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NOWE 8. WYDANIE!

Kodeks spółek
handlowych
Komentarz

prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba

Stan prawny na 1 lipca 2011 r.
Z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie:
13 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 767)
i 1 stycznia 2012 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 531).
W komentarzu uwzględniono nowe orzecznictwo
Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych
oraz wypowiedzi doktryny prawa handlowego.

Książka do nabycia
w księgarni internetowej www.profinfo.pl
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Dla tych, którzy spędzą Święta pod choinką albo pod palmami
Dla tych, którzy będą spędzać je samotnie albo otoczeni bliskimi
Dla tych, którzy zaśpiewają kolędę albo włączą muzykę techno
Zmęczonych tradycją coraz mniej „dzisiejszych” spotkań z rodziną
I wyczekujących pierwszej gwiazdki żeby z radością podzielić się opłatkiem
– życzenia odnalezienia w Tych Dniach wyjątkowego optymizmu, jaki
z sobą niosą
i sił, które w Nowym Roku pozwolą wrócić do codzienności
i popatrzeć na nią jako na coś naprawdę wartościowego

Szkolenia

Dziekan i Rada
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
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Ważne w OIRP
Drogie Koleżanki i Koledzy!!!
Kolejny rok naszej drugiej kadencji dobiega końca. Każdy rok obfituje w nowe wydarzenia .
Zakończyliśmy realizację II edycji projektu unijnego „Małopolski radca prawny przed sądami
Unii Europejskiej”, zaznaczyliśmy swoją obecność w zorganizowanym przez Parlament Europejski, Komisję Europejską oraz Polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej na Forum
Jednolitego Rynku Wewnętrznego (Single Market Forum – SIMFO), współorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję „Dyscyplina finansów publicznych – stan obecny i kierunki
zmian” – niezwykle ważną dla radców prawnych zatrudnionych w administracji rządowej
i samorządowej, wspieraliśmy ogólnopolską konferencję „Nowe prawo medyczne”, w której
radcowie prawni i aplikanci radcowscy byli prelegentami i panelistami. Zorganizowaliśmy
w II półroczu br. kilka jednodniowych szkoleń w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, umożliwiając w ten sposób radcom prawnym uzyskanie niezbędnych punktów szkoleniowych,
prowadziliśmy aplikację radcowską, przeprowadzaliśmy kolokwia na I i II roku aplikacji
według nowych zasad, interesowaliśmy się losem radców prawnych i rozwojem ich kariery
zawodowej bezpośrednio po uzyskaniu wpisu na listę radców prawnych. Współtworzyliśmy
listę pełnomocników do doręczeń dla stron postępowania administracyjnego mieszkających za granicą, znaleźliśmy także czas na sport i relaks. Pamiętamy również o seniorach
i radcach prawnych potrzebujących pomocy.
Niektóre z tych wydarzeń opisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym. Zachęcam zatem wszystkich zainteresowanych do jego lektury.
Ufam, że w Nowy 2012 Rok wkroczymy z optymizmem i przekonaniem, że ten jubileuszowy
rok, będzie dla nas szczególnie pomyślny.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Michalina Nowokuńska
Radca prawny, Dziekan Rady OIRP w Krakowie

Z limeryków świątecznych
czyli rzecz o karpiu-chytrusie

Z limeryków sylwestrowych
czyli o podróżach niekonwencjonalnych

Pewien karp, co za Świętami nie przepada,
kulinarne nowe trendy chętnie bada,
owinąwszy się więc glonem,
macha – wielce rad – ogonem
– w czas Wigilii sushi chyba nikt nie jada..?!

Pewien radca, chcąc powitać Nowy Rok,
na szalony zdecydował się dość krok –
pragnąc witać nieprzerwanie
wybrał opcję: przemieszczanie,
w kilka różnych stref czasowych robiąc skok.

Joanna Włodarczyk
Radca prawny
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Ważne w OIRP
Nowi radcowie prawni na start
Przez wiele lat na rynku usług prawnych zapotrzebowanie na radców prawnych było tak duże, że wystarczyło
zdobyć tytuł zawodowy radcy prawnego by mieć zagwarantowane zatrudnienie. Obecnie nie jest to już takie
proste. Konkurencja i nasycenie prawniczego rynku pracy powoduje, że uzyskanie tytułu radcy prawnego
staje się warunkiem koniecznym, lecz niewystarczającym w rozwijaniu kariery zawodowej.
Prześledźmy jak radzą sobie na coraz bardziej wymagającym rynku świadczenia pomocy prawnej radcowie
prawni z naszej Izby, wpisani na listę radców prawnych, prowadzoną przez Radę OIRP w Krakowie, w latach
2010 – 2011.

Ślubowanie … i co dalej?

Od 1 stycznia 2010 r. liczba radców prawnych wpisanych na listę prowadzoną przez Radę OIRP w Krakowie
zwiększyła się o 467 radców prawnych, co stanowi wzrost o 26 % w stosunku do liczby radców prawnych
wpisanych na listę w naszej Izbie na dzień 31 grudnia 2009 r. Z 467 „nowych” radców prawnych 381 podjęło
wykonywanie zawodu radcy prawnego, co oznacza wzrost o 32% w stosunku do liczby radców prawnych
wykonujących zawód na dzień 31 grudnia 2009 r. W związku z powyższym można i należy przyjąć, że 81,6%
„nowych” radców prawnych znalazło zatrudnienie na rynku usług prawnych.
We wspomnianym okresie odbyło się 21 ślubowań osób, które uzyskały status radcy prawnego. Było wśród
nich 393 absolwentów aplikacji radcowskiej, którzy zdali egzamin radcowski w 2010 i 2011 roku oraz doktorzy
nauk prawnych i przedstawiciele innych zawodów prawniczych (asystenci sędziego, referendarze sądowi,
asystenci prokuratora, adwokaci, notariusze, sędziowie) spełniający kryteria wpisu na listę radców prawnych
przewidziane w ustawie o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 10, poz. 65 z późn.
zm.), w sumie 74 osoby.

Kancelarie i spółki „górą”

Najwięcej „nowych” radców prawnych prowadzi działalność zawodową w kancelariach indywidualnych (163
osoby) bądź w spółkach prowadzonych z innymi radcami prawnymi (42 osoby, w szczególności w spółce
cywilnej – 14, jawnej – 1, partnerskiej – 15, komandytowej – 12).
Można także zaobserwować „nieśmiałą” tendencję do tworzenia kancelarii mieszanych tj. kancelarii radców
prawnych i adwokatów (7 osób) albo kancelarii radców prawnych i doradców podatkowych (1 osoba), oferujących w ramach partnerstwa wielodyscyplinarnego kompleksową ochronę interesów klientów.
Stosunkowo dużo radców prawnych zdecydowało się na wykonywanie zawodu na podstawie umowy o pracę (130 osób). 26 osób wykonuje zawód radcy prawnego na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa
o dzieło, umowa zlecenia lub inna umowa nienazwana).
Niektórzy spośród „nowych” radców prawnych łączą dwie formy wykonywania zawodu. I tak przykładowo
23 radców prawnych jest zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przy jednoczesnym prowadzeniu
kancelarii lub spółki. W ich przypadku umowa o pracę przekłada się w praktyce na pewne i terminowo
otrzymywane wynagrodzenie, stwarzając jednocześnie okazję do ustawicznego kształcenia się i podnoszenia
kwalifikacji na koszt pracodawcy. Praca w kancelarii oferuje możliwość rozwoju zawodowego poprzez dostęp
do bardziej zróżnicowanego typu spraw.
W zakresie łączenia dwóch lub więcej form wykonywania zawodu radcy prawnego występują i inne konfiguracje
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np. umowa o pracę i umowy cywilnoprawne, umowa o pracę i wykonywanie zawodu radcy prawnego w spółce.
Warto przypomnieć, że ustawa o radcach prawnych nie zawiera ograniczeń co do możliwości wykonywania
zawodu radcy prawnego jednocześnie w różnych formach, przewidzianych w art. 8 w/w ustawy.

