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LEX Systemy Prawa
Twoje wsparcie w przygotowaniu celnej argumentacji i pomoc w rozwiązaniu
konkretnego problemu interpretacyjnego.
System Prawa
Procesowego Cywilnego

System Prawa
Karnego Procesowego

System Prawa
Pracy

System Prawa Procesowego Cywilnego pod redakcją naukową prof. dr.
hab. Tadeusza Erecińskiego to wielotomowe wydawnictwo opracowane przez najwybitniejszych polskich
autorów, autorytety w dziedzinie
procedury cywilnej.

System Prawa Karnego Procesowego pod
redakcją naukową prof. dr. hab. Piotra
Hofmańskiego stanowi fundamentalne
opracowanie problemów tej dziedziny
prawa z uwzględnieniem wszystkich
perspektyw patrzenia na poszczególne
instytucje procedury karnej.

Wielotomowe opracowanie pod
redakcją naukową prof. dr. hab.
Krzysztofa W. Barana, w którym
w sposób kompleksowy i usystematyzowany przedstawiono wszystkie
instytucje obowiązującego ustawodawstwa pracy.

Dowiedz się więcej i zamów bezpłatną prezentację: www.LEX.pl/systemy
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Wielkanoc to nadzieja.
Nadzieja dla wierzących w Boga,
nadzieja dla cieszących się zmianą
pór roku, która w końcu prowadzi
do wiosny i optymizmu,
jako ona za sobą niesie.
Odnalezienia tej nadziei życzą
Dziekan i Rada
Okręgowej Izby
Radców Prawnych
w Krakowie
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Od Dziekana
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy !
Jak kruche jest nasze życie i jak z faktu tego ciągle nie wszyscy zdajemy sobie sprawę miałam okazję
doświadczyć żegnając naszą koleżankę, Wicedziekana Izby katowickiej a zarazem członka KRRP śp. Anię
Zaleską, która zmarła 14 lutego br. Widziałyśmy się przecież dopiero co na Spotkaniu Noworocznym
15 stycznia 2016r. w Warszawie, składałyśmy wzajemnie życzenia zdrowia i nagle taka niespodziewana
wiadomość zupełnie nie pasująca do zawsze uśmiechniętej Ani a jednak….
Przypominam o przemijaniu, bo już za parę dni rozpoczynamy zebrania rejonowe a w czerwcu odbędzie się zebranie wyborcze nowych władz samorządowych naszej Izby. Życzyłabym sobie i wszystkim
Państwu, żeby te wybory okazały się mądre i korzystne dla naszej Izby, a tym samym- dla wszystkich
radców prawnych zrzeszonych w naszej Izbie. Chciałabym, żeby zarówno wyborcy wiedzieli kogo i dlaczego wybierają, jak i kandydaci wiedzieli dlaczego kandydują i jaki mają program na pracę w samorządzie, aby byli przekonani, że program ten ma sens i jest realny do wykonania, ale przede wszystkim, że
będzie służył naszemu środowisku. Pracując od lat w organach samorządowych na różnych szczeblach
wiem, że niektórzy nie mają na tym forum nic do powiedzenia a właśnie ci mówią najgłośniej, kierując
się bezrefleksyjną potrzebą dominacji, która dla mnie jest nie do zaakceptowania, gdyż wiem, ile pracy
należy wykonać, żeby pełnienie danej funkcji przynosiło wymierne efekty. Pożądanie „władzy” nie po
to by dzięki niej zrobić coś dobrego, a wyłącznie dla samego jej posiadania powinno być piętnowane.
Nie piszę tego, by kogokolwiek pouczać chcę jedynie pokazać swój punkt widzenia. A czasy nie są łatwe
i należy dokonywać mądrych i odpowiedzialnych wyborów. Zdawać sobie bowiem trzeba sprawę z konieczności podejmowania trudnych decyzji, co wymaga odwagi cywilnej i determinacji. Nie każdego
na to stać, a obowiązkiem każdego radcy prawnego jest przecież dbać o godność naszego zawodu i to
nie tylko w zakresie wykonywania czynności zawodowych (bo to nie podlega dyskusji), ale także przy
pełnieniu określonych funkcji w samorządzie. Zanim zatem dokonamy wyborów zastanówmy się nad
tym, kogo i dlaczego wybierać będziemy.
Wracając do spraw samorządowych wypada powiedzieć, że nie ma euforii w udzielaniu pomocy prawnej
w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Sygnały od radców prawnych
świadczą, że niektóre punkty świecą pustkami, a przecież nie o to chodzi, żeby bez sensu wydać publiczne
pieniądze ale żeby dotrzeć do ludzi faktycznie potrzebujących fachowej pomocy prawnej. Lokalizacja
niektórych punktów, w których pomoc ta jest udzielana z góry skazuje całą akcję na niepowodzenie. Mam
nadzieję, że składane przez radców prawnych sprawozdania w zakresie podjętych czynności prawnych jak
też sygnalizacje ze strony naszego samorządu w tym zakresie skłonią do refleksji przedstawicieli powiatów odpowiedzialnych za zorganizowanie punktów pomocy prawnej. Uchwalenie ustawy o nieodpłatnej
pomocy prawnej spowodowało również nowe obowiązki dla Izb w tym zakresie związane nie tylko z wypracowaniem stosownych porozumień z powiatami ale z uruchomieniem całej procedury przyjmowania
zgłoszeń zainteresowanych radców prawnych, oraz uchwaleniem przez Radę list wyznaczonych radców
prawnych i ich zastępców. Wszystko to wymagało sporo nakładu pracy i dodatkowych posiedzeń Rady.
Z uwagi na fakt, że porozumienia określające listę radców prawnych i adwokatów uczestniczących w niepłatnej pomocy prawnej z powiatami będą zawierane corocznie przybył nam stały dodatkowy obowiązek.
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Od Dziekana
Miło mi Państwa poinformować,że z opóźnieniem ale też i z sukcesem został opracowany i już jest
wdrażany nasz własny system informatyczny – Platforma OIRP, w ramach którego został opracowany
na potrzeby naszej Izby serwis internetowy- strona www, extranet i newsletter, co spowodowało uniezależnienie się od Krajowej Izby Radców Prawnych w zakresie funkcjonowania opracowanego przez nią
systemu teleinformatycznego SORP. Naprawianie programu zajęło już dostatecznie dużo czasu / parę
lat/ aby przestać wierzyć w zapewnienia o jego poprawnym funkcjonowaniu chociaż należy odnotować, że zmieniły się osoby odpowiedzialne za jego prawidłowe funkcjonowanie i podobno jest teraz
lepiej. Nie zmienia to faktu, że pomimo istnienia centralnego programu teleinformatycznego Krajowej
Izby Radców Prawnych wszystkie wymagane sprawozdania, analizy i statystyki wszystkie Izby składały
i składają jak dotychczas samodzielnie a miało się to odbywać na szczeblu KRRP poprzez zaciąganie
potrzebnych danych z poszczególnych Izb. Uznaliśmy jednak, że bezpieczniej jest mieć własny system
informatyczny, opracowany specjalnie na potrzeby naszej Izby, do którego przysługują nam autorskie prawa majątkowe z kodami źródłowymi a sprawozdawczość na potrzeby KRRP i tak odbywa się
na dotychczasowych warunkach.
Miło mi też poinformować, że zakończyliśmy budowę wewnętrznej sieci bezprzewodowej Wi-Fi w pomieszczeniach biurowych na wszystkich naszych trzech piętrach tj. I, III i IV. Sygnał dostarczany będzie
w technologii światłowodowej doprowadzonej do budynku przy ul. F. Nullo 8 bez żadnych opłat. Podłączenie wykonanej instalacji wewnętrznej Wi-Fi planowane jest na marzec br. umożliwi to korzystanie
z łączności internetowej w sposób szybki, bezawaryjny i tani w porównaniu do obecnie posiadanego
dostępu, a przede wszystkim jest to łącze nowoczesne umożliwiające radcom prawnym i aplikantom
dostęp do Internetu na szkoleniach i zajęciach, które od tego roku odbywają się już w siedzibie naszej
Izby / I rok aplikacji/.
Z przyjemniejszych tematów miło jest wspomnieć, że po raz trzeci w tym roku / a to już tradycja/
miałam przyjemność przewodniczyć jury Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Radcowskich Izby
Krakowskiej zorganizowanego dla naszych aplikantów radcowskich, którzy przez trzy kolejne soboty
stycznia wygłaszali przygotowane mowy w wybranych przez siebie tematach. Z roku na rok poziom
tego Konkursu jest coraz wyższy, a sposób prezentacji, argumentacja prawna przedstawiona poprawną
polszczyzną napawa dumą. Szczegółową relację z tego wydarzenia autorstwa mec. Anny Sobczak znajdą
Państwo w tym numerze Biuletynu. W styczniu uczestniczyłam w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym
u Księdza Kardynała. W tym roku po raz pierwszy Klub Seniora przy naszej Izbie „pod wodzą” nowej
przewodniczącej mec. Jadwigi Klimaszewskiej zorganizował spotkanie noworoczne Seniorów w innym
miejscu i z inną oprawą niż dotychczas, ale w miłej, życzliwej atmosferze i mam nadzieję, że było równie
udane spotkanie jak w latach poprzednich.
Kończąc, bo mnie również obowiązuje limit na łamach naszego Biuletynu, chcę podzielić się informacją
zasłyszaną dzisiejszego ranka w Radiu Kraków, w czasie jazdy do Rady. Otóż coraz więcej z nas podobno
choruje ostatnio na cyberfobię oraz nomofobię. Jeżeli nie wiedzą Państwo co to takiego to odsyłam do
Internetu, do listy fobii pod hasłem „znajdź swoją fobię” nie wiadomo, czy śmiać się, czy martwić tym,
że naprawdę fobie stają się już częścią naszego życia...?
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Ważne w OIRP
Ale co tam fobie, Święta Wielkiej Nocy tuż- tuż bo w tym roku wcześniej, pragnę zatem złożyć wszystkim Państwu serdeczne życzenia zdrowia i refleksji na te Święta i przypomnę fragment wiersza mojej
ulubionej poetki Agnieszki Osieckiej:
„Na naszą słabość i biedę,
niemotę serc i dusz.
Na to, że nas nie zabiorą
do lepszych gór i mórz.
Na czarnych myśli tłok,
na oczy pełne łez
lekarstwem miłość bywa.
Jeżeli miłość jest,
jeżeli jest możliwa…..”
Takiej możliwej miłości życzę Wszystkim niezależnie od Świąt.
Danuta Koszyk-Cialowicz
Dziekan Rady OIRP w Krakowie

