecznej aury tej uro-

newsletter4.indd   7 22/03/2010   11:15



8

Ważne w OIRP

Uczestnicy spotkania z okazji 25-lecia posługi duszpasterskiej ks. prałata dra Jana Pasierbka

Uczestnicy spotkania z okazji 25-lecia posługi duszpasterskiej ks. prałata dra Jana Pasierbka
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Ważne w OIRP

czystości podniosła się zdecydowanie temperatura przy ulicy Sławkowskiej, pomimo tęgich 
mrozów panujących naonczas w Krakowie. 

Jak wynika z przedstawionego subiektywnego przeglądu zimowych wydarzeń, na ich brak 
narzekać nie można. Tymczasem nadchodzi wiosna, a wraz z nią kolejna akcja nieodpłatnych 
informacji prawnych pod „Niebieskim Parasolem”, do udziału w której serdecznie zachęcam, 
no i pierwszy egzamin radcowski w nowej formule…. 

 Anna Sobczak 
Radca prawny 

Rzecznik Prasowy OIRP w Krakowie

Nad czym pracowała Rada
Pierwsze trzy miesiące 2010 roku poświęcone były przede wszystkim:

• organizacji i przeprowadzeniu w styczniu nadzwyczajnego zgromadzenie delegatów  
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, którego tematem było wypracowanie 
stanowiska Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w sprawie projektu założeń 
do  projektu ustawy o zawodzie adwokata,

• opracowaniu materiałów dotyczących podsumowania działalności organów Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Krakowie w roku 2009, a to: sprawozdania Rady z działalności, 
sprawozdania Rady z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego, sprawozdania  
Okręgowej Komisji Rewizyjnej, sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, spra-
wozdania Rzecznika Dyscyplinarnego,

• pracom związanym z ustaleniem planu pracy Rady na 2010 rok,

• organizacji i przeprowadzeniu w marcu 2010 roku rocznego sprawozdawczego zgroma-
dzenia delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie,

• opiniowaniu wniosków o wpis na listę radców prawnych i podjęciu uchwał o wpisach:  
6 osób, które zdały egzamin radcowski w grudniu 2009 roku oraz 11 osób, które złożyły
wnioski w oparciu o art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych i 23 osób, które złożyły
wnioski o przeniesienie wpisu,

• pracom organizacyjnym i merytorycznym związanym z prowadzeniem aplikacji dla 1074  
aplikantów, a w tym m.in.: przygotowano i uchwalono plan szkolenia, sporządzono listy  
wykładowców, zapewniono aplikantom patronów i sporządzono ich wykaz, zawarto 
umowy z aplikantami o aplikację radcowską oraz z radcami prawnymi o sprawowanie 
patronatu, zorganizowano praktyki i w tym celu zawarto umowy z sądami, z kancela-
riami radców prawnych, z organami administracji publicznej o prowadzenie praktyk. 

 Małgorzata Wyszogrodzka 
Radca prawny 

 Sekretarz Rady OIRP w Krakowie
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Ważne w OIRP

Projekt „Małopolski radca prawny  
przed sądami Unii Europejskiej”  
już na półmetku
Okręgowa Izba Radów Prawny od listopada 2009 roku realizuje projekt Małopolski radca 
prawny przed sądami Unii Europejskiej. Projekt współfinansowany jest ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników 
i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych 
i doradztwo dla przedsiębiorstw.

W projekcie bierze udział 60 radców prawnych i aplikantów radcowskich, zrzeszonych w OIRP 
w Krakowie. W ramach projektu realizowane są 2 moduły szkoleniowe. 

Pierwszy moduł to 60 godzinny kurs prawniczego języka angielskiego i francuskiego z zakresu 
postępowania przed sądami Unii Europejskiej UE. W nauce języka angielskiego prawniczego 
uczestniczy 49 osób, natomiast zajęcia z języka francuskiego prowadzone są dla 11 osób. 
Wykładowcami są osoby posiadające duże doświadczenie w nauce prawniczego języka obce-
go, będące zarówno filologami jak również wieloletnimi praktykami w dziedzinie tłumaczeń 
dokumentów prawnych, współpracujące z instytucjami Unii Europejskiej w tym z Trybunałem 
Sprawiedliwości w Luksemburgu. 

Uczestnicy kursu prawniczego języka francuskiego
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Ważne w OIRP

Celem kursu językowego jest:

• opanowanie specjalistycznego słownictwa języka angielskiego i francuskiego praw-
niczego,

• poznanie tekstów prawniczych w języku angielskim i francuskim: w tym aktów prawnych, 
orzeczeń sądów Unii Europejskiej, kontraktów i innych dokumentów,

• przygotowanie do egzaminu kończącego się uzyskaniem Certyfikatu Angielskiego Języka 
Prawniczego TOLES oraz Certyfikatu Francuskiego Języka Prawniczego CCIP

Drugi moduł Projektu składa się natomiast z 10 wykładów z zakresu procedury postępo-
wania przed sądami Unii Europejskiej. Główny akcent tematyki wykładów został położony 
na działanie radcy prawnego jako pełnomocnika strony oraz poświęcony jest praktycznym 
aspektom postępowania przed sądami Unii Europejskiej. Wykładowcami są wybitni wykła-
dowcy akademiccy oraz radcowie prawni posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie 
prawa europejskiego.