Radcowie prawni niewykonujący zawodu

Spośród 467 „nowych” radców prawnych 25 radców prawnych wystąpiło z wnioskiem o zawieszenie prawa
do wykonywania zawodu ze względu na zatrudnienie w organach wymiaru sprawiedliwości, w organach
ścigania lub kancelarii notarialnej lub wykonywaniu zawodu adwokata.
86 czyli 18,4 % nowo wpisanych radców prawnych nie zawiadomiło Izby o formach wykonywania zawodu.
W związku z tym można jedynie przypuszczać, że część radców prawnych nie wykonuje zawodu radcy
prawnego, a część nie dopełniła obowiązku dotyczącego zawiadomienia Rady o podjęciu wykonywania
zawodu i formach jego wykonywania, o adresie i nazwie kancelarii lub spółki, a także o każdej zmianie tych
informacji, wynikającego z art. 8 ust. 3 ustawy o radcach prawnych oraz § 5 ust. 2 Uchwały nr 110/VII/2010
Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców
prawnych i list aplikantów radcowskich.
Korzystając z okazji przypominamy i prosimy wszystkich radców prawnych, którzy zaniedbali w/w obowiązek o wypełnienie formularza „Zawiadomienie o wykonywaniu zawodu”, który znajduje się na
stronie internetowej Izby (www.oirp.krakow.pl) i do którego prowadzi link umieszczony w lewym
menu w grupie „Dla Radców” o nazwie „Obowiązki zawodowe” i przesłanie go na adres Okręgowej Izby
Radców Prawnych: ul. Płk. Francesco Nullo 8/4, 31 – 543 Kraków w terminie do 31 stycznia 2012 roku.

Kilka refleksji końcowych

W świetle przedstawionych danych można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że obecnie blisko
20% osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu radcy prawnego nie znalazło miejsca na
rynku usług prawnych. A tymczasem, kolejni kandydaci zdobywają uprawnienia niezbędne do wykonywania
zawodu. W 2012 r. w OIRP w Krakowie przystąpi do egzaminu radcowskiego około 115 aplikantów radcowskich, a w 2013 r. ponad 550 osób.
Rodzi się pytanie czy przy tak dynamicznym tempie wzrostu liczby radców prawnych małopolski rynek usług
prawnych zdoła ich przyjąć?
Z analiz statystycznych wynika, że popyt na profesjonalną obsługę prawną nie wzrasta proporcjonalnie do
podaży usług prawnych. Wydaje się, że „wchłonięcie” takiej ilości radców prawnych nie będzie już możliwe.
Pośrednio potwierdzają tą tendencję zgłoszenia od „nowych” radców prawnych, wpływające obecnie do
OIRP w Krakowie, w których radcowie prawni wnioskują o zwolnienie ich z obowiązku uiszczania składki
członkowskiej i ubezpieczeniowej z powodu pozostawania bezrobotnymi albo zawiadamiają o niewykonywaniu zawodu. Jeżeli chodzi o pokaźną grupę radców prawnych wykonujących zawód na podstawie umowy
o pracę, to OIRP w Krakowie nie posiada szczegółowych informacji dotyczących typu tych umów (na czas
określony albo na czas nieokreślony) oraz wymiaru czasu pracy tych umów. W związku z tym trudno jest
ocenić „atrakcyjność” tej formy wykonywania zawodu. Łączenie tej formy wykonywania zawodu z jednoczesnym prowadzeniem kancelarii albo wykonywaniem zawodu w formie umów cywilnoprawnych mogłoby
sugerować, że umowa o pracę stanowi niejednokrotnie jedynie punkt wyjścia do rozwijania kariery zawodowej. Podobnie samo otwarcie i prowadzenie kancelarii lub założenie spółki nie przekłada się automatycznie
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na osiągnięcie dużego sukcesu finansowego na rynku usług prawnych. Prowadzenie kancelarii często nie
oznacza bardzo intratnych transakcji, kompleksowej obsługi prawnej biznesu i dużych firm. Wręcz przeciwnie, coraz częściej podstawowym źródłem utrzymania kancelarii staje się obsługa prawna świadczona na
rzecz przysłowiowego Nowaka czy Kowalskiego, czyli przeciętnie zamożnych osób fizycznych. Dotyczy to
zwłaszcza indywidualnych kancelarii radcy prawnego.
Nie ulega jednak wątpliwości, że pomimo swoistego nasycenia rynku świadczenia pomocy prawnej, zawsze
znajdzie się na nim miejsce dla profesjonalnych i kompetentnych radców prawnych.
A zatem bez zniechęcania nikogo – niech zwyciężą najlepsi!!!.
dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie
przy współpracy radcy prawnego
Małgorzaty Wyszogrodzkiej
Sekretarza Rady OIRP w Krakowie

Projekt „Małopolski radca prawny przed sądami
Unii Europejskiej-edycja II” zakończony
Okręgowa Izba Radów Prawnych w Krakowie od listopada 2010 roku do października 2011 roku realizowała
projekt pt „Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej – edycja II”. Projekt współfinansowany
był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał 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 wzięło udział 50 radców prawnych i aplikantów radcowskich, zrzeszonych w OIRP w Krakowie. W ramach projektu zrealizowane zostały 2 moduły szkoleniowe oraz wizyta studyjna do Luksemburga
i Brukseli.
Pierwszy moduł projektu to 120 godzinny kurs prawniczego języka angielskiego
przygotowany będzie pod kątem tematyki
z zakresu postępowania przed sądami Unii
Europejskiej. Celem kursu było pogłębianie wiedzy językowej przez Beneficjentów
poprzez opanowanie specjalistycznego
słownictwa języka anielskiego, poznanie
tekstów prawniczych w języku angielskim,
w tym aktów prawnych, orzeczeń sądów
UE, kontraktów i innych dokumentów oraz
przygotowanie się do egzaminu kończącego się uzyskaniem Certyfikatu Angielskiego
Języka Prawniczego TOLES.
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Wykładowcami były osoby posiadające duże doświadczenie w nauce prawniczego języka obcego, będące
zarówno filologami jak również wieloletnimi praktykami w dziedzinie tłumaczeń dokumentów prawnych,
współpracujące z instytucjami Unii Europejskiej, w tym z Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.
Drugi moduł Projektu składał się natomiast z 10 wykładów z zakresu procedury postępowania przed sądami
Unii Europejskiej. Główny akcent tematyki wykładów został położony na działanie radcy prawnego jako pełnomocnika strony oraz poświęcony był praktycznym aspektom postępowania przed sądami Unii Europejskiej.
Wykładowcami byli wybitni wykładowcy akademiccy oraz radcowie prawni posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa europejskiego.
Bardzo istotnym składnikiem projektu, uzupełniającym go o aspekt praktyczny, była wizyta studyjna do europejskich sądów w Luksemburgu oraz do Brukseli. Beneficjenci projektu wzięli udział w charakterze publiczności
w rozprawach, mieli możliwość obserwacji postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości oraz zapoznania
się z formalnymi zasadami występowania pełnomocników stron. Ważnym punktem wizyty studyjnej były
spotkania z sędziami Trybunału Sprawiedliwości oraz z pracownikami Sądów.
Natomiast w Brukseli uczestnicy projektu spotkali się w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE z pracownikami
ambasady. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom instytucjonalno – prawnym funkcjonowania UE. Ponadto
odbyło się spotkanie z Przedstawicielem Przedstawicielstwa Krajowej Izby Radców Prawnych w Brukseli podczas
którego Beneficjenci projektu zapoznali się z procesem tworzenia prawa europejskiego oraz rolą samorządu
radcowskiego w organizacjach i stowarzyszeniach prawniczych działających w Brukseli.
Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem w środowisku radców prawnych i aplikantów zrzeszonych w OIRP w Krakowie i uzyskał bardzo dobre oceny ze strony uczestników projektu. Należy podkreślić,
iż znajomość prawa unijnego, a zwłaszcza zasad proceduralnych mających zastosowanie w postępowaniach
prowadzonych przez sądy działające w ramach Trybunału Sprawiedliwości UE oraz metod wykładni przepisów
prawa unijnego stanowi warunek sine qua non należytego wykonywania zawodu radcy prawnego od czasu
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Dorota Olbrycht-Strzelecka
Radca prawny, Koordynator projektu