Europejski Dzień Prawnika 2015
W dniu 10 grudnia 2015 r. odbyły się drugie obchody Europejskiego Dnia Prawnika (EDP). Warto przypomnieć, iż EDP ustanowiony został przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE
i obchodzony jest we wszystkich krajach członkowskich CCBE wspólnie z Europejskim Dniem Praw
Człowieka. Celem obchodów jest promowanie idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru
sprawiedliwości, propagowanie zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę
społeczeństwa obywatelskiego. Druga Edycja EDP poświęcona została tematyce wolności słowa.
W Polsce, podobnie jak w roku ubiegłym, obchodom przewodniczyły Krajowa Rada Radców Prawnych
oraz Naczelna Rada Adwokacka. Na szczeblu centralnym, w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie, odbyła się debata poświęcona wolności słowa – jej granicom i gwarancjom, z udziałem m.in.
przedstawicieli samorządów radcowskiego i adwokackiego, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy.
Na szczeblu lokalnym, w poszczególnych Izbach Okręgowych EDP przybrał formę jednodniowego projektu
edukacyjnego polegającego na poprowadzeniu przez radców prawnych i adwokatów spotkań z młodzieżą
ze szkół ponadpodstawowych. Również i w tym roku radcowie prawni naszej Izby chętnie włączyli się
w organizację obchodów Europejskiego Dnia Prawnika podejmując się poprowadzenia zajęć z uczniami
na zasadach pro bono. Członkowie OIRP w Krakowie przeprowadzili zajęcia w następujących szkołach:
1. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku - r. pr. Joanna Jańczy,
2. I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie - r. pr. Anna Sapota,
3. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - r. pr. Piotr Łudzik,
4. Gimnazjum im. Władysława Orkana w Wiśniowej - r. pr. Daniel Ptak,
5. Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie - r. pr. Agnieszka Frasik oraz
r. pr. Agnieszka Rusek – Więcek.
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Ważne w OIRP
Celem spotkania z uczniami było pokazanie im, że prawo odnosi się do wszystkich dziedzin życia, w tym
sytuacji, z którymi stykają się na co dzień. W tym kontekście przybliżona została specyfika zawodów
prawniczych oraz zilustrowano rolę prawnika w niesieniu pomocy w rozwiązywaniu problemów, z którymi
uczniowie mogę się zetknąć. Zdobyte doświadczenie pokazuje, że zajęcia dotyczące prawa spotykają
się ze znacznym zainteresowaniem ze strony uczniów. Po wysłuchaniu części teoretycznej uczniowie
zadawali wiele pytań, wywiązywały się dyskusje, które często trwały znacznie dłużej niż przewidziana na
spotkanie godzina lekcyjna. Również pedagodzy potwierdzają, iż prezentowane przed radców prawnych
informacje są dla młodzieży interesujące dlatego wyrażają chęć uczestniczenia szkół w kolejnych edycjach
Europejskiego Dnia Prawnika.
Wiele wskazuje na to, iż Europejski Dzień Prawnika już na stałe znajdzie swoje miejsce w kalendarzu
wydarzeń samorządu radcowskiego. W Krajowej Radzie Radców Prawnych trwają prace mające na celu
udoskonalenie formuły tego święta. Warto wspomnieć, że wśród prowadzących zajęcia znalazły się osoby, które już w ubiegłym roku uczestniczyły w projekcie, jak również takie, które podjęły się tej roli po
raz pierwszy. Nadmienić należy, iż termin drugich obchodów Europejskiego Dnia Prawnika zbiegł się
z terminem Nadzwyczajnego Zgromadzenia OIRP w Krakowie wskutek czego osoby będące delegatami
pomimo chęci wzięcia udziału w projekcie nie mogły podjąć się tego zadania. Mając nadzieję, że przyszłoroczna edycja będzie co najmniej równie udana jak ubiegła już dzisiaj zachęcam Koleżanki i Kolegów
do zaangażowania się w kolejne obchody Europejskiego Dnia Prawnika!
Karolina Radosz
radca prawny
Koordynator lokalny obchodów
Europejskiego Dnia Prawnika

IV Kongres Prawa Medycznego – grudzień 2015
Kongres Prawa Medycznego, pod patronatem OIRP w Krakowie, ORA w Krakowie, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie i Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ to wydarzenie cieszące się od lat
uznaniem środowiska naukowego i prawników praktyków. Co rok skupia w Krakowie ok. 300 osób reprezentujących zawody medyczne i prawnicze. W grudniu 2015 roku w Krakowie odbył się IV już Kongres
Prawa Medycznego i - podobnie jak poprzednie edycje - spotkał się z ogromnym zainteresowaniem.
Po raz pierwszy czynny udział w wydarzeniu wziął przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Pacjenta – Mariusz
Mamczarek, który przedstawił dorobek oraz zamierzenia Rzecznika na najbliższe lata, wskazując na zamiar
aktywnego uczestniczenia rzecznika w postępowaniach cywilnych o zadośćuczynienie. Wśród prelegentów nie zabrakło także prof. dr hab. Andrzeja Zolla, który omówił temat prawa do odmowy wykonania
świadczenia zdrowotnego niezgodnego z sumieniem, oraz prof. Jerzego Stępnia, byłego Prezesa Trybunału
Konstytucyjnego. Podczas tej edycji koncentrowano się na omówieniu problematyki dóbr osobistych
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Ważne w OIRP
pacjentów, lekarzy i szpitali. Wykład wprowadzający wygłosił SSO Paweł Szewczyk, a następnie mec.
Jolanta Budzowska przybliżyła zgromadzonym problematykę naruszeń dóbr osobistych pacjenta oraz
przysługującego wówczas zadośćuczynienia. Jej rozważania dotyczyły m.in. kwestii adekwatnego związku
przyczynowego, osób bezpośrednio i pośrednio poszkodowanych na gruncie kodeksu cywilnego oraz
kontrowersyjnego w doktrynie i orzecznictwie zagadnienia - możliwości uzyskania zadośćuczynienia
przez osoby bliskie pacjenta na podstawie art. 24 k.c. w związku z 448 k.c. Kolejne wystąpienie mec.
Anny Kordylewskiej oraz Marty Borówki traktowało o ochronie dóbr osobistych lekarzy. Prelegentki
w swojej prezentacji zwróciły uwagę m.in. na problem związany z krytyką lekarzy w Internecie. Ostatni
wykład dotyczący tej tematyki, tym razem dotyczący ochrony dóbr osobistych szpitala, wygłosili - mec.
Monika Kurbiel i mec. Dominik Burek.
Czwarta edycja Kongresu pozwoliła również na debatę na temat szeroko dyskutowanego w Polsce problemu limitowania oraz finansowania świadczeń zdrowotnych. Mec. Grzegorz Glanowski skupił się na
omówieniu finansowania przez NFZ nadwykonań świadczeń zdrowotnych w oparciu o aktualne orzecznictwo. O współfinansowaniu świadczeń zdrowotnych przez pacjenta mówił natomiast mec. Tomasz
Pęcherz. Ostatnim wykładem podczas dwudniowego IV Kongresu Prawa Medycznego był wykład dr.
Roberta Śliwy -,,Prawno-fiskalne konsekwencje realizacji umowy cywilnoprawnej na oddziale szpitalnym”.
Zainteresowanie, z jakim spotykają się kolejne edycje Kongresu Prawa Medycznego, świadczą o jego
wysokim poziomie merytorycznym i trafności wybranej przez organizatorów formuły. Już dziś zatem
można zanotować w kalendarzu, że w grudniu 2016 roku będzie miał miejsce piąty Kongres, tradycyjnie
już w Auli Collegium Novum UJ w Krakowie.
Jolanta Budzowska
radca prawny

Radcowie prawni z OIRP w Krakowie po raz kolejny pomagają osobom
pokrzywdzonym przestępstwem
W tym roku już po raz 15 został zorganizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tydzień Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
Idea przedsięwzięcia związana jest z obchodzonym rokrocznie w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem
Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin. Głównym
celem każdej edycji „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest zatem zwrócenie
uwagi społeczeństwa, instytucji państwowych i samorządowych na sytuację i prawa osób pokrzywdzonych
przestępstwem oraz udzielenie im niezbędnej pomocy prawnej i psychologicznej.
W organizację obchodów, w tym roku, – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się:
Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada
Kuratorów, Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Rada Adwokacka, Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Dziecka oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.
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Warto wiedzieć
W trakcie akcji, w dniach od 22 lutego do 27 lutego 2016 r. w całym kraju, w Ośrodkach Pomocy dla Osób
Pokrzywdzonych Przestępstwem odbyły się bezpłatne dyżury specjalistów: prokuratorów, adwokatów,
radców prawnych, funkcjonariuszy Policji, komorników, kuratorów, psychologów i pracowników socjalnych.
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie również w tym roku aktywnie zaangażowała się w to ważne
przedsięwzięcie Ministerstwa Sprawiedliwości na rzecz pomocy pro bono organizując dyżury radców
prawnych w zakresie pomocy prawnej pro bono w Krakowie i w Tarnowie.
W Krakowie, w siedzibie Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS prowadzącego na zlecenie
Ministerstwa Sprawiedliwości Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy ul. B.
Komorowskiego 12, w dniach od 22 lutego do 27 lutego 2016 r., radcowie prawni i aplikanci radcowscy
z n/Izby: Dawid Gaza, dr Agnieszka Grochola, Ewa Miszczyk-Wróbel, Monika Pindziak-Dutkiewicz, Urszula Vogt-Nesterowicz oraz Małgorzata Roszkowska (aplikantka radcowska) pełnili dyżury, udzielając
zainteresowanym darmowych informacji prawnych.
Z kolei w Tarnowie, w siedzibie Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, prowadzącej Ośrodek Pomocy
dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy ul. Krakowskiej 13/10, dyżurowali następujący radcowie
prawni z n/Izby, udzielając bezpłatnego wsparcia prawnego osobom pokrzywdzonym przestępstwem:
Agnieszka Broniec, Olgierd Januszek, Waldemar Lawiński, Anna Szepielak-Mikos, Katarzyna Tutaj.
dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie

Dni Adwokata w Lyonie
W dniach 16 i 17 grudnia 2015 r. miałam przyjemność reprezentować Okręgową Izbę Radców
Prawnych w Krakowie w czasie obchodów Dnia Adwokata organizowanych przez Izbę Adwokacką
w Lyonie.
Środa, 16 grudnia była przeznaczona na biennale “Business & Droit” czyli konferencję pod hasłem:
„Spotkanie prawa i biznesu”. Uczestnikami dyskusji byli adwokaci, szefowie działów prawnych oraz menadżerowie w przedsiębiorstwach. Tematem tegorocznej konferencji był wpływ globalizacji i cyfryzacji na
działalnośc firm. Rozważano wpływ tego zjawiska na strategię finansową przedsiębiorstw oraz organizację
ich sfery prawnej. Omawiano nowe narzędzia, którymi firmy oraz prawnicy mogą się posługiwać w swojej
pracy. Wskazano także na możliwości rozwoju oraz wynikające z digitalizacji i globalizacji ryzyka (w tym
związane z danymi osobowymi i tajemnicą przedsiębiorstwa).
Kolejnym punktem programu było uroczyste podpisanie przez Izbę Adwokacką w Lyonie porozumienia
o współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Krakowie oraz z Tunezyjską Izbą Adwokacką.
Nazajutrz, w czwartek, odbyło się seminarium poświęcone arbitrażowi i międzynarodowym sporom sądowym. Dyskutowano wpływ amerykańskiej kultury prawnej na biznes europejski i na pracę prawników
kontynentalnych. Jednogłośnie stwierdzono, że wpływ ten jest coraz większy i generuje dla nas wyzwania.
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Warto wiedzieć
Są one związane choćby z nieistnieniem niektórych instytucji prawa cywilnego w prawie stanowionym
(np. indemnification), co rodzi potrzebę tworzenia doktryny pozwalającej na ich odtwarzanie w lokalnych
porządkach prawnych. Bywa też, że rozumienie niektórych pojęć prawnych w prawie anglosaskim jest
zupełnie inne, niż to w prawie kontynentalnym (np. best efforts). Innym przykładem są oświadczenia i zapewnienia (representations and warranties). Toczy się dyskusja odnośnie do reżimu prawnego
znajdującego zastosowanie do skutków ich naruszenia (rękojmia za wady, wady oświadczenia woli czy
odpowiedzialność odszkodowawcza).
Wiele słów zaniepokojenia padło odnośnie do rozwoju i pozyskiwania coraz szerszego segmentu rynku przez internetowe platformy, należące do podmiotów innych, niż adwokaci czy radcowie prawni,
a oferujących zautomatyzowane usługi prawne (np. modułowo konstruowane umowy, testamenty).
Powstała już także w sieci platforma umozliwiająca pozasądowe rozwiązywanie sporów w sprawach
drobnych roszczeń (np. reklamacji z tytułu wad towaru zakupionego przez internet). Odbywa się to bez
jakiegokolwiek udziału prawnika - poprzez oprogramowanie działające na zasadzie utajnionej licytacji.
Dzięki algorytmowi, strony sporu sekwencyjnie prowadzą negocjacje i finalnie osiągają porozumienie
co do warunków finansowych ugody. Ruszył także portal, który oferuje użytkownikowi automatyczne
przeprowadzenie licytacji pomiędzy adwokatami lub radcami prawnymi ubiegającymi się o konkretne
zlecenie. Zwycięzcą licytacji jest ten, który zaoferuje najmniejsze honorarium. Za możliwość znalezienia
się w bazie prawników tego portalu i ubiegania się o zlecenie prawnik musi portalowi zapłacić. Bardzo
daleko posunięte są również prace nad sztuczną inteligencją. Już dzisiaj funkcjonuje komputer o olbrzymiej mocy obliczeniowej, który na podstawie ogromniej ilości danych (przepisów, orzecznictwa,
poglądów doktryny) sporządza analizę prawną danej sprawy. Aktualnie funkcjonuje on tylko w obszarze
opinii z prawa upadłościowego. Nic nie stoi jednak przecież na przeszkodzie, aby programiści napisali
kod znajdujący zastosowanie także w innych gałęziach prawa.
Jawi się pytanie czy nas, radców prawnych i adwokatów, czeka taki los, jaki spotkał kowali po rozpoczęciu masowej produkcji samochodów? A jeśli nie, to czy będziemy mogli zachować niezależność,
która jest cechą definiującą naszą profesję? Czy utrzymane zostaną warunki do zachowania tajemicy
radcowskiej i adwokackiej, skoro nasza praca przenosi się w obszar technologii, a ta - jak pokazuje
doświadczenie - prowadzi do zagrożenia poufności? Jak zadbać o wyłączenie się od sprawy w razie
konfliktu interesów, jeśli adresat naszej usługi jest anonimowy lub - dzięki technologii - ma możliwość
podszycia się pod zupełnie inną osobę? I wreszcie: jaki wpływ te wszystkie zmiany będą miały na
prawa obywateli? Czy będą one mogły być prawidłowo ezgekwowane, jeśli tak istotnie zwiększy się
dostęp władzy publicznej i podmiotów komercyjnych do obszarów prywatności, które dotychczas były
chronione? Ostatecznie, jako prawnicy jesteśmy strażnikami praw obywatelskich i pytanie o przyszłość
naszego zawodu nie jest jedynym, które moglibyśmy sobie postawić.
Agata Adamczyk
radca prawny
Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Zagranicą
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Warto wiedzieć
Tacy będą klienci jakie młodzieży kształcenie…
Prowadzona przez OIRP w Krakowie akcja edukacji prawnej
spotyka się z ogromnym uznaniem uczniów i nauczycieli,
o czym świadczą składane na ręce Pani Dziekan Danuty
Koszyk – Ciałowicz podziękowania. Przyłączając się do
podziękowań, prezentowanych poniżej, warto zwrócić
uwagę na wieloaspektowość akcji. Oprócz niewątpliwego waloru edukacyjnego, wpływającego na podniesienie
świadomości prawnej społeczeństwa, należy podkreślić
jej wymiar promocyjny. Nie ukrywajmy, on najbardziej
leży w interesie samorządu radców prawnych. Wpojenie
uczniom szkół średnich przekonania o znaczeniu pomocy
prawnej, konieczności zasięgania porady przed zawieraniem bardziej znaczących umów wpłynie na poszerzenie
rynku usług prawnych. Niestety nie od razu –owoce tych
działań zbierać będziemy za wiele lat. Zapewne dopiero
gdy uczestnicy tych zajęć zakładać będą swoją działalność
gospodarczą, podejmą pracę. Tym bardziej docenić trzeba
zaangażowanie radców prawnych prowadzących pro bono
lekcje prawa w liceach, propagujących skojarzenie fachowej
pomocy prawnej z zawodem radcy prawnego. Takiej pracy
nikt za nas nie wykona, a dzięki niej możemy kształtować
określone postawy społeczne i kulturę pomocy prawnej.
Marcin Sala-Szczypiński
Wicedziekan ds. wykonywania zawodu,
Rzecznik prasowy OIRP w Krakowie
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Doskonalenie zawodowe
Szanowni Państwo,
1. Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad wypełniania obowiązku
doskonalenia zawodowego przez radców prawnych, tj. Regulamin zasad wypełniania obowiązku
zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu tego
obowiązku – załącznik do Uchwały nr 103/IX/2015 r. Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11
grudnia 2015 r. Informacje o nowych uregulowaniach, wprowadzonych w/w Regulaminem zostały
zamieszczone w końcu grudnia 2015 r. na stronie internetowej OIRP oraz przesłane newsletterem
radcom prawnym, którzy udostępnili Izbie swoje adresy e-mailowe.
Regulamin zastępuje Uchwałę nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca
2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych, która obowiązywała do końca 2015 roku, czyli w pierwszym roku III cyklu szkoleń
zawodowych.
Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu, który jest zamieszczony na stronie internetowej Izby
w zakładce „doskonalenie zawodowe”, a w niniejszej informacji zwracamy uwagę na najistotniejsze
zmiany, które dotyczą m.in.:
• konieczności uzyskania w cyklu szkoleń zawodowych połowy ( tj. co najmniej 20 ) punktów szkoleniowych za udział w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez samorząd radcowski
• zaliczania do wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego nauki prawniczego języka obcego
i studiów doktoranckich
• zróżnicowania punktacji za publikacje książkowe o tematyce prawniczej i publikacje o charakterze
naukowym i publicystyczno-prawnym
• zmniejszenia punktacji za ukończenie studiów podyplomowych do 20 punktów szkoleniowych
• zasad zaliczania wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez prawników zagranicznych
• zasad zmniejszania wymaganej minimalnej liczby punktów szkoleniowych radcom prawnym korzystającym z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego
• zaliczania szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego organizowanych przez podmioty inne
niż samorząd radcowski, uniwersytety i szkoły wyższe pod warunkiem uzyskania przez te podmioty
przed terminem przeprowadzenia organizowanej formy doskonalenia zawodowego patronatu Krajowej
Rady Radców Prawnych lub właściwej rady okręgowej izby radców prawnych stosownie do zasięgu
terytorialnego organizowanej formy doskonalenia zawodowego. Zasada powyższa dotyczy również
pracodawców, organizujących szkolenia dla radców prawnych.
Punkty szkoleniowe będą przyznawane na podstawie pisemnej informacji doręczonej Radzie OIRP przez
podmiot zewnętrzny, który uzyskał w/w patronat.
Korzystając zatem ze szkoleń organizowanych przez podmioty zewnętrzne należy upewnić się, czy
uzyskał on patronat Krajowej Rady Radców Prawnych lub okręgowych izb radców prawnych, aby
odbyte szkolenie mogło zostać zaliczone do punktacji szkoleniowej.
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Doskonalenie •zawodowe
2. Komisja ds. doskonalenia zawodowego w dniach od 13 do 15 maja 2016 r. organizuje szkolenie
wyjazdowe w ośrodku „ Czarny Potok Resort&Spa” w Krynicy Zdroju.
Tematyka szkolenia obejmie następujące zagadnienia:
• Potrącenie jako instytucja prawa materialnego, a zarzut potrącenia – problemy procesowe.
• Przelew wierzytelności i jego rodzaje. Wykorzystanie instytucji przelewu wierzytelności do konstruowania umów powierniczych.
• Zmiana przepisów o odsetkach w kodeksie cywilnym i ustawie o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych. Odsetki za opóźnienie, a odsetki jako wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy.
Przedawnienie odsetek.
Wykładowcą szkolenia będzie Sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Pan Janusz Kiercz.
Szczegółowe informacje o szkoleniu i warunkach uczestnictwa zamieszczamy na stronie internetowej
Izby: www.oirp.krakow.pl w zakładce: „Dla radców prawnych-doskonalenie zawodowe-szkolenia własne”.
3.Informacje o bezpłatnych szkoleniach w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie zamieszczamy także
pod w/w adresem internetowym.
4.Komisja ds. doskonalenia zawodowego zwraca się z prośbą o doręczanie zaświadczeń o odbytych
szkoleniach niezwłocznie po ich otrzymaniu, tak, aby w jak najkrótszym czasie mogła nastąpić ich
weryfikacja i ewentualne powiadomienie o ich nie zaliczeniu do wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego.
Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez naszą Izbę jest odnotywane bezpośrednio z list obecności, a zaświadczenia o odbyciu danego szkolenia może zostać wydane na wniosek radcy prawnego.
Magdalena Mac-Szponder
Przewodnicząca komisji ds. doskonalenia zawodowego
Rady OIRP w Krakowie
Mija pierwszy rok kolejnego, 3 letniego cyklu szkoleń zawodowych, a więc dla wypełnienia obowiązku
doskonalenia zawodowego pozostaną jeszcze dwa lata, jednak od 1 stycznia 2016 r. mają obowiązywać
nowe przepisy samorządowe dotyczące wypełniania tego obowiązku przez radców prawnych.
Uchwałę nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych ma
zastąpić Regulamin zasad wypełniania obowiązku zawodowego radców prawnych w zakresie doskonalenia
zawodowego i zadań organów samorządu służących zapewnieniu jego przestrzegania, którego projekt
przewiduje znaczące zmiany dotyczące m.in. zasad zaliczania szkoleń organizowanych przez innych organizatorów, niż samorząd radcowski. Zaliczanie punktów szkoleniowych za odbycie szkoleń organizowanych
przez te inne podmioty, w tym przez pracodawców radcy prawnego mają przysługiwać jedynie wówczas, gdy ten inny podmiot uzyska przed zorganizowaniem szkolenia akceptację Krajowej Rady Radców
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Doskonalenie zawodowe
Prawnych lub właściwych rad
okręgowych izb radców prawnych. Akceptacja organów
samorządowych miałaby być
wydawana na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony
co najmniej na dwa miesiące
przed organizowaną formą doskonalenia zawodowego.