Bardzo istotnym składnikiem projektu, uzupełniającym go o aspekt praktyczny, będzie wizyta 
studyjna do europejskich sądów w Luksemburgu. Beneficjenci wezmą udział w charakterze 
publiczności w rozprawach, będą mieli możliwość obserwacji postępowania przed Trybuna-
łem i zapoznania się z formalnymi sposobami występowania pełnomocników stron. Wizyty 
studyjne odbędą się w dwóch grupach w kwietniu i maju br.

Dorota Olbrycht-Strzelecka 
Radca prawny 

Koordynator projektu

Zdań kilka na temat urzędówek  
– suplement
W jesiennym Biuletynie, jako temat do dyskusji ukazał się materiał mojego autorstwa doty-
czący tzw. „urzędówek”. Jak to zwykle bywa, dyskusja rozgorzała na dobre, to znaczy rozpo-
częła się i zakończyła na tym jednym artykuliku. Szkoda, bo problem istnieje i dobrze byłoby 
jednak podjąć trud stworzenia bazy naszych doświadczeń i rad w tym zakresie. W przeciwnym 
razie, w dalszym ciągu będziemy „biedzić się” w samotności nad takimi sprawami (nawet 
jeżeli częściowo „zwekslujemy” je na aplikantów). 

Ponieważ jednak zakładam, że ktoś Biuletyn czyta od czasu do czasu i nawet jeżeli nie ma 
ochoty dyskutować i zbawiać świata, odsyłam Szanownych Państwa, którym urzędówki spra-
wią kłopoty, do strony internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych (http://www. kirp.pl), 
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gdzie pod zakładką zatytułowaną „Dobre praktyki” kryją się przydatne materiały ogarniające 
przynajmniej w części ten problem.

 Anna Sobczak 
 Radca prawny 

Przewodnicząca Komisji ds. wykonywania zawodu i wizerunku radcy prawnego  
OIRP w Krakowie

Akcja „Niebieski Parasol”
W dniach od 19 do 23 kwietnia 2010 roku Krajowa Rada Radców Prawnych w Warszawie or-
ganizuje drugą edycję akcji „Niebieski Parasol”. Porady dotyczyć będą prawa pracy, a w szcze-
gólności mobbingu czy dyskryminacji ze względu na wiek i płeć. Zadaniem okręgowych izb 
radców prawnych jest przygotowanie techniczne i osobowe możliwości udzielania porad. 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie zaplanowała, że porady będą udzielane w:

• Krakowie w dniach od 19 do 21 kwietnia 2010 r. w godzinach od 13-tej do 18-tej w Sali 
wynajętej od biegłych rewidentów, znajdującej się na parterze budynku, będącego sie-
dzibą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie,

• Tarnowie w dniu 22 kwietnia 2010 r. w godzinach od 10-tej do 15-tej w Sali konferen-
cyjnej „Błękitna” przy ul. Lwowskiej 72-96 segment D,

• Nowym Sączu w dniu 23 kwietnia 2010 r. w godzinach od 13-tej do 18-tej w Klubie 
Sportowym „START”, ul. Kościuszki.

Koordynatorem akcji w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie jest koleżanka Anna 
Sobczak rzecznik prasowy Izby.

Zapraszamy i apelujemy do wszystkich Koleżanek i Kolegów, aby zgłaszali się do udziału 
w akcji „Niebieski Parasol”, która przyczynia się do wzmocnienia wizerunku medialnego 
naszego środowiska. 

W Krakowie prosimy zgłaszać się mailowo, telefonicznie lub osobiście do Biura Rady od ponie-
działku do piątku w godzinach od 9-tej do 16-tej, a w Tarnowie i Nowym Sączu odpowiednio 
do wicedziekana Wiesława Hudymy tel. 14-633-02-59, 606-13-45-75 i do wicedziekana 
Elżbiety Reichert-Kądziołki tel. 18-547-56-76. W zgłoszeniu prosimy zaproponować dzień 
i godziny, w których będziecie Państwo mogli udzielać porad.

Małgorzata Wyszogrodzka 
Radca prawny 

 Sekretarz Rady OIRP w Krakowie

newsletter4.indd   12 22/03/2010   11:15



13

Warto wiedzieć

Refleksje z pobytu we Francji
Kilkudniowy pobyt delegacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Izbie Adwokackiej w Lyonie 
w grudniu 2009 r. obok formalnego wznowienia kontaktów zapoczątkowanych porozumie-
niem z 2004 r. przyniósł interesujące doświadczenia, które być może zostaną wykorzystane 
nie tylko w działalności naszej Izby.