Komunikat w sprawie pełnomocników do doręczeń
Rada OIRP w Krakowie odpowiadając na apel Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
oraz promując nowe możliwości aktywności zawodowej radców prawnych uczestniczyła w sporządzeniu listy
pełnomocników do doręczeń.
Departament Konsularny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wychodząc naprzeciw potrzebom Polaków zamieszkałym zagranicą, tworzy listę prawników, którzy mogą podjąć się działań związanych z pełnomocnictwem
do doręczeń dla stron postępowania administracyjnego zamieszkałych lub mających siedzibę za granicą. Lista
ta zostanie przekazana do polskich urzędów konsularnych, celem udostępnienia interesantom.
Powyższa inicjatywa Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych powstała w związku
z obowiązującą od 11 kwietnia 2011 r. nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego, a w szczególności
ze zmianą treści art. 40 § 4 i 5 k.p.a. wprowadzającego nowe uregulowania dotyczące doręczania pism dla
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stron postępowania administracyjnego zamieszkałych lub mających siedzibę za granicą, które nie ustanowiły
w kraju pełnomocnika do prowadzenia ich sprawy. Zgodnie z art. 40 § 4 i 5 k.p.a. na stronie ciąży obowiązek
wskazania pełnomocnika do doręczeń, a w przypadku niewskazania takiego pełnomocnika pisma przeznaczone
dla strony będą pozostawiane w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, po uprzednim prawidłowym pouczeniu
strony przez organ administracji prowadzący postępowanie.
Zadaniem pełnomocnika do doręczeń jest odbieranie i przekazywanie pism kierowanych przez organ administracji stronie postępowania administracyjnego.
W naszej Izbie 71 radców prawnych zgłosiło gotowość świadczenia usług w charakterze pełnomocnika do doręczeń. Lista kandydatów na pełnomocników do doręczeń z OIRP w Krakowie została wysłana do KRRP, która
sporządziła krajową listę pełnomocników do doręczeń i przekazała ją do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura OIRP w Krakowie

Forum Jednolitego Rynku Wewnętrznego
Parlament Europejski, Komisja Europejska oraz Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej zorganizowały
w dniach 3 – 4 października 2011 roku w Krakowie, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego Forum
Rynku Wewnętrznego (Single Market Forum – SIMFO). Unijny rynek wewnętrzny jest jednym z podstawowych
priorytetów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, stąd też Forum zgromadziło około 1200 osób z kraju i zagranicy, w tym polityków, przedsiębiorców, pracodawców i przedstawicieli różnych organizacji. Podczas obrad
uczestnicy Forum koncentrowali się na potrzebie likwidacji barier występujących na drodze rozwoju wspólnego
rynku wewnętrznego, na konieczności ułatwienia prowadzenia na wspólnym rynku wewnętrznym działalności
gospodarczej i przekształcenia funkcjonujących w większości państw członkowskich unijnych punktów informacji
gospodarczej w pełne centra wspierania przedsiębiorczości. Zwrócono uwagę na fakt, iż bardzo wiele praw, które
mają służyć przepływowi towarów, usług i pracowników, wciąż wprowadzanych jest w krajach unijnych słabo.
Podkreślono, że harmonizacja prawa, dążenie do wprowadzenia jednego prawa europejskiego na jednolitym
rynku usług, oraz czynny udział obywateli i konsumentów państw unijnych w rozwoju jednolitego rynku może
spowodować tworzenie, w dobie kryzysu, nowych miejsc pracy i przyczyniać się do wzrostu gospodarczego.
Na zaproszenie Podsekretarza Stanu Ministerstwa Gospodarki p. Marcina Korolca uczestniczyłam w Forum
Rynku Wewnętrznego jako dziekan Rady. Uczestniczyłam nie tylko we wspólnych konferencjach, ale także
wzięłam udział w spotkaniach panelowych, poświęconych między innymi problematyce kwalifikacji zawodowych i podstawowych praw społecznych pracowników delegowanych, alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, zamówień publicznych, implemencji do porządków krajowych przepisów wspólnotowych oraz
legislacji krajowej i unijnej.
Na zakończenie Forum Jednolitego Rynku Wewnętrznego jego uczestnicy przyjęli Deklarację Krakowską, w której
między innymi wezwali do:
• zniesienia barier ograniczających rozwój wspólnego rynku,
• wprowadzenia Europejskiej Karty Zawodowej i narzędzi uznawania kwalifikacji zawodowych we wszystkich
państwach członkowskich Unii Europejskiej,
• wprowadzenia ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej,
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•
•
•
•

rozwoju ponadgranicznego handlu elektronicznego,
wdrożenia i prawidłowego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie prawa wspólnotowego,
rozwiązywania ewentualnych sposobów konsumentów bez konieczności wkraczania na ścieżkę sądową,
stosowania prostych i sprawiedliwych zasad udzielania zamówień publicznych i zagwarantowania przez
państwa członkowskie ich odpowiedniej egzekucji.