§Practical English for Lawyers

12 najważniejszych dziedzin prawa
elastyczny czas nauki
certyfikat poświadczający ukończenie kursu
ekrany wiedzy oraz testy
innowacyjna platforma e-learningowa

Szanowni Państwo
serdecznie zapraszamy wszystkich Aplikantów i Radców Prawnych
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
do udziału w kursie e-learningowym Practical English for Lawyers
www.e-learning.beck.pl

Zapisu na kurs można dokonać wysyłając e-mail na adres:
e-learning@oirp.krakow.pl
Liczba miejsc ograniczona!

www.e-learning.beck.pl

Niezwłocznie po uchwaleniu
Regulaminu poinformujemy
Państwa o nowych uregulowaniach zarówno na stronie
internetowej Izby, jak też
w przesyłanych newsletterach.
Komisja ds. doskonalenia zawodowego planuje zorganizować w pierwszych miesiącach
2016 roku szkolenia z następującej tematyki: europejskie poświadczenie spadkowe w praktyce notarialnej (9.01.2016),
wybrane aspekty prawa IT (
23.01.2016), obowiązki radców prawnych wynikające
z ustawy o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ( 28.01.2016),
unijne rozporządzenie spadkowe, etyka zawodu radcy
prawnego, a także szkolenia
z zakresu prawa cywilnego.

Ogłoszenia o szkoleniach będą zamieszczone na stronie internetowej OIRP, a także zostaną przesłane
Państwu newsletterem.
Magdalena Mac-Szponder
radca prawny
Przewodnicząca komisji ds. doskonalenia Zawodowego Rady OIRP w Krakowie

13
newsletter krakow styczen 2016.indd 13

3/14/16 9:13 AM

Doskonalenie zawodowe
Punkty szkoleniowe będą przysługiwać jedynie wówczas, gdy podmiot zewnętrzny, w tym pracodawca
radcy prawnego uzyska akceptację.

REGULAMIN
ZASAD WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKU ZAWODOWEGO RADCÓW PRAWNYCH
W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO I ZADAŃ ORGANÓW SAMORZĄDU SŁUŻĄCYCH ZAPEWNIENIU JEGO PRZESTRZEGANIA
Informujemy ponownie, iż obowiązek doskonalenia zawodowego także można wypełnić
„bez wychodzenia z domu”, w formie e-learningowej w „Akademii KIRP” (www.kirp.pl).
W pierwszym półroczu 2014 roku Komisja d/s doskonalenia zawodowego planuje w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu powtórzenie wykładów Sędziego Zbigniewa Miczka
ze szkolenia wyjazdowego w Woźnikach koło Częstochowy, a ponadto zorganizowanie
szkoleń z następującej tematyki: najem powierzchni komercyjnych, rozwiązanie umowy
najmu, prawo i postępowanie karne, prawo spadkowe, postępowanie administracyjne.
O terminach szkoleń będziemy informować na stronie internetowej Izby oraz w przesyłanych Państwu newsletterach.
1. Organizatorami form doskonalenia zawodowego, za które będą przysługiwać punkty
szkoleniowe oprócz organów samorządu radców prawnych mogą być podmioty zewnętrzne, w tym pracodawcy radców prawnych, które uzyskają akceptację Krajowej
Rady Radców Prawnych lub właściwych rad okręgowych izb radców prawnych, bądź
upoważnionych przez te organy osób.
2. Akceptacja, o której mowa w ust. 1 jest wydawana w formie pisemnej lub e-mailowej
na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony co najmniej na dwa miesiące przed
organizowaną formą doskonalenia zawodowego.
3. Wniosek winien określać założenia tematyczne i szczegółowy ich opis, osoby prowadzące oraz warunki i miejsce realizacji przedsięwzięcia.
4. Po zakończeniu przedsięwzięcia organizator jest zobowiązany do przedstawienia
organom, o których mowa w ust. 1, w formie pisemnej lub e-mailowej, informacji
o zrealizowanym programie, ilości godzin i jego uczestnikach.
5. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1 dokonuje się potwierdzenia uzyskania przez uczestników punktów szkoleniowych.
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Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Ponad rok temu informowałem Państwa o inicjatywie wzbogacenia naszego Biuletynu o dział
poświęcony aktualnym zagadnieniom legislacji i orzecznictwa. Zaproszenie do podjęcia inicjatywy i przedstawiania propozycji tekstów do publikacji przesłane zostało zarówno newsletterem
jak i opublikowane na łamach Biuletynu. Nie spotkało się ono wówczas z nadmiernie szerokim
odzewem, ale zasiane ziarno przyniosło jednak plon. Z przyjemnością prezentujemy dziś w nowej rubryce „Nauka i praktyka” tekst radcy prawnego dr Haliny Wierzbińskiej. Mam nadzieję
że za tym przykładem pójdzie choć część naszych Koleżanek i Kolegów i zechcą oni na łamach
Biuletynu podzielić się swymi poglądami i doświadczeniami.
Marcin Sala-Szczypiński
Wicedziekan ds. wykonywania zawodu, Rzecznik prasowy OIRP w Krakowie