Okazją do zaproszenia do Lyonu było międzynarodowe spotkanie adwokatur zorganizowane 
w dniach 17 i 18 grudnia 2009 r. Spotkanie tym razem odbywało się pod znakiem młodych 
adwokatów i ich przyszłości. Szczęśliwą okolicznością było to, że dyskusje panelowe odby-
wały się Szkole Adwokatury. Znakomitym wstępem naszego udziału w spotkaniu był udział 
koleżanki Agaty Adamczyk w dyskusji panelowej na temat problemów związanych z wyko-
nywaniem zawodu adwokata. Zainteresowanie, jakie wzbudziła, również znajomością języka 
francuskiego, przelało się w sympatię, która towarzyszyła naszej całej delegacji do końca 
pobytu. Na nasze pytania w kuluarach o tryb i sposób szkolenia aplikantów, organizatorzy 
zareagowali doprowadzając do spotkania z dyrektorem Szkoły Adwokatów Sebastianem 
Chauveau. Podczas dłuższej rozmowy dyrektor opisywał nam system szkolenia aplikantów, 
który okazał się zupełnie odmienny od szkolenia aplikantów radcowskich w Polsce.

Egzamin wstępny na aplikację jest organizowany przez samorząd adwokacki z udziałem 

Sebastian Chauveau w otoczeniu absolwentek po ślubowaniu
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ośrodków uniwersyteckich, podobnie zresztą jak końcowy egzamin adwokacki. Szkolenie 
aplikantów odbywa się w trzech sześciomiesięcznych okresach, w których pierwszy trymestr 
to szkolenie ogólne teoretyczne, drugi obejmuje zajęcia praktyczne w sądach i prokuraturze, 
a ostatni jest przeznaczony na praktykę w tym środowisku zawodowym, w którym aplikant 
będzie pracował po zdanym egzaminie adwokackim. Co najważniejsze aplikacja odbywa się 
w systemie stacjonarnym, czyli w systemie zbliżonym do aplikacji adwokackiej w Polsce.

Pozwala to skrócić aplikację do niezbędnego minimum, a w okresie szkolenia położyć na-
cisk głównie na zajęcia praktyczne. Podobny model kształcenia aplikantów radcowskich był 
i zapewne będzie rozważany przez władze Krajowej Rady Radców Prawnych, przy ambitnym 
założeniu, że 80 procent zajęć stanowić będą zajęcia praktyczne.

Interesującym rozwiązaniem jest zorganizowanie bazy szkoleniowej dla aplikantów. Zajęcia 
teoretyczne odbywają się w Szkole Adwokatów, która w Lyonie została powołana wysiłkiem 
17 izb adwokackich (we Francji jest około 180 izb). Szkołą kieruje dyrektor, który nie jest 
adwokatem i który podlega zarządowi, składającemu się z 17 przedstawicieli izb, współza-
łożycieli szkoły. Ośrodek jest finansowany przez izby adwokackie, z czesnego oraz w części 
przez państwo. Program szkolenia jest opracowywany – podobnie jak w Polsce – przez władze 
centralne adwokatury. Zwraca uwagę fakt, że wykładowcami są w 95 procentach adwoka-
ci, a tylko w 5 procentach przedstawiciele ośrodków naukowych i sędziowie. Proporcje są 
zatem zupełnie odwrotne niż u nas, a tym samym to adwokaci francuscy mogą powiedzieć, 

Lyon  - Delegacja OIRP w Krakowie z Guy de Foresta
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że w pełni kształcą swoich następców. Wydaje się więc, że i w Polsce należy dążyć do tego 
modelu i angażować w proces dydaktyczny więcej radców prawnych, a nie poprzestawać 
tylko na aspektach organizacyjnych szkolenia.

Innym, ciekawym spostrzeżeniem jest widoczne dążenie środowiska adwokackiego do in-
tegracji międzypokoleniowej. Nasza delegacja miała okazję uczestniczyć w uroczystości 
ślubowania adwokackiego. Młodzi adepci palestry na ślubowanie stawiają się w togach. Po 
uroczystości ślubowania następuje uroczyste kilkugodzinne przyjęcie, w którym praktycznie 
mogą uczestniczyć wszyscy członkowie izby. Zainteresowanie jest duże, gdyż dla środowiska 
adwokackiego jest to istotne doroczne spotkanie. Przy winie, szampanie, serze, gęsich wą-
tróbkach i ostrygach jest okazja spotkać długo niewidzianych znajomych. Następnego dnia 
jest organizowane tradycyjne spotkanie dziekanów. Dziekanem we Francji można zostać tylko 
jeden raz na dwuletnią kadencję, stąd w spotkaniu uczestniczy całkiem spore grono osób.

Praca adwokata we Francji jest trudna. W czterdziestotysięcznej francuskiej palestrze jest 
spory poziom ubóstwa, szacowany przez naszych rozmówców na około 20 procent. Adwokat, 
aby utrzymać się na rynku i osiągnąć średnie dochody musi intensywnie pracować. Często 
oznacza to kilkunastogodzinny dzień pracy. Klienci oczekują kompleksowych rozwiązań pro-
blemów prawnych w krótkim czasie. Rywalizację wygrywają te kancelarie, które potrafią 
zrobić więcej i szybciej.