Z prawdziwą przyjemnością uczestniczyłam w Forum, nie tylko z uwagi na jego rangę, organizatorów i uczestników, ale także dlatego, aby wskazać Koleżankom i Kolegom nowe obszary naszej aktywności, bowiem
tam, gdzie będzie rozwijać się gospodarka, powinien pojawiać się radca prawny i świadczyć usługi prawne.
Michalina Nowokuńska
Radca prawny, Dziekan Rady OIRP w Krakowie

Nowe Prawo Medyczne 2011
18 listopada 2011r. w budynku Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Skawińskiej 8
w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe Prawo Medyczne 2011” zorganizowana
przez Sekcję Prawa Medycznego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Europejskie Stowarzyszenie
Studentów Prawa ELSA Kraków oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Kraków we współpracy z Kancelariami Radców Prawnych Kolegi Pawła Rataja oraz autorki
niniejszego komunikatu.
Patronat nad wydarzeniem objęli m.in. Minister Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Prezydent Miasta Krakowa,
Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski oraz Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Krakowie. Z uwagi na fakt, iż od samego początku projekt przewidywał działalność non profit, konferencja
doszła do skutku jedynie dzięki hojności sponsorów, za co organizatorzy pragną serdecznie podziękować.
Konferencja była adresowana głównie do radców prawnych i lekarzy, (przedstawiciele tych zawodów mogli
otrzymać po 7 punktów edukacyjnych), jednakże udział w niej wzięli również dyrektorzy podmiotów leczniczych, przedstawiciele innych zawodów prawniczych i medycznych oraz aplikanci radcowscy, studenci
prawa i medycyny. Konferencję obecnością swa zaszczycił przedstawiciel Ministra Zdrowia Pan Mecenas
Cezary Pokorski, który odpierał ataki licznych krytyków pakietu ustaw zdrowotnych.
Celem spotkania było zacieśnienie współpracy środowisk medycznych i prawniczych, w szczególności środowiska lekarzy i dyrektorów szpitali z radcami prawnymi. Aktywny udział w wydarzeniu wzięli radcowie, którzy
świadczą obsługę prawną podmiotów leczniczych oraz radcowie reprezentujący poszkodowanych pacjentów.
Liczne dyskusje, stojące na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, pomogły w lepszym zrozumieniu
stanowisk obu środowisk, co pozwala mieć nadzieję na owocną współpracę w przyszłości.
Konferencja została zorganizowana w trzech panelach tematycznych. Dyskusję moderowali Koleżanka Jolanta
Budzowska, Kolega Tomasz Pęcherz oraz Pan Marcin Mikosz z Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego.
W trakcie obrad omówiono zmiany w zakresie organizacji pracy w służbie zdrowia, form wykonywania zawodu
lekarza, prowadzenia działalności medycznej w formie spółki, oraz przekształceń własnościowych. Poruszona
została także problematyka obowiązków informacyjnych lekarza wobec pacjenta, rozstrzygania sporów
przez orzekające o zdarzeniach medycznych komisje ds. pacjenta, prowadzenia dokumentacji medycznej
oraz jej udostępniania. Omówiono problematykę najnowszych zmian w prawie medycznym, rozważano ich

9

Warto wiedzieć
konsekwencje na przyszłość, wskazano zarówno rozwiązania pozytywne i od lat postulowane, jak i wytknięto
błędy oraz luki ustawodawcze.
Innowacją wdrożoną na potrzeby konferencji były „spółki autorskie” – dwuosobowe zespoły doświadczonego
prawnika profesjonalisty oraz studenta prawa, których zadaniem było opracowanie wystąpień zarówno pod
względem teoretycznym jak i stosowania przepisów w praktyce.. W przygotowanie referatów zaangażowali się
członkowie naszej Izby Koleżanki Anna Gut i Monika Kurbiel, Kolega Paweł Rataj, aplikant radcowski Dominik
Burek oraz autorka niniejszego komunikatu, którzy służyli cennymi uwagami praktycznymi, podzielili się
swoją wiedzą i doświadczeniem. Wystąpienia zaprezentowane na konferencji zostaną wkrótce opublikowane.
Największe zainteresowanie wzbudził referat „Rozstrzyganie sporów prawno – medycznych” opracowany
przez Pana Sędziego Pawła Szewczyka i Panią Anetę Przybycień – studentkę prawa. Podczas doskonałego
wykładu Pana Sędziego Szewczyka frekwencja na Sali przekroczyła 160 osób. Duże emocje towarzyszyły
referatowi poświęconemu udostępnianiu dokumentacji medycznej, po którym przedstawiciele zawodów
medycznych oświadczyli że niektóre wątki zostały poruszone w ich środowisku po raz pierwszy i okazały
się dla nich zaskoczeniem.
Zarówno od strony merytorycznej, jak też organizacyjnej, konferencja okazała się sukcesem. Organizatorzy
planują kontynuację dotychczasowej współpracy i zapraszają wszystkich członków naszej Izby do udziału
w kolejnych konferencjach.
Anna Kordylewska
Radca prawny

Dyscyplina finansów publicznych
– stan obecny i kierunek zmian
W dniach 21 – 23 listopada 2011 roku odbyła się w Krakowie Ogólnopolska Konferencja „Dyscyplina Finansów
Publicznych – stan obecny i kierunek zmian” zorganizowana przez Katedrę Polityki Gospodarczej Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Komisję Szkoleń, Informacji i Promocji Krajowej Rady
Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.
W konferencji wzięli udział licznie zgromadzeni przedstawiciele nauki, radcowie prawni, przedstawiciele
Departamentu Kontroli i Nadzoru w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Urzędu
Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej oraz Prezesi i Członkowie Kolegium Regionalnych Izb
Obrachunkowych i Komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Radę
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie reprezentowała Dziekan Rady Michalina Nowokuńska.
Organizatorzy konferencji, decydując się na jej zorganizowanie uznali, że w obecnie zmieniających się warunkach ekonomicznych, prawidłowa gospodarka finansami publicznymi wymaga zachowania szczególnych
aktów staranności zarówno w administracji rządowej jak również w samorządzie terytorialnym. Jednym
z instrumentów zapewniających tę prawidłowość jest dyscyplina finansów publicznych, która znajduje się
w przededniu zasadniczych zmian systemowych. Stąd też w przekonaniu organizatorów zaistniała potrzeba
spotkania środowiska naukowego z praktykami zajmującymi się funkcjonowaniem systemu dyscypliny finansów publicznych, orzekaniem o naruszeniach dyscypliny finansów publicznych, jak również analizujących
przepisy prawne ściśle związane z tematyką konferencji, w tym zamówieniami publicznymi.
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Udział w konferencji profesorów nauk prawnych i ekonomicznych z różnych Wyższych Uczelni w kraju, a także osób kierujących organami, urzędami i jednostkami organizacyjnymi potwierdził konieczność odbycia
kilkudniowego spotkania praktyków i teoretyków zajmujących się na co
dzień tematyką konferencji.
Podczas obrad wysłuchano ciekawych wystąpień merytorycznych, uczestniczono w dyskusji panelowej, oceniano niejednokrotnie zapisy znowelizowanej ustawy o naruszeniach dyscypliny finansów publicznych. Wysłuchano także bardzo interesującego wykładu Pani Sędzi SN dr hab. Marty
Romańskiej na temat: „Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego
w świetle ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa”. Z naszej Izby referaty przygotowali, a następnie wygłosili radcowie prawni: Alicja Juszczyk, dr Marcin Smaga
i Ada Władysława Wójcicka. Panel poświęcony zamówieniom publicznym
prowadził radca prawny dr hab. prof. UEK Ryszard Szostak. W dniu rozpoczęcia konferencji jej uczestnicy otrzymali specjalnie przygotowaną
obszerną publikację książkową pt.: „Dyscyplina finansów publicznych –
stan obecny i kierunki zmian”, zawierający wybór referatów zgłaszanych
na konferencji oraz bogate, dotychczas nie publikowane, orzecznictwo
komisji orzekających o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Konferencja od strony merytorycznej, jak również organizacyjnej została
bardzo wysoko oceniona przez jej uczestników. Radcowie prawni, zainteresowani tematyką konferencji i w niej uczestniczący, przyznali, że
wiedza jaką zdobyli podczas obrad nie jest często doskonalona, a może
w najbliższym czasie okazać się im w sprawach zawodowych niezbędna.
W tym miejscy, jako współorganizator konferencji, składam serdeczne
podziękowania wszystkim osobom, które przyjęły zaproszenie i uczestniczyły w konferencji, a przede wszystkim tym osobom, które ją wzbogaciły
swoim czynnym w niej udziałem.
Dziękuję także Panu prof. dr hab. Tadeuszowi Włudyka kierującemu Katedrą Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Panu Januszowi Kot prezesowi RIO w Krakowie za
świetną współpracę, pozostając w przekonaniu, że krakowska konferencja
zapoczątkuje tak bardzo potrzebną merytoryczną wymianę poglądów
i doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i zawodowego,
zajmującego się tematyką konferencji, jak również przyczyni się do wypracowania interpretacji przepisów prawa i doprowadzi w konsekwencji
do ewentualnych przyszłych korekt uchwalonych przepisów.
Organizatorzy jak również uczestnicy konferencji wyrazili chęć odbycia
następnego spotkania w Krakowie za dwa lata.
Michalina Nowokuńska
Radca prawny, Dziekan Rady OIRP w Krakowie
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Zmiany na liście radców
prawnych w okresie
od 1 września 2011 r.
do 30 listopada 2011 r.
Na dzień 30 listopada 2011 r. na listę
radców prawnych w Okręgowej Izbie
Radców Prawnych w Krakowie wpisanych było 2156 radców prawnych,
w tym 1491 wykonujących zawód
radcy prawnego , 665 osób nie wykonujących zawodu, a w tym 146 osób
mających zawieszone prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Na listę prawników zagranicznych
wpisanych było 2 prawników .
W okresie od 1 września 2011 r. do
30 listopada 2011 r.:
1. Na listę radców prawnych wpisano:
• 4 osoby spełniające przesłanki
określone w art. 25 ust. 1 ustawy
o radcach prawnych,
• 2 osoby spełniające przesłanki
określone w art. 24 ust. 2 ustawy
o radcach prawnych
• 2 osoby spełniające przesłanki
określone w art. 24 ust. 1 ustawy
o radcach prawnych
2. Skreślono jedenastu radców prawnych, w tym:
• czterech zmarłych radców prawnych - Laskowski Edward, Mayer-Buła Irena, Piątkowska Anna, Tatkowski Tadeusz
• dwóch radców prawnych na Ich
wniosek
• pięciu radców prawnych po przeniesieniu wpisu do innej Izby
3. Zawieszono prawo do wykonywania zawodu ośmiu radcom prawnym
na Ich wnioski.
dr Małgorzata Grelewicz-La Mela
Kierownik Biura OIRP w Krakowie