Przepisy przejściowe w ustawie zmieniającej terminowe
umowy o pracę (wybrane problemy)
I. Uwagi wprowadzające.
W dniu 22 lutego 2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie terminowych mów
o pracę (ustawa z 25 czerwca 2015, Dz.U. poz 1220, powołana dalej, jako „nowela”). Do Kodeksu pracy
wprowadzony został nowy model umów o pracę na czas określony znacznie różniący się od dotychczasowego. W kontekście przepisów przejściowych zwraca uwagę fakt, że nowy model umów o pracę
na czas określony obejmuje 2 typy tych umów (szczególne i zwykłe) oraz że każda ze stron tych umów
posiada ustawowe prawo do ich wypowiedzenia. Szczególne umowy – nielimitowane (ani co do czasokresu trwania umów ani co do ich ilości), mogą być zawierane w razie zaistnienia któregoś z powodów
wymienionych w nowym art.251 § 4 k.p. (zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, prace o charakterze dorywczym lub sezonowym, okres kadencji oraz obiektywne
przyczyny). Natomiast zwykłe umowy – limitowane (art.251 § 1-3 k.p.) – zawierane są wówczas, gdy
nie występują wskazane wyżej szczególne powody; zawierane są na okresy nie dłuższe niż 33 miesiące,
a limit tych umów jest ograniczony do trzech, nawet, jeżeli łącznie czas ich trwania jest krótszy od 33
miesięcy. W dziedzinie wypowiedzenia, umowy o pracę na czas określony zostały zrównane z umowami o pracę na czas nieokreślony; ujednolicone zostały zwłaszcza okresy wypowiedzenia tych dwóch
rodzajów umów na skutek uzależnienia od stażu pracy u danego pracodawcy (nowy art. 36 § 1 k.p.);
zrównanie nie objęło natomiast zasadności wypowiedzenia ani konsultacji zamiaru wypowiedzenia
z organizacją związkową.
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Nowela usunęła z kodeksowego katalogu umów terminowych umowy na czas wykonania określonej
pracy. W świetle noweli zatrudnienie „na zastępstwo” przestało być podtypem umowy o pracę na czas
określony.
Sposób wejścia w życie wymienionych wyżej zmian został określony w przepisach art. 13 – 16 noweli.
Syntetyczne ujęcie zasad wynikających z tych przepisów nie jest łatwym zadaniem. Są one, bowiem wyrazem
kompromisowego podejścia ustawodawcy do ochrony pracowników (np. uwzględnianie części okresów
zatrudnienia na podstawie umów na czas określony zakończonych przed 22 lutego 2016 r. do okresu zatrudnienia od którego zależy okres wypowiedzenia) i ochrony pracodawców (np. poprzez niemal wyeliminowanie
możliwości przekształcenia umowy na czas określony w umowę na czas nie określony). Szczególnie skomplikowane są przepisy przejściowe dotyczące oceny prawnej umów trwających w dniu wejścia w życie noweli;
pomimo zasady bezpośredniego stosowania do tych umów nowych przepisów, w określonych przypadkach,
przewidziane jest dalsze stosowania przepisów obowiązujących przed 22 lutego 2016 r.
II. Umowy o pracę na czas określony zawierane po wejściu w życie noweli (art.18 w zw. z art.251
k.p., art.14 ust.5 noweli)
1. Na podstawie art.18 noweli umowy o pracę na czas określony zawierane począwszy od dnia 22 lutego
podlegają pod art.251 k.p. w nowym brzmieniu. Od zasady tej przewidziany jest tylko jeden wyjątek,
dotyczący zawierania umowy na czas określony w okresie jednego miesiąca począwszy od 22 lutego
2016 r. z byłym pracownikiem; jeżeli umowa została zawarta w ściśle określonych w art.14 ust.5 noweli
okolicznościach, przekształciła się w umowę na czas nieokreślony. Krótki okres obowiązywania tego
przepisu upoważnia do odstąpienia od bardziej szczegółowych analiz prawnych.
2. Znowelizowany art.251k.p. będzie podstawą umowy zawieranej:
a. z osobą po raz pierwszy zatrudnianą u danego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na czas
określony;
b. z byłym pracownikiem, który był zatrudniony przed 22 lutego 2016 r. w ramach pierwszej umowy
o pracę na czas określony; w świetle stanowiska MPiPS nie ma podstaw prawnych, aby do 33-miesięcznego okresu zatrudnienia na umowie o pracę na czas określony zawieranej począwszy od 22
lutego 2016 r. wliczać wcześniejsze okresy zatrudnienia na podstawie tego rodzaju umowy; to stanowisko MPiPS można odnieść również do wliczania okresu trwania umowy o pracę na okres próbny,
umowy na czas wykonania określonej pracy, a nawet – umowy na czas nie określony;
c. z byłym pracownikiem, który nie może skorzystać z dobrodziejstwa art.14 ust.5 noweli (np. przed
22 lutego 2016 r. był wprawdzie zatrudniony na czas określony w ramach drugiej umowy, jednakże
kolejną umowę zawarł po upływie dłuższego okresu czasu niż 1 miesiąc od rozwiązania tej umowy).
3. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia warunkującego okres wypowiedzenia umów na czas określony, zawieranych od 22 lutego 2016 r., zdaniem MPiPS uwzględnieniu będą podlegały wszystkie wcześniejsze
okresy zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy, także okresy zatrudnienia przypadające przed
nowelizacją, niezależnie od rodzaju umowy o pracę, na podstawie której pracownik wcześniej świadczył
pracę u tego pracodawcy (nowy art.36 § 2 k.p.).
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III. Znaczenie noweli dla umów o pracę na czas określony trwających w dniu 22 lutego 2016 r.
(art.14 ust.1-4, 6, art.15 i 16).
1. Z art.14 ust.1 noweli wynika ogólna zasada, w myśl, której do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu 22 lutego 2016 r., które wcześniej zostały wypowiedziane – stosuje się przepisy dotychczasowe. Wystąpić tu mogą dwie różne sytuacje, jedna dotyczy umów podlegających wypowiedzeniu,
druga – umów niepodlegających wypowiedzeniu.
a. W razie trwania umów o pracę na czas określony, zawartych na okres krótszy niż 6 miesięcy, albo na
okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich wypowiedzenia, – stosuje
się przepisy dotychczasowe (art.14 ust.2 noweli), co oznacza, że na mocy art. 33 k.p. w brzmieniu
sprzed nowelizacji, strony nie mogą tej umowy wypowiedzieć.
b. Należy jednak mieć na uwadze, że wśród dotychczasowych przepisów obowiązywały przepisy przewidujące z mocy prawa możliwość wypowiedzenia umowy na czas określony, pomimo braku w tej
umowie klauzuli wypowiedzenia. Na podstawie art. 411 § 2 k.p. każda ze stron mogła rozwiązać
umowę o pracę zawartą na czas określony za dwutygodniowym wypowiedzeniem w razie ogłoszenia
upadłości lub likwidacji pracodawcy. Analogiczne prawo przysługiwało stronom na podstawie art. 5
ust.7 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Przepisy te należy zastosować do umów trwających
jeszcze po 22 lutego 2016 r.
2. W razie trwania umów o pracę na czas określony, zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których
przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia –
stosuje się okresy wypowiedzenia ustalone art.36 § 1 k.p. w nowym brzmieniu (art.14 ust.3 noweli).
Oznacza to, że:
a. przestaje obowiązywać klauzula wypowiedzenia zamieszczona w umowie zawartej przed 22 lutego
2016 r.,
b. stosuje się znowelizowany art.36 § 1 w odniesieniu do długości okresu wypowiedzenia (14 dniowy,
1-miesięczny; okres 3-miesięczny może znaleźć zastosowanie przy szczególnych umowach na czas
określony, trwających powyżej 36 miesięcy),
c. okresy wypowiedzenia zależą wyłącznie od stażu pracy u danego pracodawcy, przy czym staż ten dla
potrzeb ustalenia okresu wypowiedzenia umów trwających 22 lutego następuje na podstawie art.16
noweli. Przepis ten stanowi, że w przypadkach umów trwających w chwili wejścia w życie noweli,
które będą wypowiadane począwszy od 22 lutego, przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia
nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem 22
lutego (art.16 noweli).
3. Kolejne zasady zapisane w przepisach przejściowych, odnoszące się do umów trwających w dniu
22 lutego 2016 r., powiązane są z dwoma typami umów na czas określony, uregulowanymi
w art.251k.p.
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a. Umowy zawarte przed 22 lutego 2016 r., mogą być przez pracodawcę zakwalifikowane w dniu 22
lutego 2016 r. do szczególnych (obiektywnie uzasadnionych) umów na czas określony. W takim
przypadku, na podstawie art. 15 ust.1 noweli, w terminie trzech miesięcy liczonych od 22 lutego
2016 r. strony powinny uzupełnić umowę o informację, w jakim celu umowa została zawarta lub
zamieścić informację o obiektywnych przyczynach uzasadniających jej zawarcie (art.29 § 11k.p.).
b. W odniesieniu do zwykłych (limitowanych) umów na czas określony, trwających w dniu wejścia
w życie noweli, art. 14 ust.4 noweli przyjęto, że od 22 lutego 2016 r. rozpoczyna się limit 33 miesięcy
zatrudnienia. W odniesieniu natomiast do limitu trzech umów na czas określony przepis art.14 ust.4
noweli przewiduje, że trwająca w dniu 22 lutego 2016 r. umowa, jest uważana za pierwszą umowę
w rozumieniu nowego art.251 k.p. albo za drugą umowę, jeżeli przed 22 lutego 2016 r. została
zawarta, jako druga umowa w rozumieniu obowiązującego wówczas prawa.
Wskazanych wyżej zasad odnoszących się do umów limitowanych, na podstawie art.14 ust.6 noweli
nie stosuje się jednak do pracowników podlegających szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub
rozwiązaniem umowy przez cały okres 33 miesięcy liczonych od 22 lutego 2016 r., w związku z czym ich
umowa na czas określony rozwiąże się z upływem okresu, na jaki została zawarta.
IV. Stosunek noweli do umów o pracę na zastępstwo trwających w dniu 22 lutego br. (art.18 i 15
ust.1 noweli)
W przepisie art.251 k.p. w brzmieniu dotychczasowym, umowa o pracę na zastępstwo była traktowana,
jako podtyp umowy na czas określony, posiadająca częściowo szczególną regulację. Żaden z przepisów
przejściowych nie odnosi się bezpośrednio do charakteru umów na zastępstwo. Należy przyjąć, że po
nowelizacji art.251 k.p., umowa na zastępstwo może nadal być zawierana. Będzie to umowa na czas
określony obiektywnie uzasadniona, nielimitowana.
Na podstawie art.15 § 1 noweli, na pracodawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia jej treści w ciągu 3
miesięcy od wejścia w życie noweli, stosowną informacją (art.29 § 11k.p.).
V. Stosunek noweli do umów na czas wykonania określonej pracy trwających w dniu 22 lutego
2016 r. (art.13 noweli)
Na podstawie art. 13 noweli, do umów o pracę na czas wykonania określonej pracy, trwających w dniu 22
lutego 2016 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. W świetle tych przepisów (art.32 § 1 k.p. w poprzednim
brzmieniu), umowa ta nie mogła być wypowiedziana, przepis ten nie przewidywał bowiem możliwości
wstawienia klauzuli wypowiedzenia do umowy na czas wykonania określonej pracy.
Analogicznie jak przy umowach o pracę na czas określony bez możliwości wypowiedzenia, strony umów
o pracę na czas wykonania określonej pracy mogły ją rozwiązać za dwutygodniowym wypowiedzeniem
w razie ogłoszenia upadłości, likwidacji pracodawcy lub grupowego zwolnienia pracowników z przyczyn
ich niedotyczących.
Przedstawione zasady stosowania przepisów przejściowych wskazują na ich skomplikowany charakter,
stąd też należałoby dążyć do ich uproszczenia w aspekcie jednak maksymalnie możliwej ochrony interesów pracowników i pracodawców.
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Materiały uzupełniające:
L.L.Florek, Umowa o pracę na czas określony, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 12, s.2 i n.
2. K.Jaśkowski, Nowa umowa o pracę na czas określony, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 11, s.2 i n.
3. J.Stelina, Nowa koncepcja umowy o pracę na czas określony, Państwo i Prawo, 2015, nr 11, s.41 i n.
4. Stanowisko Departamentu Pracy w MPiPS z 7 października 2015 w sprawie liczenia 33 miesięcy umów
terminowych, http://www.rp.pl/Wyjasnienia-urzedow/310129927-Stanowisko-MPiPS-z-7-pazdziernika2015-w-sprawie-liczenia-33-miesiecy-umow-terminowych.html#ap-1
5. Opinia SN z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks
pracy oraz niektórych innych ustaw, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=EF78323E83FAD463C1257E4D002211D7
Halina Wierzbińska
dr n. prawnych
radca prawny

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy
- Kodeks pracy – oraz niektórych innych ustaw
– Dz.U. 2015, poz.1220 [Przepisy przejściowe]
Art. 13. Do umów o pracę na czas wykonania określonej pracy, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej
ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 14. 1. Do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, które
przed tym dniem zostały wypowiedziane, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Do umów o pracę na czas określony, zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy
niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego
okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie dopuszczalności
ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
3. Przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia,
trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się okresy wypowiedzenia, o których mowa
w art. 36 § 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
4. Do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się
art. 251 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednakże do okresu zatrud-
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nienia, o którym mowa w tym przepisie, wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na
czas określony przypadający od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, a trwająca w tym dniu umowa
o pracę na czas określony jest uważana za pierwszą umowę w rozumieniu art. 251 ustawy zmienianej
w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą albo za drugą umowę w rozumieniu tego przepisu, jeżeli
została zawarta jako druga umowa w rozumieniu art. 251 ustawy zmienianej w art. 1 w dotychczasowym
brzmieniu.
5. Umowa o pracę na czas określony zawarta od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jednak
w okresie jednego miesiąca od dnia rozwiązania drugiej umowy w rozumieniu art. 251 ustawy zmienianej w art. 1 w dotychczasowym brzmieniu, jeżeli okres ten rozpoczął bieg przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy lub w dniu jej wejścia w życie, jest uważana za umowę o pracę zawartą
na czas nieokreślony.
6. Przepis ust. 4 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy, jeżeli rozwiązanie takiej umowy przypada po upływie 33 miesięcy od tego dnia
i stosunek pracy pracownika podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem
umowy o pracę w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia upływu okresu 33 miesięcy
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy; w takim przypadku umowa rozwiązuje się z upływem okresu,
na jaki została zawarta.
Art. 15. 1. Strony trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy umów o pracę na czas określony
zawartych w celu określonym w art. 251§ 4 pkt 1-3 lub w przypadku, o którym mowa w art. 251§ 4 pkt
4ustawy zmienianej w art. 1w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy uzupełnią te umowy o informacje, o których mowa w art. 29§11 ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. W przypadku umowy o pracę na czas określony, zawartej w przypadku, o którym mowa w art. 251§ 4
pkt 4ustawy zmienianej w art. 1w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, trwającej w dniu wejścia w życie
niniejszej ustawy, pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej
lub elektronicznej, o takiej umowie, wraz ze wskazaniem przyczyn jej zawarcia, w terminie 5 dni roboczych
od dnia uzupełnienia umowy o pracę o informacje o przyczynach zawarcia tej umowy.
Art. 16. Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, trwających
w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, których wypowiedzenie następuje, począwszy od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 17. Do postępowań dotyczących odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy
o pracę bez wypowiedzenia oraz wygaśnięcia umowy o pracę stosuje się przepisy dotychczasowe, jeżeli
umowy te zostały wypowiedziane, rozwiązane bez wypowiedzenia albo wygasły przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy.
Art. 18. (…)
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„Najbardziej genialną myśl
Można strącić w zapomnienie
Niewłaściwym słowem
skierowanym do niewłaściwego odbiorcy.
Najpiękniejsze słowo padające na podatny grunt
Jest w stanie wypromować każdą głupią myśl
albo intelektualną pustkę.”