Podróże z pewnością kształcą. Wizyta w Lyonie pozwoli nam nieco szerzej spojrzeć na dzia-
łalność naszej Izby, a być może w przyszłości przyjąć niektóre podpatrzone rozwiązania. 
Z naszym opiekunem we Francji Guy de Foresta omówiliśmy zagadnienia, które mogłyby być 
przedmiotem wzajemnej współpracy, a więc przede wszystkim wymiana aplikantów i wspól-
ne wideokonferencje na interesujące nas tematy. Wyjazd pozwolił również na nawiązanie 
wstępnych kontaktów z przedstawicielami adwokatury hiszpańskiej, brytyjskiej i belgijskiej. 
Być może zaowocuje to kolejnymi porozumieniami, które będą mogły przełożyć się na po-
zyskiwanie środków unijnych na szkolenie aplikantów. Należy więc podtrzymywać kontakty 
zagraniczne, gdyż nie jest obecnie możliwe pozostawanie w działalności samorządowej na 
marginesie Europy, a jednocześnie nadążanie za nowoczesnymi trendami.

Najbliższym efektem naszego wyjazdu do Francji będzie rewizyta delegacji Izby Lyońskiej 
z dziekanem Panią Myriam Picot w Krakowie w dniu 27 kwietnia 2010 r. Pani dziekan or-
ganizuje coroczne wyjazdy młodzieży francuskiej do obozu koncentracyjnego w Oświę-
cimiu. Podczas pobytu w Lyonie uzgodniliśmy, że będzie to okazja do złożenia wizyty  
w siedzibie naszej Izby. 

Bogusław Adamczyk 
 Radca prawny 

Wicedziekan ds. aplikacji  
Rady OIRP w Krakowie
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Paneuropejska Organizacja  
Prawników zajmująca się  
Szkodami na Osobach PEOPIL
Pani Dziekan od listopada 2009 roku bierze udział w spotkaniach, w których uczestniczą 
przedstawiciele międzynarodowej organizacji PEOPIL. Organizacja ta zajmuje się prawem 
odszkodowań i prawem szkód na osobach. Członkiem zarządu PEOPIL jest nasza koleżanka 
radca prawny Jolanta Budzowska. PEOPIL zamierza zorganizować w dniach 10 i 11 czerwca 
2011 roku w Krakowie coroczną międzynarodową konferencję, która ma sprzyjać wymianie 
wiedzy i doświadczeń w zakresie, którym zajmuje się organizacja. 

Do udziału w konferencji zostaną zaproszeni radcowie prawni. W tym celu została powołana 
robocza Komisja w skład, której weszły m.in.: z PEOPIL nasza koleżanka Jolanta Budzowska, 
z Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych Danuta Koszyk-Ciałowicz i z Rady Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Krakowie – Dziekan Michalina Nowokuńska. Zadaniem Komisji 
jest zorganizowanie konferencji, w tym opracowanie jej szczegółowego programu, dobór 
polskich wykładowców i rozpowszechnienie informacji wśród radców prawnych na jej temat. 

Patronat honorowy nad konferencją objęły Krajowa Rada Radców Prawnych, Okręgowa 
Izba Radców Prawnych w Krakowie, a także Naczelna Rada Adwokacka i Okręgowa Rada 
Adwokacka w Krakowie. Rada OIRP w Krakowie na bieżąco będzie informowała o organizacji 
PEOPIL i o samej konferencji m.in. na stronie internetowej i w Biuletynie Informacyjnym.

Małgorzata Wyszogrodzka 
Radca prawny 

 Sekretarz Rady OIRP w Krakowie
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Nawiązanie współpracy  
z Instytutem Allerhanda
Instytut Allerhanda powstał w Krakowie w 2009 roku w dzień 75. jubileuszu kodeksu han-
dlowego z 1934 roku i rocznicę urodzin swojego patrona. Należy przypomnieć, że Maurycy 
Allerhand jest postacią wybitnie zasłużoną dla świata nauki, a nam radcom prawnym jest 
znany przede wszystkim jako autor znakomitych komentarzy do kodeksu handlowego, ko-
deksu postępowania cywilnego czy też prawa upadłościowego.

Do podstawowych pól aktywności Instytutu należą organizacja sesji naukowych, pa-
neli dyskusyjnych, szkoleń, konferencji. Swoimi zainteresowaniami Instytut obejmu-
je takie zagadnienia jak prawo prywatne w tym prawo handlowe i upadłościowe, pra-
wo rynku finansowego i kapitałowego, ramy ustrojowo-prawne dochodzenia roszczeń 
i rozstrzyganie sporów. Mając na uwadze możliwość skorzystania przez środowisko 
radców prawnych z wymiany doświadczeń i poglądów szeroko pojętego prawa go-
spodarczego i handlowego, które będą się toczyć na forum Instytutu, Prezydium Rady 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie postanowiło nawiązać współpracę  
z Instytutem Allerhanda.

Prezydium spotkało się z Prezesem Instytutu Allerhanda dr Arkadiuszem Radwanem. Spo-
tkanie poprzedziło wystąpienie pana Prezesa do Krajowej Rady Radców Prawnych i Okrę-
gowej Izby Radców Prawnych w Krakowie „z propozycją współpracy oraz przystąpienia do 
rządowego frontu instytucji wspierających Instytut Allerhanda”. 

W toku spotkania ustalono ogólne zasady współpracy. Będzie to współpraca doraźna uza-
leżniona od tematyki spraw, zagadnień którymi będzie zajmował się Instytut, a które jedno-
cześnie będą stanowiły przedmiot zainteresowania radców prawnych. Przedstawiciel Insty-
tutu będzie informował Radę o tematach organizowanych szkoleń, konferencji, sympozjów 
naukowo – dydaktycznych. 