Temat do dyskusji
„Radca prawny w podróży”
Radca prawny jadący na rozprawę poza miejsce wykonywanej przez siebie działalności musi za każdym razem
zastanowić się nad tym, czy koszty tej podróży zostaną zwrócone jemu, albo jego mocodawcy. Co więcej,
czasami należy wystrzegać się fanaberii w postaci płatnych autostrad (na szczęście niewielu), podróżowania
wagonami pierwszej klasy, o płatnych parkingach nie wspominając. Oczywiście, zdarza się, że mocodawca
(którego każdemu z nas życzę) nie będzie czynił problemów z zawarciem umowy z pełnomocnikiem, w której
pokrycie takich kosztów – bez gwarancji ich zasądzenia przez sąd lub zwrotu przez stronę przeciwną przegrywającą proces – będzie zapewnione. Niemniej jednak możliwe jest, że klient, w braku takiej umowy (często
niezawartej z jego przyczyny), będzie pozostawał w złudnym przekonaniu, że zawsze, w razie wygranej, per
saldo nic do sprawy „nie dołoży”.
A problem istnieje jedynie wyjątkowo (na razie), jednak może stać się udziałem niektórych z nas.
Znany nam wszystkim przepis art. 98§1 kpc stanowi, że „strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić
przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.” Przepis
ewidentny i nie budzący sprzeciwu. Jednakże z każdym kolejnym paragrafem, jest coraz gorzej….
Paragraf drugi odnosi się do kategorii niezbędnych kosztów stanowiąc, że zalicza się do nich poniesione koszty
sądowe, koszty przejazdów do sądu oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie.
Należy zwrócić uwagę na to, że wyliczenie zawarte w przepisie bywa traktowane jako katalog zamknięty,
a zatem zdaniem niektórych sądów, koszt ponoszony przez stronę z tytułu opłaty skarbowej od zaświadczenia
z ewidencji działalności gospodarczej, czy nawet opłata od odpisu z KRS, nie może być zasądzany od strony
przegrywającej sprawę. Co więcej, przepis §2 odnosi się wyłącznie do strony lub pełnomocnika, który nie jest
adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym.
Ostatnie dwa paragrafy art. 98 dotyczą wprost pełnomocników profesjonalnych:
„ § 3. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie,
jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty
sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.
§ 4. Wysokość kosztów sądowych, zasady zwrotu utraconego zarobku lub dochodu oraz kosztów stawiennictwa strony w sądzie, a także wynagrodzenie adwokata, radcy prawnego i rzecznika patentowego regulują
odrębne przepisy.”
Ustawa o radcach prawnych wymaga od nas świadczenia pomocy prawnej i dbałości o interesy naszych klientów. Czy zatem radca prawny, który w ramach stałej współpracy z klientem (na którym mu bardzo zależy) musi
poprowadzić sprawę pracowniczą (z wynagrodzeniem 60 zł) w odległości 100 kilometrów od swojej kancelarii,
a ponadto, postępowanie sądowe wiąże się z przesłuchaniem 10 świadków może być spokojny o to, iż w razie
wygranej, od przeciwnika zostaną zasądzone koszty dojazdu do sądu? Dodatkowym założeniem jest jeszcze i to,
że klient jest skrupulatny i ambitny, a zatem uznaje, że wszelkie wyjazdy pełnomocnika, który będzie uczestniczył w rozprawach z udziałem świadków, zwróci mu znienawidzony przeciwnik w razie przegrania sprawy.
Zgodnie z przepisem art. 98§3 kpc, jeżeli w opisanym przykładzie trafimy na sąd skoncentrowany wyłącznie na
brzmieniu tego właśnie paragrafu, nie zaś na ogólnej zasadzie wyrażonej w §1 – możemy liczyć się z problemami.
Ani przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności
adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu,
ani analogiczne rozporządzenie dotyczące radców prawnych, nie zawierają bowiem żadnego przepisu odnoszącego się do wydatków ponoszonych przez pełnomocników profesjonalnych w postępowaniach, w których
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uczestniczą. A zatem należy nam się wynagrodzenie „taryfowe” i to wszystko…. Niestety, bywa, że podziela
ten pogląd również Sąd Najwyższy, który w postanowieniu z dnia 8 kwietnia 2011r. II CZ 137/2010( publ.
LexPolonica nr 2557395, Biuletyn Sądu Najwyższego 2011/6, OSNC 2011/C poz. 71) stwierdził, że „w skład
kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw i celowej obrony nie wchodzą koszty przejazdu do sądu
pełnomocnika będącego adwokatem (art. 98 § 3 k.p.c.)”.
Moim zdaniem, katalog zawarty w §2 i §3 art. 98 kpc należy traktować wyłącznie jako pewną wskazówkę
dla sądu orzekającego określającą „minimum kosztów”, które w ramach indywidualnej oceny każdej sprawy
winny być brane pod uwagę. Jego brzmienie nie powinno jednak być traktowane jako zamknięcie drogi do
zasądzenia na rzecz strony przegrywającej proces innych jeszcze kosztów, w tym tych związanych z podróżami
pełnomocnika.
Istotne jest również to, że od początku istnienia kodeksu postępowania cywilnego, w art. 98 zawarto sformułowanie o „wydatkach jednego adwokata”. Jeżeli chodzi o użytą w przepisie liczbę „jeden”, to niewątpliwie odnosi się ona do sytuacji, w których strona korzysta z więcej niż jednego pełnomocnika. Natomiast
pojęcie „wydatków” udało mi się odnaleźć w historycznym Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia
22 kwietnia 1961 r. w sprawie wynagrodzenia adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych (D.U. nr
24, poz. 118) wydanym na podstawie nieobowiązującej już ustawy o ustroju adwokatury. Zgodnie z §9 tego
rozporządzenia, adwokatowi należał się zwrot wydatków poniesionych w związku z prowadzeniem sprawy,
a w razie wyjazdu do innej miejscowości na zlecenie klienta adwokatowi należał się oprócz wynagrodzenia
zwrot kosztów przejazdów i noclegów oraz diety wynoszące 50 zł za każdy rozpoczęty dzień. W razie wyjazdu
do innej miejscowości w kilku sprawach koszty przejazdów, noclegów i diety dzieli się stosunkowo. Rozporządzenie, o którym mowa utraciło moc prawną z dniem 1 stycznia 1964r., a po nim następowały kolejne, które
odnosiły się do wydatków zespołów adwokackich – obejmujących między innymi przejazdy na czynności związane z danym postępowaniem sądowym do innej miejscowości Niestety, obecne przepisy regulujące zawód
radcy prawnego, czy tez adwokata i ich wynagrodzenie nie wspominają ani słowem o wydatkach. Jedynym
wyjątkiem i zapewne pozostałością po nieistniejących już regulacjach jest sformułowanie zawarte w art. 98
§3 kpc, o którym wydaje się, wszyscy (łącznie z ustawodawcą) zapomnieli, i które stanowi element mogący,
poza interpretacją art. 98 kpc jako całości, przekonać sąd, że jednak poza wynagrodzeniem, zwrot poniesionych
kosztów podróży profesjonalnym pełnomocnikom się należy. Ponieważ bowiem przepis stanowi o „wydatkach
jednego adwokata”, to należałoby go traktować jako klucz dla sądu orzekającego, który to klucz, nawet przy
bardzo wąskim traktowaniu art. 98 §2 kpc daje jednak podstawę do zasądzenia kosztów poniesionych przez
pełnomocnika profesjonalnego na potrzeby realizacji jego ustawowych obowiązków polegających między
innymi na reprezentowaniu uczestników postępowań sądowych.
Powyższy problem wymaga zasygnalizowania, gdyż niestety, dzieje się tak, że w najmniej spodziewanym
momencie, jednostkowe orzeczenie Sądu Najwyższego staje się punktem wyjścia do nowej linii orzekania i to
w przedmiocie bardzo istotnym z punktu widzenia naszego zawodu, a na zmiany ustawodawcze w tej akurat
materii, raczej trudno liczyć.
Życząc wszystkim radcom prawnym samych wygranych spraw i zasądzania na ich rzecz wszelkich kosztów
związanych z ich pracą jako pełnomocników procesowych, liczę i tym razem na wywołanie dyskusji na forum
„Biuletynu”.
Anna Sobczak
Radca prawny, Rzecznik Prasowy OIRP w Krakowie
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Doskonalenie zawodowe
Zakończenie 3-letniego cyklu zawodowego
W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2011 r. 3 letniego cyklu szkoleń zawodowych, prosimy radców
prawych, którzy nie udokumentowali wypełnienia obowiązku szkoleniowego o doręczenie do Biura Izby
zaświadczeń, potwierdzających udział w szkoleniach zawodowych. Zaświadczenia winny zawierać informacje dotyczące daty, miejsca szkolenia, tematu oraz wymiaru godzinowego (godziny zegarowe). Kserokopie zaświadczeń winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem. W związku z otrzymywaniem
wielu zaświadczeń o przeprowadzaniu przez radców prawnych wykładów szkoleniowych, przypominamy,
iż zgodnie ze stanowiskiem Prezydium KRRP z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie wyjaśnienia niektórych
wątpliwości związanych ze stosowaniem Uchwały Nr 30/B/VII/2008 r. Krajowej Rady Radców Prawnych
z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania
udziału w szkoleniach zawodowych , „ ..nie jest szkoleniem zawodowym szkolenie przez radcę prawnego
w zakresie różnych gałęzi prawa, innych osób, które są przedsiębiorcami, członkami organów osób prawnych
lub wykonują inne zawody niż zawód radcy prawnego. Nie jest także szkoleniem zawodowym, w rozumieniu
uchwały, szkolenie, które jest adresowane do kręgu osób innych niż radcowie prawni, nawet, jeżeli uczestniczą
w nim pojedynczy radcowie prawni. Szkolenie zawodowe w rozumieniu § 1 cyt. uchwały KRRP to szkolenie,
organizowane dla radców prawnych i prowadzone przez radców prawnych a także sędziów, adwokatów,
notariuszy, pracowników nauki lub prawników o wysokich kwalifikacjach zawodowych będących specjalistami
w zakresie specjalistycznej wiedzy prawniczej. Udział w takim szkoleniu także innych osób, nie pozbawia tego
szkolenia statusu „szkolenia zawodowego”, gdyż o tym statusie decyduje oznaczenie, przez organizatora,
podstawowego kręgu adresatów szkolenia, np.: szkolenie dla radców prawnych”.