JAK ONI PIĘKNIE MÓWILI ( I O CZYM)!
W zeszłym roku rządzili weterani. Byłam ciekawa, czy po ich odejściu do radcowskiego zawodu w tym roku
młodsi „złapią bakcyla”. Tymczasem, lista zgłoszeń do III. Konkursu Krasomówczego Aplikantów Radcowskich naszej Izby była imponująca! Dziesięć zespołów! Wprawdzie jak na niemal dziewięciuset wszystkich
aplikantów, dwudziestu odważnych może wydawać się zbyt małą grupką, ale nie w ilości, ale w jakości
jury nurzało się przez trzy kolejne soboty. I nieważne, że jeden z zespołów musiał zrezygnować, a partner
z innego zespołu zostawił swojego kolegę „na lodzie” w ostatniej chwili. W tym roku dużo się działo.
Obserwując nasz Konkurs Krasomówczy widzę pewne tendencje i mody. Ponieważ kończy się kadencja
obecnych władz, jako osoba, dla której ten Konkurs jest trochę „własnym dzieckiem”, pozwolę sobie na
pewne podsumowania sięgające dalej niż bieżącego roku. A zatem, wracając do trendów i mód muszę
wspomnieć o tym, że absolutnie ponadczasowy okazuje się motyw Smoka Wawelskiego i to w różnych
aspektach jego działalności. Konkursowy rekordzista był już wykorzystywany w kontekście przepisów
o ochronie zwierząt unicestwiający Bogu ducha winną owieczkę Dolly, jako ofiara morderstwa popełnionego przez niejakiego Szewczyka Dratewkę, a w tym roku- truciciel środowiska naturalnego (Smoksmog) naruszający przepisy o ochronie środowiska we wcale niełatwym postępowaniu toczącym się
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym z udziałem pełnomocników: Ewy Całus i Piotra Brycha
i wreszcie jako przedsiębiorca zajmujący się spalaniem odpadów, co do rozpaczy doprowadziło Szewczyka
będącego sąsiadem Smoka, który w desperacji skierował do sądu pozew na podstawie art. 24 Kodeksu
Cywilnego, a w sporze strony reprezentowali: Łukasz Folak i Paweł Czop.
W tym roku, sądząc po ostatecznym werdykcie jury, zwyciężyła polityka, a na drugim miejscu uplasowała
się ekologia. Ale nie uprzedzajmy faktów.
W sobotę 16 stycznia 2016r., dwie trzecie składu tegorocznego jury (Dziekan OIRP w Krakowie- Danuta
Koszyk- Ciałowicz i Wicedziekan ds. aplikacji- Anna Sobczak) we wczesnych godzinach porannych wsiadło
do pociągu relacji: Warszawa Centralna- Kraków Główny i na godzinę przed rozpoczęciem pierwszego dnia
etapu pierwszego Konkursu (ach to PKP!) głęboko odetchnęło swojskim krakowskim smogiem. W drzwiach
naszej Izby na Fransesco Nullo spotkałam się z pierwszą uczestniczką z zespołu: Anna Lechowicz- Anika
Zemowska. Następnie było tak, jak co roku- dla kurażu uczestnicy pojeni byli kawą i herbatą oraz wodą
mineralną, jury podziwiało wspaniały rozwój dzieci Mikołaja Prochownika i Kamila Kurzawskiego, które to
pacholęta zasiadające po raz kolejny jako widownia Konkursu zostały już zakażone naszym samorządem
(o zgrozo!) i w tej atmosferze rozpoczęły się wystąpienia uczestników. Na pierwszy ogień poszła Ewa
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Całus i Piotr Brych ze swoją wariacją na
temat tego, co jeszcze może Smok Wawelski narozrabiać. W kontekście wiszącego za oknem powietrza bogatego we
wszelkie możliwe substancje trujące (zainteresowanych odsyłam do stosownych
danych na temat skażeń publikowanych
w internecie), historia Smoka zabrzmiała
jak memento. Mocne i na czasie.
Panie: Anna Lechowicz i Anika Zemowska
ze swadą rozprawiły się z jakże życiową
(nie, może jednak nieżyciową) sprawą
niegodności dziedziczenia w rodzinie nieboszczki Dobrodusznej i postawą jej córkiniejakiej Nikczemnej. Morał z tego taki, że
nic tak nie konfliktuje ludzi, jak majątki
spadkodawców. A więc żyjmy wiecznie!
Kamil Kurzawski i Mikołaj Prochownik
stali się obrońcami tytułu. W zeszłym
roku Mikołaj zdobył pierwszą nagrodę,
a Kamil był czwarty. Krótka informacja
o temacie wystąpień konkursowych tej
pary przyznaję, robiła wrażenie. Niezwykłe jest to, jak trzeba znać i pasjonować
się historią, żeby znaleźć tyle analogii
pomiędzy działalnością Gajusza Juliusza
Cezara a współczesnością….Podczas prezentowania przez Mikołaja Prochownika
stanu faktycznego sprawy postawienia
Gajusza Juliusza Cezara (który dla potrzeb
Konkursu nie został zamordowany w czasie Id Marcowych) przed Trybunałem
Stanu za jego liczne naruszenia porządku
prawnego, przyznaję, czułam ciarki na
plecach. Mikołaj- mówca, który językiem
płynącym jak wartka rzeka zachwyca słuchaczy i Kamil Kurzawski- analityczny,
skrupulatnie dobierający słowa spośród
tych najpotrzebniejszych. Zespół, który
przynajmniej ja będę zawsze pamiętała.
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A po dwóch utytułowanych i „zaprawionych w bojach”, kolejni debiutanci- Piotr
Szefer i Mateusz Mroczek. W czasie wystąpień poprzedników siedzieli z kamiennymi
twarzami, nieprzeniknieni. Zestresowani?
Przerażeni konkurencją? Wstają, rozdają
jurorom i publiczności starannie wydrukowany na eleganckim papierze stan faktyczny. Czytam… i myślę sobie, że wszyscy ci,
którzy narzekają na ignorancję, znieczulicę
i konformizm młodego pokolenia powinni
tutaj być…. Manifestacja przeciwko ustawie
prohibicyjnej zorganizowana przez Komitet
Obrony Libacji (KOL) i słowa lidera ultrakonserwatywnej radykalnej partii Honor
i Trzeźwość pod adresem przywódcy KOL,
które stały się podstawą do wytoczenia procesu o ochronę dóbr osobistych („Ty zapita
moczymordo, podły bimbrowniku od siedmiu boleści”). A potem wystąpienia. Nie
chcę niczego przesądzać, nie chcę dokonywać ocen przed zakończeniem przesłuchań
wszystkich uczestników pierwszego etapu
Konkursu, ale…robią wrażenia. Rozstajemy
się do następnej soboty.
Drugi dzień przesłuchań w ramach pierwszego etapu. Sobota, 23 stycznia. Tradycyjnie, proponuję kawę i herbatę przybyłym uczestnikom. Nie ma wielkiego zainteresowania. Podziwiam
aż trzech starostów zasiadających na sali i to bynajmniej nie jako widownia. Paweł Czop i Daniel Pelsstarostowie drugiego roku w komplecie i Wojtek Świątkowski- starosta trzeciego roku. Daniela i Wojtka
pamiętam z zeszłego roku jako publiczność. Oni „złapali bakcyla”. Natomiast moją energię pochłania
Wojtek Adamski. Z zeszłym roku wspólnie z Wojciechem Cygą zadebiutowali przedstawiając proces
z udziałem Pana Twardowskiego i Diabła. Później Wojtek Adamski powiedział mi, że ma niedosyt, nie
do końca dobrze czuł się w swojej roli, ale że już ma pomysł na kolejną edycję Konkursu. Jak zapowiedział- tak zrobił. Z radością znalazłam na tegorocznej liście nazwisko jego i Wojciecha Cygi. W tę
sobotę- 23 stycznia przyszedł jako jeden z pierwszych po to, żeby łamiącym się głosem powiedzieć, że
jego kolega z konkursowego zespołu rano poinformował go o swojej nieobecności i w związku z tym on
przyszedł przeprosić i zrezygnować. Wiedziałam, jak bardzo zależy Wojtkowi Adamskiemu na udziale
w Konkursie. Przekonałam go, że już raz był taki wypadek i w przesłuchaniu uczestniczył tylko jeden
z członków zespołu.
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Razem z pozostałymi jurorkami nie
miałyśmy wątpliwości co do tego, że
i teraz powinno być tak samo. Wojtek
został wylosowany jako pierwszy występujący i, pokonując zdenerwowanie
spowodowane sytuacją, przedstawił
mowę końcową w procesie wytoczonym
na podstawie art., 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, osadzonej
w realiach przemysłowej Łodzi opisanej
w „Ziemi Obiecanej” Władysława Reymonta, gdzie wielkie interesy przeplatały się z cwaniactwem, a w tle majaczyły
naturalistyczne sceny z życia wzięte.
Jagoda Michno i Aleksandra Stachnik
zmierzyły się z równie aktualnym jak
ekologia i polityka tematem zapłodnienia in vitro w dość skomplikowanym
stanie rodzinnym stron procesu rozwodowego. Moją uwagę zwróciła sprawność Jagody Michno w posługiwaniu
się językiem prawniczym.
Krzysztof Kolumb nie byłby zachwycony tym, co para starostów: Wojciech
Świątkowski i Daniel Pels przedstawiali
na okoliczność popełnionych przez niego
licznych przestępstw. Nie tylko ludobójstwo, gwałty i inne bezecności zarzucało
Kolumbowi oskarżenie, ale nawet sprowadzenie do bogobojnej Europy chorób
wenerycznych!
Zapinanie togi nie jest łatwe, zwłaszcza dla osób nieposiadających w tym
zakresie wprawy. Najwyraźniej Dawid
Studencki takiej wprawy jeszcze nie ma,
bo toga zupełnie z nim nie współpracowała. Nie obyło się zatem bez pomocy
osób trzecich, ale następnie zarówno
Dawid, jak i Jakub Wisła poradzili sobie
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doskonale. Wybrany przez nich temat to
kolejny przykład potwierdzający to, że
interesujemy się bieżącymi wydarzeniami. Kwestia odszkodowania w związku
ze zmianami przepisów emerytalnych
i pozbawienie obywateli ich środków
zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych w dalszym ciągu
budzi emocje i trudno jest, zwłaszcza
słuchając argumentacji Dawida i Jakuba odpowiedzieć sobie bez żadnych
wątpliwości na pytanie, kto miał w tej
sprawie rację.
Paweł Czop i Łukasz Folak jako kolejni
podjęli temat Smoka Wawelskiegoprzedsiębiorcy zajmującego się spalaniem odpadów w sposób, który naruszał dobra osobiste sąsiadującego z nim
Szewczyka Dratewki. Proces zdecydowanie wskazywał na silny konflikt, który z jednej strony musiał być okiełznany przez pełnomocników, z drugiej zaś,
odpowiadać na potrzebę dostarczania
sobie adrenaliny. Stąd pozew wzajemny.
Po naradzie, jury podało, że do drugiego
etapu przechodzą: Mikołaj Prochownik
i Kamil Kurzawski, Paweł Szefer i Mateusz Mroczek, Wojciech Świątkowski
i Daniel Pels oraz Dawid Studencki i Jakub Wisła. Jak widać, męski finał.
Ostatnie konkursowe spotkanie miało
miejsce 30 stycznia. Uwagę jury zwróciło to, że wszystkie zespoły, poza Pawłem Szeferem i Mateuszem Mroczkiem,
pomimo zamiany ról pomiędzy uczestnikami danego zespołu, praktycznie
powieliły swoje wystąpienia z poprzedniego etapu. Ale z wielką przyjemnością
zarówno jury, jak i licznie zgromadzona
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widownia wysłuchali ciekawych, nietuzinkowych historii pięknie zaprezentowanych
w przemówieniach finalistów.
Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach,
zwycięzca mógł być tylko jeden, a został
nim Paweł Szefer, ale nie ustępował mu
jego partner z zespołu- Mateusz Mroczekzdobywca drugiego miejsca. Problemy z zapinaniem togi nie przeszkodziły Dawidowi
Studenckiemu (mimo tego, że i tak togę
za drugim razem oswoił) w zajęciu miejsca
trzeciego, a zaraz za podium uplasował się
Kamil Kurzawski.
Ogłaszając wyniki, jury przedstawiło swoją ocenę konkursowych wystąpień. Jak
zwykle, nieocenione były wskazówki pani
doktor Anety Załazińskiej- zaprzyjaźnionej
z naszym samorządem- specjalistki od języka polskiego i komunikacji niewerbalnej.
Nagrody mam nadzieję spodobały się
wszystkim finalistom, bo zgodnie z tradycją, poza trzema nagrodami pieniężnymi za
zajęcie pierwszych miejsc, każdy z uczestników drugiego etapu Konkursu otrzymał
nagrodę rzeczową, a w tym roku jury przyznało jeszcze specjalną nagrodę „za odwagę” dla pana Wojciecha
Adamskiego, który- jak na przyszłego radcę prawnego przystało- wykazał się opanowaniem w trudnej
niewątpliwie sytuacji, w jakiej przyszło mu się znaleźć występując w pojedynkę.
A później były zdjęcia pamiątkowe w różnych układach i konfiguracjach, gratulacje, i dzielenie się wrażeniami. I to był koniec….
Mam nadzieję, że za rok Konkurs Krasomówczy również się odbędzie, a tegoroczni debiutanci staną
w szranki z kolejnymi debiutantami i tak, rok za rokiem, rok za rokiem na naszej krakowskiej aplikacji
znajdą się osoby, które będą chciały przezwyciężyć tremę przed publicznymi wystąpieniami, sprawdzić
się w umiejętności argumentacji prawniczej i wszystko to ubarwić piękną polszczyzną. Bo tak długo, jak
długo nie zinformatyzujemy kompletnie swojego życia, będziemy chcieli i potrzebowali ze sobą rozmawiać, przekonywać się do swoich racji i czynić to przy użyciu mądrych i zrozumiałych dla innych słów.
Anna Sobczak
radca prawny
Wicedziekan ds. aplikacji
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„Czerwony dywan nie był potrzebny
(bo tylko by przeszkadzał)…”
„Bal” to słowo, które uruchamia wyobraźnię… Dlatego po przeczytaniu zaproszenia
od aplikantów trzeciego roku na organizowany przez nich bal, zaszumiały długie
suknie pań, pod powiekami zobaczyłam
panów w wytwornych garniturach i frakach, rząd podjeżdżających karet zatłoczył
ulicę, a w uszach zabrzmiała muzyka.
I okazało się, że wszystko (poza karetami,
które zastąpiły taksówki) faktycznie się
sprawdziło, kiedy 5 grudnia zeszłego roku
pojawiłam się w Hotelu Kazimierz na ulicy
Miodowej w Krakowie. Bo bal nas zmienia.
Bo mamy powód, żeby być innymi niż na
co dzień i dlatego panie szukają niepowtarzalnych kreacji, staramy się nie spóźnić,
stosować ze szczególnym pietyzmem do
zasad savoir vivre. Tak, bal to COŚ SZCZEGÓLNEGO. W Krakowie różnego rodzaju
bale są tradycją „od zawsze”. Wprawdzie
od kilku lat można obserwować pewnego
rodzaju zastój na balowym rynku (przynajmniej w zakresie tych balów, na których
„wypada być”), ale nie tak dawno temu
bale rosły jak grzyby po deszczu. I mam nadzieję, że- parafrazując słynny cytat z filmu
„Casablanca” („Louis, tak sobie myślę, że
to początek pięknej przyjaźni.”), ten grudniowy bal to początek pięknej ery balów
w radcowskim samorządzie.
Czerwonego dywanu nie trzeba było rozkładać, tylko by przeszkadzał, bo to i potknąć się można, i nie zawsze twarzowy,
a i tak nikt by na dywan nie zwrócił uwagi,
gdyż najważniejsi byli UCZESTNICY.
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Zaraz po wejściu i zdjęciu wierzchnich
okryć witała piękna sala z barem dyskretnie schowanym w rogu i jednym,
samotnym suto zastawionym stołem.
To tutaj organizatorzy- Aneta Przybycień
i Janusz Zagrobelny otworzyli bal witając wszystkich zebranych, w tym gości
w osobach: pani Michaliny Nowokuńskiej- byłego Dziekana OIRP w Krakowie, a obecnie członka Prezydium Rady,
pani Alicji Juszczyk- Wicedziekana OIRP
w Krakowie, opiekunki trzeciego roku
aplikacji- pani mec. Grażynę Bińko
i panią Joannę Podgórską oraz piszącą
te słowa. Goście zostali uhonorowani
pięknymi kwiatami i posadzeni za tym
jedynym stołem w sali balowej, podczas gdy pozostali uczestnicy rozlokowali się w różnych zgrabnie ukrytych
salach, gdzie mogli nacieszyć się swoim
towarzystwem. Tańce rozpoczęły się
niemal natychmiast i tutaj wyszedł na
jaw sprytny zamysł organizatorów, żeby
ten samotny stół w sali balowej obsadzić gośćmi. Ależ mieliśmy widok! Nie
tylko piękne kobiety i przystojni mężczyźni, zachwycające kreacje (niekiedy
zmieniane w trakcie zabawy), poziom
taneczny kwalifikujący wielu do „Tańca
z Gwiazdami” (i tutaj mam problem, czy
w charakterze gwiazd, czy tancerzy), ale
przede wszystkim CUDOWNA MŁODOŚĆ i PRAWDZIWA SPONTANICZNA
ZABAWA, czyli coś, na co siedząc przy
tym specjalnym stoliku mogłam popatrzeć…i pozazdrościć…..
Oczywiście, mając na uwadze to, że na
pewno będę chciała to wydarzenie opisać, udało mi się w którymś momencie zatrzymać rozhasanego Janusza
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Zagrobelnego i zadać mu pytanie, kto
i kiedy wpadł na taki fantastyczny pomysł. Okazało się, że z zabawą jest tak,
jak z piramidami finansowymi- zabawa
zaraża zabawą i powstaje coś dużego,
co nie zawsze musi runąć (jak większość
piramid finansowych). Bo na weselu jednej koleżanki spotkali się w niewielkiej
grupce i, jak się domyślam- pijąc zdrowie państwa młodych doszli do tego,
że warto byłoby się spotkać znowu,
w równie uroczystych okolicznościach,
a że (jak dalej mogę się domyślać) do
najbliższego zaplanowanego wesela
pozostawało zbyt dużo czasu, to może
zmierzyć się z balem i to balem zamykającym okres w życiu zwany „aplikacją”.
Z całą mocą muszę podkreślić, że ten
bal, to nie była żadna powtórka studniówki, półmetka, czy wesela. To było
ekskluzywne spotkanie wspaniałych,
eleganckich ludzi, którzy zechcieli spędzić ze sobą ten czas i wierzę, że będą
to powtarzali.
Gdzieś około dwudziestej, poproszono
wszystkich o przejście do sali balowej
i ku zdumieniu pani Grażyny Bińko i pani
Joasi Podgórskiej w sposób szczególny
podziękowano im za opiekę nad aplikantami tego rocznika. Piękne słowa,
ale przede wszystkim autentyczność
tych podziękowań były wzruszające.
I pomyślałam sobie, że to powód do
ogromnej satysfakcji, jeżeli włożona
przez opiekunki praca jest tak odbierana.
Każdemu życzę w czasie przemierzania
zawodowych dróg życia, żeby spotykał
ludzi, którzy niezależnie od honorariów,
także w taki sposób będą okazywali
swoją wdzięczność.
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Później były jeszcze zbiorowe zdjęcia
i zabawa toczyła się w najlepsze. To,
co również mnie ujęło to to, jak wiele
osób podchodziło do naszego „izbowego” roll-upu żeby na jego tle zrobić
sobie fotografie i nie było to bynajmniej
działanie na zasadzie zapewnienia sobie
pamiątki z Krupówek w postaci zdjęcia
z białym misiem (no, co do tej bieli mam
zasadnicze zastrzeżenia).
W pewnym momencie na sali pojawili
się Święci Mikołajowie - wszak to była
noc, kiedy roznoszą prezenty….
Właściwie idąc z duchem epoki, powinnam w tym miejscu opisać przynajmniej
jeden skandal, ale niestety nie byłam ani
jego świadkiem, ani nikt mi o nim uprzejmie nie doniósł. Mogę jedynie wskazać,
że moim zdaniem skandalem było to, że
5 grudnia pogoda przypominała marzec,
no i to, że bal odbył się bez skandalu.
Ten artykuł ukaże się już po egzaminie
radcowskim, ale przed ogłoszeniem jego
wyników. Mam nadzieję, że będziemy
mogli spotkać się znowu w komplecie
podczas ślubowania nowych radców
prawnych (a jednak to napiszę - moich
byłych aplikantów), a później zabrać się
do planowania kolejnego balu - Pierwszego Wielkiego Balu Radców Prawnych w Królewskim Mieście Krakowie.
Przecież Państwo mają już odpowiednie
know-how.
Anna Sobczak
radca prawny
Wicedziekan ds. aplikacji
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Różne
Wspomnienie
W sobotę 21 listopada 2015 r. na Starym Cmentarzu w Tarnowie pożegnaliśmy naszego Kolegę i Przyjaciela,
znakomitego prawnika i wspaniałego człowieka – Józefa Juszkiewicza.
Józef Juszkiewicz urodził się 3 marca 1939 r. w Tarnowie. W roku 1952 ukończył Szkołę Podstawową im. Tadeusza Czackiego w Tarnowie, a następnie kontynuował naukę jako uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im.
Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie. W tymże Liceum wiosną 1956 r. zdał egzamin maturalny. W październiku
tego samego roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które ukończył w 1962 r., zdając egzamin magisterski z wynikiem bardzo dobrym. W styczniu 1963 r. rozpoczął aplikację
sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie, którą ukończył w kwietniu roku 1965 złożeniem egzaminu sędziowskiego. Pomimo uzyskania uprawnień sędziowskich, zdecydował się na pracę w obsłudze prawnej obrotu
gospodarczego jako radca prawny.
Całą swoją karierę zawodową związał z Zakładami Azotowymi w Tarnowie (obecnie Grupa Azoty S.A.), w których
pracował 39 lat aż do przejścia na emeryturę w 2004 r. Prowadził też obsługę prawną licznych podmiotów gospodarczych, w tym Banku PKO BP, RUCH S.A., Zarządu Dróg i Mostów w Tarnowie i WZGS Samopomoc Chłopska.
W pracy zawsze był ceniony jako znakomity fachowiec, a jednocześnie świetny kolega, który nigdy nie odmawiał pomocy zarówno w drobnych codziennych sprawach, jak i w akcjach pomocy najbardziej potrzebującym.
W działalności pozazawodowej aktywnie udzielał się społecznie. Bardzo leżała Mu na sercu działalność Związku
Legionistów Polskich, którego był prezesem w oddziale tarnowskim w latach 1990-1992. Był współtwórcą Izby
Pamięci w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Pleśnej, której podarował wiele swoich cennych
rodzinnych pamiątek, upamiętniających walki na linii frontowej Łowczówek-Pleśna, oraz pamiątek legionowych.
Przez wiele lat był zaangażowany społecznie w pracę Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Zakładach
Azotowych w Tarnowie, pełniąc również funkcję jej prezesa. Jako wielki sympatyk sportu udzielał się aktywnie
w organach Zakładowego Klubu Sportowego Unia Tarnów jako przewodniczący Sądu Koleżeńskiego i członek
Rady Nadzorczej. Za swoją pracę i aktywność społeczną został uhonorowany wieloma oznaczeniami, w tym
Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużonego dla Zakładów Azotowych, medalem Zasłużony dla
miasta Tarnowa oraz złotą odznaką za Zasługi dla Przemysłu Chemicznego.
Utrzymując ścisłe kontakty z kolegami z klasy maturalnej, osobiście zorganizował wszystkie jubileuszowe pomaturalne zjazdy absolwentów, począwszy od zjazdu w dwudziestolecie aż do tego w pięćdziesięciopięciolecie
matury. Długoletnia ciężka choroba, poważne przeżycia rodzinne i niespodziewana śmierć, przeszkodziły Mu
w realizacji zamiaru zorganizowania kolejnego zjazdu na jubileusz sześćdziesięciolecia matury. Pomimo choroby
do ostatnich dni życia był aktywny w niesieniu pomocy innym. Jeszcze na tydzień przed śmiercią organizował
przekazanie osobistego zbioru książek na rzecz Polaków żyjących obecnie na terenie Ukrainy.
Niestety w dniu 19 listopada 2015 roku nieubłagana śmierć zakończyła pisanie życiorysu tego niezwykle zacnego człowieka. Jednak wszyscy, którzy Go poznali pozostawią we wdzięcznej pamięci Jego dobre czyny i ten
charakterystyczny śmiech towarzyszący Mu przez całe dobre, piękne i szlachetne życie.
Spoczywa na Starym Cmentarzu w Tarnowie, kwatera XV, numer grobu 60.
W uznaniu zasług i znacznego wkładu pracy na rzecz samorządu radcowskiego Prezydium Krajowej Rady
Radców Prawnych przyznało Mu honorową srebrną odznakę „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.
Wacław Szczepanik
radca prawny
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Różne
Spotkanie Noworoczne Zarządu Klubu Seniora w kawiarni
„Jama Michalika”
Tradycyjnie już, jak co roku członkowie
Zarządu Klubu Seniora spotkali się w przepięknym wnętrzu kawiarni „Jama Michalika”,
przypominającym czasy „ zielonego balonika” Tadeusza Boja Żeleńskiego.
Koleżeńskie spotkanie upłynęło w niezwykle „ciepłej i serdecznej” atmosferze, przy
noworocznej lampce wina i poczęstunku.
Przy tej okazji członkowie Zarządu Klubu Seniora omawiali dalsze plany na drugą część
roku 2016-go między innymi, plan wyjazdu
Radców Prawnych klubowiczów na ciekawe
wycieczki krajowe, takie jak: „Piękna ziemia
opolska”, wyjazd do Ogrodzieńca, wycieczka do Łańcuta, wycieczka do Rzeszowa i Przemyśla. Członkowie Zarządu omawiali szczegóły udziału radców w „Kabarecie Piwnicy pod Baranami” w dniu 19.03.br.
Spotkanie uczestnicy imprezy uwiecznili sympatycznymi zdjęciami pod choinką w uroczym wystroju
zabytkowej kawiarni.
Jadwiga Klimaszewska
radca prawny