W przypadku gdy tematyka szkoleń, konferencji będzie interesująca dla radców prawnych 
i radcowie prawni będą w nich uczestniczyć, Rada udzieli wsparcia finansowego w formie 
współfinansowania szkoleń, konferencji . Szkolenia dla radców prawnych będą nieodpłatne 
i będzie można je zaliczyć do szkoleń zawodowych. Przewiduje się też udział radców prawnych 
w charakterze wykładowców, panelistów itp. 

 Małgorzata Wyszogrodzka 
Radca prawny 

Sekretarz Rady OIRP w Krakowie
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Doskonalenie zawodowe

Komisja ds. doskonalenia zawodowego informuje:
1. W dniach od 7 do 9 maja 2010 r. w ośrodku „Geovita” w Zakopanem  ul. Wierchowa 
4 odbędzie się szkolenie wyjazdowe obejmujące następującą tematykę:
Postępowanie z zakresu prawa pracy. Wpływ postępowania upadłościowego na sto-
sunki pracownicze.
Najnowsze orzecznictwo SN i ETS z zakresu prawa pracy.
Wykładowca: Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie Jolanta Frańczak

Czynności zawodowego pełnomocnika procesowego według nowych reguł postępowa-
nia cywilnego, wprowadzonych nowelami do KPC w 2009 r. oraz w świetle najnowszego 
orzecznictwa TK i SN:

1. Nowości w zakresie czynności procesowych, ze szczelnym uwzględnieniem czynności 
podejmowanych przez profesjonalnych pełnomocników. Tryb usuwania braków formal-
nych pism procesowych. Pełnomocnictwo procesowe. 

2. Nowe regulacje w postępowaniu w sprawach gospodarczych

3. Czynności w postępowaniu dowodowym– przedmiot i ciężar dowodu 
 – wniosek dowodowy 
 – odmowa dopuszczenia dowodu 
 – wniosek o zabezpieczenie dowodu 
 – okoliczności podlegające udowodnieniu a środki dowodowe
 – dopuszczenie dowodu z urzędu 

B. Zarzuty w apelacji w związku z uchybieniami procesowymi sądu popełnionymi w toku 
postępowania dowodowego oraz ich utrata w świetle art.162 k.p.c. 

4. Elektroniczne postępowanie upominawcze

5. Zmiany dot. skargi kasacyjnej oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem pra-
womocnego orzeczenia. 

6. Zmiany w postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym.

Wykładowca: Sędzia SN Henryk Pietrzkowski
Szczegółowe informacje oraz karty zgłoszenia zostały zamieszczone na stronie internetowej 
Izby: www.oirp.krakow.pl 

2. W kwietniu br. w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu odbędą się 3 godzinne, bez-
płatne szkolenia z zakresu europejskiego postępowania cywilnego. Będą to szkolenia 
praktyczne, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość wypełniania formularzy 
m.in. pozwu o wszczęcie europejskiego nakazu zapłaty. Szkolenia poprowadzi Sędzia V 
Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Tarnowie, Pan Zbigniew Miczek. 

Dla czynnego udziału w szkoleniu prosimy uczestników o przyniesienie notebooków 
z możliwością dostępu do Internetu poprzez sieci operatorów telefonii komórkowej.
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Doskonalenie zawodowe

Szkolenia odbędą się:

w Krakowie
w dniu 20 kwietnia 2010 r.(wtorek) od godziny 17.00 do 20.00 w sali Audytorium im. Prof. 
Wincentego Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2 

w Tarnowie
w dniu 17 kwietnia 2010 r. (sobota) od godziny 10.00 do 13.00 w budynku Enion S.A. w Tar-
nowie, ul. Lwowska 72-96 B

w Nowym Sączu
w dniu 24 kwietnia (sobota) od godziny 10.00 do 13.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego 
w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33

3. Przypominamy o terminie szkolenia z zakresu nowego Kodeksu etyki radcy prawnego, 
który odbędzie w Nowy Sączu z w dniu 17 kwietnia br. od godziny 10 do 15-tej w sali 
obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33.

4. W dniach od 22 do 28 maja br. Komisja d/s doskonalenia zawodowego, komisja ds. 
sportu i rekreacji oraz Komisja d/s współpracy z zagranicą organizują wyjazd szkole-
niowo-turystyczny do Bawarii. W konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej 
w Monachium odbędzie się konferencja szkoleniowa obejmująca następującą tematykę:

1. Organizacja podstawowych organów ochrony prawa w Niemczech (adwokatura – są-
downictwo – notariat – prokuratura). Struktura sądownictwa – I i II instancja, Hofgericht, 
sądownictwo gospodarcze, sądy rejestrowe.

2. Podstawowe problemy dotyczące rozwiązywania sporów, dochodzenia praw (głównie 
przez podmioty gospodarcze), przymus adwokacki, dopuszczenie adwokatów europej-
skich do wykonywania praktyki w Niemczech. 

3. Procedura postępowania w sprawie o charakterze gospodarczym, zwłaszcza problem 
krytykowanych w Polsce zbyt formalistycznych i restryktywnych przepisów procedu-
ralnych (jak to jest w Niemczech).