A w nowym roku:
W styczniu 2012 roku w Krakowie w w Auli im. prof. Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy
ul. Podchorążych 2 odbędą się 2 bezpłatne szkolenia:
w dniu 17 stycznia 2012 r. (wtorek) od godz. 17.00 do 20.00 Pani mec. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz,
prezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan, partner zarządzający kancelarii Gessel przedstawi temat: „Postępowanie
przed sądem polubownym na przykładzie Sądu Arbitrazowego Lewiatan w Warszawie i Sądu Arbitrażowego
przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu (ICC)”.
w dniu 28 stycznia 2012 r. (sobota) od godz. 10.00 do 15.00 sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, Pan
Waldemar Żurek przedstawi temat:” Zmiany w prawie spadkowym”.
Informacje o szkoleniach organizowanych w lutym i marcu 2012 r. będą zamieszczane na stronie internetowej
Izby www.OIRP.kraków.pl w zakładce: Doskonalenie zawodowe.
Magdalena Mac – Szponder
Radca prawny
Przewodnicząca komisji d/s doskonalenia zawodowego
OIRP w Krakowie
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Strona aplikanta
Minął kwartał, drugi, trzeci
i już czwarty nam już leci…
Nie wiem jak Wam drodzy czytelnicy, ale mnie czasem wydaje się, że czas chyba „podwoił” swój bieg… Tak
niedawno skończyły się wakacje, a koniec roku szkoleniowego nadchodzi nadzwyczaj szybkimi krokami.
Rozwijając zapowiedzi zamieszczone w poprzednim Biuletynie, stronę tę poświęcimy kolokwiom „po nowemu”.