„Krakowskie Variete”
Od maja 2015 roku na mapie kulturalnej Krakowa pojawiła się nowa placówka kulturalna - Teatr Variete, nowe miejsce spotkań ze sztuką rozrywkową. Teatr ten pragnie zapewnić widzom niezapomniane
przeżycia oraz jedyne w swoim rodzaju wydarzenia artystyczne, takie jak komedie muzyczne, wodewil,
burleska, flamenco, czy teatr grozy. Jest to pierwsza w naszym regionie instytucja kultury o charakterze
musicalowo-rozrywkowym.
W styczniu br. radcowie prawni i aplikanci wzięli udział w musicalu „Legalna blondynka” w reżyserii
Janusza Józefowicza, kierownictwo muzyczne Sebastian Bernatowicz, scenografa Marek Chowaniec.
Główną rolę kreowała Barbara Kurdej-Szatan, aktorka i wokalistka, absolwentka PWST w Krakowie.
Treścią musicalu jest opowieść o pięknej blondynce Ele Woods, która jest przekonana, że prowadzi perfekcyjne i beztroskie życie. Ma najprzystojniejszego chłopaka, jest popularna i podziwiana, jednak nie
przypuszcza, że już niedługo jej świat wywróci się do góry szpilkami.
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Różne
Ambitna „blondynka”, chcąc dorównać oczekiwaniom rodziców narzeczonego, postanawia podjąć studia
na Harwardzie i zostać w przyszłości adwokatem.
W drugiej części spektaklu akcja rozgrywa się na tej prestiżowej uczelni, gdzie udaje jej się zabłysnąć
intelektem i intuicją prawniczą, co przyczyniło się do wygrania procesu w sprawie karnej i doprowadziło
do zwolnienia z więzienia oskarżonej. Sukces ten przyczynił się do szczęśliwego zakończenia osobistej
sytuacji głównej bohaterki, która znalazła przyszłego partnera życiowego poznanego na uczelni.
Scenariusz i gra aktorów pełna wdzięku i zręczności zachwyciła całą widownię, która gromkimi brawami
podziękowała artystom za piękny występ. Z opinii zebranych w kuluarach wynika, że spektakl podobał
się naszym koleżankom i kolegom, którzy bardzo pozytywnie ocenili grę aktorów i odnieśli miłe wrażenia
artystyczne.
Jadwiga Klimaszewska
radca prawny