4. Podstawowe zasady swobody wykonywania działalności gospodarczej, dopuszczenia 
podmiotów europejskich do rynku w Niemczech, rejestracja działalności gospodarczej.

W programie także zwiedzanie Salzburga, Monachium, zamków Ludwika Bawarskiego i rejs 
po Konigsee.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Izby oraz w Sekretariacie Izby tel. 12 410 
82 60 wew. 11. 

Magdalena Mac-Szponder 
Radca prawny 

Przewodnicząca Komisja d/s doskonalenia zawodowego 

OIRP w Krakowie
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Strona aplikanta

Ślubowania, ślubowania……
Pierwszy rok aplikacji radcowskiej rozpoczął się uroczystym ślubowaniem aplikantów, które 
odbyło się w dniach 6 i 7 stycznia 2010 r. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Rady 
z Panią dziekan Michaliną Nowokuńską na czele. Panowała podniosła, poważna atmosfera. 
Młodzi ludzie byli chyba trochę przestraszeni, bo chociaż Pan wicedziekan ds. aplikacji Bo-
gusław Adamczyk gratulował wszystkim faktu, iż dostali się na tę aplikację, to jednak ogólny 
wydźwięk jego przemówienia nie był optymistyczny. 

Ślubowanie zostało uwiecznione na zdjęciach, których autorem jest wspomniany już wyżej 
wicedziekan i jak się wydaje będzie z niego drugi fotograf w Izbie po Panu mec. Ryszardzie 
Korskim, który do tej pory dzierżył w dłoni berło…a właściwie aparat fotograficznego pierw-
szeństwa.

Ślubowali też radcowie prawni….
W dniu 19 stycznia br. w Sali Juliusza Lea Urzędu Miasta Krakowa ślubowanie złożyło 79 
egzaminowanych aplikantów, którzy rozpoczęli aplikację w lutym 2006 r. i z powodzeniem 
zdali egzamin radcowski. Był to ostatni korporacyjny egzamin w Izbie. Tutaj atmosfera była 

Ślubowanie aplikantów - to tylko skromna ich część

newsletter4.indd   20 22/03/2010   11:15



21

Strona aplikanta

Członkowie prezydium OIRP w Krakowie podczas uroczystości ślubowania radców prawnych

Młodzi radcowie prawni podczas ślubowania i członkowie Komisji Egzaminacyjnej
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Strona aplikanta

o wiele bardziej swobodna i radosna. Wszak za nimi pozostały trudy nauki, kolokwia, nie-
przespane noce, godzenie pracy i zajęć aplikacyjnych – przed nimi tylko świetlana kariera 
radcy prawnego. W uroczystości uczestniczyli – oprócz władz Izby – także wykładowcy pro-
wadzący zajęcia teoretyczne na poszczególnych latach aplikacji oraz członkowie Komisji 
Egzaminacyjnej. Były kwiaty, przemówienia, uściski, lampka szampana. Wiele ciepłych słów 
podziękowania usłyszeli od młodych radców Pani dziekan i wicedziekan ds. aplikacji a także 
opiekun aplikantów – Pan mec. Władysław Wójcik, prowadzący tę grupę przez prawie 4 lata.

Ważna rzecz – Porozumienie…
W dniu 2 lutego 2010 r. w Warszawie, pomiędzy Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury 
w Krakowie a Krajową Radą Radców Prawnych w Warszawie, zostało zawarte Porozumienie 
w sprawie odbywania przez aplikantów radcowskich szkolenia z zakresu działania sądownic-
twa powszechnego i prokuratury. Porozumienie w zasadniczy sposób zmieniło zasady odby-
wania zajęć praktycznych przez aplikantów, co zapowiadaliśmy już w poprzednim Biuletynie. 
Nie będzie miesięcznych praktyk w sądach i prokuraturze, chociaż i te instytucje zostaną 
przez liczny I rok odwiedzone na 1 lub 1,5 dnia. Problemem – ale jego rozwiązywanie jest już 
w toku – będzie umieszczenie prawie 570 aplikantów I roku w siedzibach sądów i prokuratury. 

A co na drugim roku?
Szczęśliwie zakończył się I rok aplikacji rozpoczętej w styczniu 2009 r. – wszyscy zdali dosyć 
trudne kolokwia, zwłaszcza z prawa cywilnego materialnego i procesowego. Niestety, apli-
kanci nie mieli dłuższej przerwy, niespełna po dwóch tygodniach od ostatniego kolokwium na 
pierwszym roku już rozpoczęli zajęcia na roku II. Troje aplikantów ze średnią ocen w granicach 
4,65-4,75 zostało wyróżnionych przez Radę OIRP za bardzo dobre osiągnięcia w nauce. Byli 
to: Joanna Toruniewska, Ewelina Żytniak i Maciej Skrzypek.

Aplikanci wybrali także nowego wicestarostę roku, którym został Krzysztof Rąpała. 

Z reporterskiego obowiązku i z racji, iż autorka tekstu jest opiekunem II roku aplikacji do-
dajemy, że w dniu 5 marca w krakowskim klubie Shakers odbyła się już trzecia tzw. impreza 
integracyjna aplikantów II roku. Młodzież bawiła się znakomicie, tylko z tą integracją nie 
najlepiej. Nie znają nawet swoich imion. Chyba szkoda, bo przed nimi jeszcze trochę czasu, 
który przyjdzie im spędzać razem na zajęciach.