Tym razem zaczniemy od I roku…

Wrzesień dla aplikantów tego roku to był czas ich ustnych zmagań z zasadami wykonywania zawodu radcy
prawnego, etyki radcy prawnego oraz podstaw funkcjonowania samorządu radców prawnych. Paru osobom
(na 165 zdających) w I terminie powinęła się noga, trudności sprawiały zwłaszcza przepisy ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł, ale w konsekwencji, w terminie poprawkowym pechowa „6” także zaliczyła to
kolokwium.
Przy okazji kolokwium ustnego nie sposób nie zwrócić uwagi na pewien problem. Większość aplikantów – i to
nie tylko I roku – to pokolenie abc. Tak mówią o sobie oni sami. A co to znaczy? To znaczy, że przyszli prawnicy
na studiach w ogóle, lub bardzo rzadko zdawali egzaminy formie ustnej. Po prostu nie używali narzędzia
pracy prawnika jakim jest mowa. Rozwiązywali natomiast testy, zazwyczaj wybierając jedną odpowiedź
spośród a, b, c…. Teraz to się mści. Aplikanci przed kolokwium ustnym są zestresowani, niektórzy ogarnięci
wręcz paraliżującym strachem, który wcale nie wynikał z braku wiedzy. To był strach przed mówieniem.
Faktycznie mają w tej sferze pewne braki – mówią niepewnie, brak ich wypowiedziom płynności, spójności,
są chaotyczni, czasem nie stwierdzają lecz stosują formę pytającą odpowiedzi, jakby szukając potwierdzenia
u egzaminujących, nie umieją „sprzedać” swojej wiedzy. To chyba nie wróży dobrze ich karierom – niestety.
Wracając do aplikantów I roku – za nimi już także kolokwia z prawa konstytucyjnego, prawa karnego materialnego i procesowego. W tych kolokwiach mieli ciut większy komfort psychiczny bo były one przeprowadzane
ulubioną przez nich metodą abc. Tylko napisanie (oprócz testu) apelacji z karnego procesowego znowu było
dla nich stresogenne, no bo wiadomo, że radcowie prawni z karnym raczej na bakier stoją. Tym niemniej I rok
poradził sobie ze wszystkim, choć parę osób zaliczyło terminy poprawkowe ze wszystkich tych przedmiotów.
Niestety, jeden aplikant „padł” na karnym materialnym i już ma rok do powtarzania. Odnotowania godny
jest natomiast przypadek aplikanta, który oblał I termin z etyki, konstytucji i karnego materialnego, po czym
poprawił wszystkie trzy „pałki”, a z karnego dostał piąteczkę! A karne procesowe zdał luźno. Ot, maładiec!
Przed „pierwszakami” jeszcze dwa trudne kolokwia – z prawa cywilnego materialnego i procesowego. Termin jest przed-mikołajkowy, być może dostaną dobre stopnie w prezencie. O tym jak im poszło, napiszemy
w wydaniu następnym Biuletynu.

15

Strona Szkolenia
aplikanta
Ustny maraton z prawa pracy…

aplikantów II roku trwał od 3 września do 10 listopada, kiedy to jeden, jedyny aplikant zdawał swoje poprawkowe kolokwium z tego przedmiotu… i nie zdał. Z ogólnej liczby 548 aplikantów zdających ustnie prawo
pracy tylko (czy może aż?) 49 osób „załapało się” na poprawkę, ale 48 wygrało. Gwoli sprawiedliwości
odnotujmy tu fakt, iż II rok ma podobne problemy z ustną formułą kolokwium jak rok I.
Z tym większą ulgą przyjęli testową formułę kolokwium z prawa rodzinnego, z którego było tylko 11 poprawek i wszyscy zdali.
Wyzwaniem natomiast okazało się napisanie projektu umowy, w ramach kolokwium z prawa gospodarczego. W pierwszym terminie zdawało 536 osób, z czego dla 21wyzwanie to okazało się nie do przeskoczenia.
Ponadto paru aplikantów dopiero w dniu 23 listopada zaliczało I termin. Dziś już wiadomo, że z łącznej liczby
„poprawkowiczów” i osób po raz pierwszy zdających prawo gospodarcze 31 uzyskało ocenę pozytywną, a 3
osoby jeszcze 7 grudnia staną do poprawki.
II rok aplikacji także nie zakończył jeszcze swojej sesji egzaminacyjnej. Przed aplikantami 29 listopada kolejne,
testowe kolokwium z prawa wykroczeń i ze spółek prawa handlowego. O wynikach tego kolokwium, jak
i podsumowaniu całego obecnego II roku aplikacji – w następnym biuletynie.

W kolejności rok III…

Niewielu, niewielu ich jest, w porównaniu oczywiście z innymi latami aplikacji. Ostało się zaledwie 115. Trzy
osoby zmieniły w trakcie roku szkoleniowego listy wpisu – z listy aplikantów radcowskich na listę radców
prawnych. Dwie aplikantki: Katarzyna Zapał i Eliza Haniszewska odważnie przystąpiły do egzaminu radcowskiego i zaliczyły go pozytywnie, a Marcin Wujczyk został wpisany na listę radców prawnych ponieważ
spełnił warunki określone w art. 25 ust. 1 pkt 1, 5 lit. b ustawy o radcach prawnych. Całej trójce gratulujemy!
Pozostali 7 listopada br. zdawali ostatnie kolokwium w tym roku szkoleniowym z prawa podatkowego. Cieszyli
się, że metodą „abc” – „bo jak się tego nauczyć na ustny” – jak skwitował jeden z aplikantów. Fakt – materia
przedmiotu ogromna! Zmienność przepisów – nie do nadążenia! Wykładowca – świetny, ale wymagający!
W większości dali jednak radę, tylko 6 aplikantów (wszyscy rodzaju męskiego!!!) muszą zaliczyć powtórne
podejście do tego przedmiotu.

No i jeszcze słów parę o przyszłym roku I…

Oj, będzie ich, będzie trochę! Na dzień dzisiejszy wiadomo, że trzy setki są nieznacznie przekroczone. Rozpoczną szybciutko, bo już 2 stycznia. Opiekunem roku, podzielonego na dwie grupy, będzie pani radca prawny, jednocześnie kierownik szkolenia – Barbara Matuszewska, która od czerwca pozostaje „bez przydziału”
podopiecznych, gdyż rozstała się szczęśliwie z całą gromadą ok. 250 świeżo upieczonych radców prawnych.
Przed I rokiem okres wytężonej pracy i nauki. Życzmy im wszystkim jak najlepiej!
Zaś wszystkim aplikantom, tym obecnym i tym co dopiero nimi się staną po ślubowaniu życzymy siły,
wytrwałości, pogody ducha oraz pięknych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
opracowała: mgr Edyta Klek
Opiekun grupy szkoleniowej aplikantów I i II roku w OIRP w Krakowie
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Sport
Jakość przeciwników nadaje wartość zawodom i cenę zwycięstwu (…)
Eric-Emmanuel Schmitt