Apelujemy także do innych roczników aplikacji – realizujecie jakieś inne, poza aplikacyjne 
przedsięwzięcia? Urządzacie interesujące spotkania, bierzecie udział w ciekawych imprezach 
– opowiedzcie nam o nich, napiszemy o tym na tej stronie. 
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Strona aplikanta/Sport

Chwila na uśmiech….
Adwokat adwokatowi wilkiem
Adwokat z Charlotte, Północna Karolina zakupił pudło bardzo rzadkich i bardzo drogich cy-
gar, po czym ubezpieczył je od ognia. W ciągu miesiąca wypaliwszy je wszystkie, nawet bez 
zapłaty pierwszej raty za polisę ubezpieczeniową, zgłosił do firmy ubezpieczeniowej żądanie 
odszkodowania. W swoim pozwie adwokat napisał, że cygara zostały utracone w „całej serii 
drobnych spaleń”. Firma ubezpieczeniowa odmówiła zapłaty, jako że ubezpieczony zużył cy-
gara w „normalny sposób”.Adwokat założył sprawę w sądzie i wygrał! W uzasadnieniu sędzia 
zgodził się z firmą ubezpieczeniową, że żądanie jest niepoważne. Tym niemniej stwierdził, że 
adwokat właściwie się ubezpieczył i w polisie było zaznaczone, że cygara są ubezpieczone na 
wypadek ognia, bez określenia, co znaczy „normalny lub nienormalny sposób utraty przez 
spalenie”.Zamiast złożyć sprawę do sądu apelacyjnego, firma ubezpieczeniowa zapłaciła 
adwokatowi $15,000 za cygara utracone w wyniku spalenia. Natychmiast, jak adwokat zreali-
zował czek, firma ubezpieczeniowa zgłosiła do prokuratury 24 przypadki celowego podłożenia 
ognia i adwokat został aresztowany. Z jego zeznaniami ze sprawy o odszkodowanie w ręku 
firma ubezpieczeniowa poszła do sądu i adwokat został skazany za celowe spalenie swojego 
ubezpieczonego mienia na 24 miesiące więzienia i $ 24,000 odszkodowania.

Edyta Klek 
Opiekun II roku aplikacji OIRP w Krakowie

VII Ogólnopolskie Mistrzostwa 
Narciarskie Radców Prawnych 
w Krynicy
Staraniem Komisji Socjalnej Krajowej Rady Radców Prawnych w dniach od 4 do 7 marca 2010 r. 
na Jaworzynie Krynickiej odbyły się już VII z kolei Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie 
Radców Prawnych. Impreza ta od dawna cieszy się dużym zainteresowaniem, a z roku na 
rok coraz większym powodzeniem. Wśród zdobywców pucharów z całej Polski wyróżnili się 
również znacząco narciarze z naszej Izby w osobach i kategoriach następujących:
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Sport

1. SLALOM GIGANT – kobiety
Grupa I I miejsce  –  Elżbieta Reichert-Kądziołka 
 II miejsce  –  Maria Cichoń-Szepczyńska

Grupa II I miejsce  –  Magdalena Szepczyńska 
 II miejsce  –  Małgorzata Podrecka

2. SLALOM RÓWNOLEGŁY – kobiety
 I miejsce  –  Magdalena Szepczyńska

3. SLALOM GIGANT – mężczyźni
Grupa II I miejsce  –  Mariusz Grzesiuk

Jest to znacząca grupa asów wyczynowego narciarstwa godnie reprezentująca Izbę krakowską. 
Szczegółowe sprawozdanie znajduje się na naszej stronie internetowej.

Andrzej Hanusz 
Radca prawny 

Przewodniczący Komisji Socjalnej KRRP

I Krakowski Międzynarodowy Turniej 
Koszykówki Prawników Temida
W dniach 18 do 20 marca 2010 roku został zorganizowany I Krakowski Międzynarodowy Tur-
niej Koszykówki Prawników „Temida” przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Miejsce 
rozgrywek Hala TS Wisła Kraków ul. Reymonta. W turnieju bierze udział 7 drużyn w tym dwie 
drużyny zagraniczne tj. sędziowie litewscy i sędziowie ukraińscy z obwodu lwowskiego oraz 
5 drużyn polskich z obszaru działania apelacji krakowskiej: sędziowie, adwokaci, notariusze, 
prokuratorzy oraz drużyna Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Kapitanem dru-
żyny radców prawnych został Jakub Skawiński. Rada podjęła decyzję o zakupie dla naszych 
zawodników jednakowych strojów sportowych, w których godnie reprezentowali podczas 
turnieju Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. ( Z uwagi na termin oddania Biuletynu 
do druku nie znamy wyników turnieju, które podamy na n/ stronie internetowej.)

 Małgorzata Wyszogrodzka 
Radca prawny 

Sekretarz Rady OIRP w Krakowie

Szczyt PIKUJ zdobyty – Bożena Wyszyńska.

newsletter4.indd   24 22/03/2010   11:15



25

Sport

II Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców 
Prawnych w Halowej Piłce Nożnej 
Kielce 2010
W dniach od 23 do 25 kwietnia br. w Zagnańsku odbędą się II Ogólnopolskie Mistrzostwa 
Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej Kielce 2010, organizowane przez Okręgowa Izbę 
Radców Prawnych w Kielcach i Krajową Radę Radców Prawnych.

W Mistrzostwach weźmie udział drużyna OIRP w Krakowie, której kapitanem jest Pan Maciej 
Bałaziński. 

Magdalena Mac-Szponder 
Radca prawny 

Przewodnicząca Komisja d/s sportu i rekreacji 
OIRP wKrakowie

Apel
Ars Legis Stowarzyszenie Św. Ivo Helory Patrona Prawników w Krakowie prosi 
o wsparcie działalności poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz 
Stowarzyszenia – jako Organizacji Pożytku Publicznego.

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nume-
rem: 0000248256 i posiada konto bankowe: 

Nr 31 1940 1076 3004 3851 0000 0000. 

Prawidłowa nazwa (co jest istotne przy wypełnianiu formularza podatkowego):

ARS LEGIS – Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników.
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Okładka – Collegium Maius Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, fot. Ryszard Korski

BIULETYN INFORMACYJNY – 1
styczeń – marzec 2010

Materiały zebrała i opracowała:
Małgorzata Wyszogrodzka
Okręgowa Izba Radców 
Prawnych w Krakowie
Nakład: 2300 egzemplarzy

OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH

ul. Płk. Francesco Nullo 8/4, 31-543 KRAKÓW
tel. 12/410-84-00; 12/410-82-60, fax. 12/410-84-01  
www. oirp. krakow.pl, e-mail: biuro@oirp.krakow.pl 
Bank PEKAO SA III o/Kraków
Nr 72 1240 2294 1111 0000 3708 7100

BIURO CZYNNE: poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00

W SIEDZIBIE RADY OIRP 
W KRAKOWIE DYŻURUJĄ:

DZIEKAN
Michalina Nowokuńska
wtorek w godz. 12.00 – 14.00

WICEDZIEKAN
Bogusław Adamczyk
poniedziałek 
w godz. 12.00 – 14.00

SEKRETARZ
Małgorzata Wyszogrodzka
środa w godz. 9.00 – 11.00

SKARBNIK
Alicja Juszczyk
środa w godz. 8.00 – 10.00

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
Zofia Krok
czwartek w godz. 12.00 – 14.00

POZA SIEDZIBĄ RADY OIRP 
W KRAKOWIE DYŻURUJĄ 
WICEDZIEKANI:

Elżbieta Reichert-Kądziołka
środa w godz. 15.00 – 17.00
Nowy Sącz, ul. Wałowa 1
tel. 18/547-56-76

Wiesław Hudyma
poniedziałek 
w godz. 17.00 – 19.00
Tarnów, ul. Niska 24
tel. 14/633-02-59 
606-13-45-75

Zmiany na liście radców prawnych w okresie 
od 1 grudnia 2009 r. do 28 lutego 2010 r.
Na dzień 28 lutego 2010 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie 
wpisanych było 1793 radców prawnych.

W okresie od 1 grudnia 2009 roku do 28 lutego 2010 roku:

1. Wpisano 80 osób po odbytej aplikacji radcowskiej i zdaniu egzaminu radcowskiego, 4 osoby spełnia-
jące przesłanki określone w art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, 2 osoby po przeniesieniu wpisu 
z innych Izb. 

2. Skreślono czternastu radców prawnych, w tym:

 – ośmiu zmarłych radców prawnych: 

• Mariana Czubek

• Zbigniewa Ellnain

• Helenę Gołdę

• Alicję Krakowską-Musiał

• Józefa Miernika

• Jerzego Nestora

• Jerzego Potępę

• Teresę Wąsikiewicz-Arciszewską

 – sześciu radców prawnych na ich wniosek.

3. Zawieszono prawo do wykonywania zawodu sześciu radcom prawnym, w tym:

• pięciu radcom prawnym na ich wniosek,

• jednemu radcy prawnemu na podstawie orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP 
w Krakowie.

4. Wpisano na listę prawników zagranicznych jedną osobę z RFN.

Małgorzata Łopatko 
Radca prawny 

Kierownik Biura  
OIRP w Krakowie 

Różne

Serwis  
internetowy 
Radcy  
Prawnego

www.LEX.com.pl

  Temat dnia

  Aktualności

  Ludzie prawa

  Ludzie o prawie

  Kompleksowa informacja prawna

  Newsletter Radcy Prawnego

www.LEX.com.pl
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Nr 1 styczeń – marzec 2010

Różne

Z limeryków faktyczno-wiosennych

Z limeryków wiosenno-sercowych

Mecenasa, co w klimacie lubi zmiany,
powrót wiosny cieszy w sposób niesłychany,
woli bowiem – mówiąc szczerze –
nie w zamknięciu, a w plenerze
się w faktyczne, rozmaite wprawiać stany.

W pewnym mieście (pomińmy detale) 
kwitnie sobie uczucie dość śmiale, 
co je – głoszą pogłoski – 
pewien duet radcowski 
z pasją w sobie lokuje wytrwale.

Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Joanna Włodarczyk
Radca prawny
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