Letnie Igrzyska Prawników 2011
XXII Letnia Ogólnopolska Spartakiada Prawników przeszła już do historii. Zgasł olimpijski znicz, ostygły emocje, a na bieżnię, korty i boiska lada chwila spadnie pierwszy śnieg. Czas zatem na podsumowanie zawodów,
rozegranych w dniach 14-18.09.2011 r., u stóp Skrzycznego, w kolorycie beskidzkiej jesieni.
Ogółem na stadionie i pozostałych obiektach Centralnego Ośrodka Sportowego w Szczyrku, ponad pięciuset
przedstawicieli zawodów prawniczych ubiegało się o sportowe trofea w ponad 50 konkurencjach, w trzech
kategoriach wiekowych. W rezultacie sportowych zmagań, w klasyfikacji generalnej województw Małopolska
zdobyła 6 miejsce, przy niepoślednim udziale krakowskich radców prawnych.
Dwa pierwsze srebrne medale dla reprezentacji Małopolski zdobyła Maria Cichoń-Szepczyńska w konkurencjach lekkoatletycznych: w rzucie kulą kobiet oraz w biegu na 60 metrów kobiet (kategoria junior plus).
Później do puli medalowej Maria Cichoń-Szepczyńska dorzuciła jeszcze jeden srebrny krążek, wywalczony
w łucznictwie kobiet (kategoria junior plus).
Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Triumfatorką turnieju tenisowego okazała się Magdalena Szepczyńska, stając dwukrotnie na najwyższym podium, zarówno w grze indywidualnej kobiet (kategoria junior
młodszy), jak i w deblu kobiet (kategoria open) wraz z Joanną Olszówką-Zarzecką (radca prawny z Mysłowic).
W singlu mężczyzn Michał Sikora (kategoria junior młodszy) dotarł do półfinału rozgrywek i wywalczył trzecie miejsce, zaś w grze podwójnej mężczyzn (mikst) w parze z Ireneuszem Piaseckim (radca prawny z Kielc)
zdobył srebrny medal. Z kolei w grze mieszanej (kategoria open) tandem Michał Sikora – Urszula Zwolak
(sędzia z Lublina) wywalczył srebrny medal, a para Magdalena Szepczyńska – Ireneusz Piasecki, ostatecznie
zajęła trzecie miejsce.
Wielką nieobecną tenisowej rywalizacji
okazała się Jolanta Budzowska, której kontuzja kolana uniemożliwiła
wzięcie udziału w meczach rozgrywanych na
kortach. Jednakże pomimo braku pełnej sprawności fizycznej Jolanta
Budzowska stanęła do
walki o medale w innych
konkurencjach sportowych (kategoria junior).
W górskim biegu przełajowym kobiet zajęła
drugie miejsce, a celny

Uczestnicy Spartakiady
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Sport
strzał z łuku (łucznictwo kobiet) zapewnił jej złoty medal. Start
w pływaniu na krótkim basenie na dystansie 50m. i 100 m. stylem
dowolnym kobiet, przyniósł jej następne, dwa srebrne medale.
Kolejnym multimedalistą w pływaniu kobiet (kategoria junior
młodszy) została Ewelina Szybowska zdobywając łącznie 5 medali:
srebrny na dystansie 100 m. stylem zmiennym oraz 3 brązowe: na
dystansie 100 m. stylem dowolnym, a także 100 i 50 m. stylem
klasycznym. Pojedynek na 50 metrów „żabką” była bardzo wyrównany, a o poszczególnych miejscach medalowych zdecydowały
ułamki sekund. Od zdobycia srebra Ewelinę Szybowską dzieliły
jedynie 2 setne sekundy. Dopiero sztafeta 3x50 m. stylem dowolnym zapewniła jej miejsce na najwyższym podium.
To były udane zawody. Ogółem krakowscy radcowie wywalczyli
18 medali, tym samym poprawiając zeszłoroczny rezultat. Jest
to dobry prognostyk na nadchodzący sezon, chociaż „żółta koszulka” lidera klasyfikacji generalnej nadal pozostaje poza naszym
zasięgiem.
Na zakończenie należy wspomnieć o organizatorze Spartakiady Ewelina Szybowska – multimedalistka w pływaniu
– Zrzeszeniu Prawników Polskich Oddział w Katowicach, gdyż kobiet
tegoroczna organizacja, logistyka i oprawa prawniczych igrzysk
także zasługuje na medal. Poprzeczka została wysoko zawieszona, tak więc o zwycięstwo w tej konkurencji
w przyszłym roku będzie bardzo trudno.
Dziękuje Magdalenie Szepczyńskiej za udostępnienie zdjęć.
Ewelina Szybowska
Radca prawny
Szczegółowe wyniki zawodników, we wszystkich rozegranych dyscyplinach są dostępne na stronie organizatora Spartakiady www.spartakiadaprawnikow.eu.

Komisja d/s sportu i rekreacji
Komisja d/s sportu i rekreacji w dniach od 28 kwietnia 2012 r. do 5 maja 2012 r. organizuje wycieczkę do
Berlina, Poczdamu, Drezna i Spreewaldu.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej w zakładce: Turystyka i kultura.
Magdalena Mac - Szponder
Radca prawny
Przewodnicząca komisji d/s sportu i rekreacji OIRP w Krakowie
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Różne
Klub Seniora – aktualności
Aktualny skład Zarządu Klubu przedstawia się następująco:
Henryk Okraska – przewodniczący,
Andrzej Olszański – z-ca przewodniczącego,
Barbara Ostrowska-Płaszewska – sekretarz – przewodnicząca sekcji kulturalnej, tel. 696-258-750
Jadwiga Klimaszewska – członek Zarządu – przewodnicząca sekcji turystyczno-rekreacyjnej, tel. 518-962-056
Władysław Wójcik – członek Zarządu, pełnomocnik Kapituły Funduszu Seniora
Adres Klubu: Kraków, ul. Grzegórzecka 79 (parter); telefon 12/ 414-01-96
Comiesięczne spotkania radców prawnych – seniorów odbywają, się jak zwykle, w drugą środę miesiąca o godz.
1700, w Domu Mehoffera przy ul. Krupniczej w Krakowie.
Równocześnie przypominam, że Klub Seniora dysponuje lokalem wynajmowanym, wyłącznie dla potrzeb emerytów i rencistów, przez OIRP w Krakowie w budynku przy ul. Grzegórzeckiej 79 (parter).
Zapraszam także do przeglądania strony internetowej OIRP w Krakowie (www.OIRP.krakow.pl), zakładki Klub
Seniora, gdzie podawane są bieżące informacje o imprezach kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych. Proszę
także o wypełnienie załączonej do biuletynu ankiety.
Zachęcam do zapoznania się i skorzystania z oferty OIRP w Poznaniu dotyczącej III Międzyizbowego Turnusu
Seniora Mielno – Unieście, której szczegóły podajemy w załączonej do biuletynu informacji.
Henryk Okraska
Przewodniczący Klubu Seniora

Kodeks postępowania
cywilnego
Komentarz. Tom I-V

Kodeks
postępowania
cywilnego
Komentarz

pod redakcją
Henryka Doleckiego
oraz Tadeusza Wiśniewskiego

NOWOŚĆ!

Autorzy komentarza to praktycy,
w większości sędziowie Sądu Najwyższego.

Książki do kupienia
w księgarni internetowej
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