Joanna Paprocka-Migdał
radca prawny

Noworoczne
spotkanie seniorów
przy Okręgowej
Izbie Radców
Prawnych w Krakowie
Tradycją już się stało, że kolejny raz spotkaliśmy się radcowie prawni seniorzy,
11 lutego bieżącego roku, w przepięknych
pomieszczeniach neorenesansowego pałacu, byłego Kasyna Oficerskiego, przy
ul. Zyblikiewicza 1 w Krakowie.
Spotkanie zaszczycili swoją obecnością
obecna Dziekan i Wicedziekani Izby oraz
Dziekani poprzednich kadencji.
Na wstępie, licznie zebranych (100 osób)
zaproszonych radców, powitała Dziekan
naszej Izby Pani Danuta Koszyk – Ciałowicz oraz przewodnicząca Zarządu Klubu
Seniora Pani Jadwiga Klimaszewska.
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Różne
Spotkanie nasze uświetnił występ zespołu „Nasz Dom – Chawira” wraz z uroczą, młodziutką wokalistką Ewą Rudnik,
która wykonała szereg piosenek z lat 20
–tych i 30 –tych poprzedniego wieku.
Występ nagrodzono gromkimi brawami.
Po recitalu, zebranych poczęstowano kolacją z lampką wina. Tegoroczne
spotkanie było okazją do sympatycznych rozmów, wspomnień i planów
klubowych.

15% ZNIŻKA NA ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE
DLA RADCÓW PRAWNYCH I APLIKANTÓW
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Informuję o zniżce na świadczenia stomatologiczne w Całodobowym Centrum Stomatologicznym
Denta-Med. Zniżka wynosi 15%, aby ją uzyskać wystarczy okazać legitymację. Upustem nie są
objęte świadczenia implantologii stomatologicznej (podlegają indywidualnym negocjacjom).
Pozycja i prestiż samorządu zawodowego pozwalają na negocjację tego typu zniżek i upustów
na usługi i świadczenia w wielu branżach, mam więc nadzieję, iż wkrótce będę mógł przedstawić
kolejne informacje o uzyskanych zniżkach.
Marcin Sala-Szczypiński
Wicedziekan Rady OIRP w Krakowie, rzecznik prasowy

15% zniżka obowiązuje za okazaniem legitymacji w:
Całodobowe Centrum Stomatologicznym Denta-Med
NA ZJEŹDZIE 13: tel. 12 259 80 00, 502 598 000
AUGUSTIAŃSKA 13: tel. 12 430 60 76, 504 454 020
W. GERTRUDY 4: tel. 12 422 22 21, 508 951 821

www.denta-med.com.pl
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Różne
Zmiany na liście radców prawnych w okresie od 21 listopada 2015 r. do 29 lutego 2016 r.
Na dzień 29 lutego 2016 r. na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie wpisanych było 3139 radców prawnych, w tym 2292 wykonujących zawód radcy prawnego, 847 osób nie wykonujących zawodu, a w tym 190 osób mających zawieszone prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Na listę prawników zagranicznych wpisanych było 6 prawników.
W okresie od 21 listopada 2015 r. do 29 lutego 2016 r.:
1. Na listę radców prawnych wpisano 15 osób, w tym:
• 3 osoby spełniające przesłanki określone w art. 25
ust. 1 ustawy o radcach prawnych
• 9 osób spełniających przesłanki określone w art. 24
ust.1
• 3 osoby w związku z przeniesieniem wpisu z innej Izby
2. Skreślono pięćdziesięciu czterech radców prawnych
w tym:
• dwóch zmarłych radców prawnych:
Józefa Juszkiewicza i Romana Juźwiaka
• pięcioro radców prawnych – na ich prośbę
• jednego radcę prawnego za nieuiszczanie składek
członkowskich za okres dłuższy niż jeden rok
• czterdziestu sześciu radców prawnych - usunięcie
wpisu w związku z przeniesieniem do innej Izby
3. Zawieszono prawo do wykonywania zawodu trzem
radcom prawnym na ich wniosek.

Z limeryków wiosenno-procesowych
Pewien radca, ceniąc wiosny właściwości,
w sali rozpraw niezbyt często wówczas gości,
cieszą bowiem go szalenie
oględziny gdzieś w terenie
tudzież inne dowodowe tam czynności.
Joanna Włodarczyk
Radca prawny

Z limeryków ujmujących
(rzecz o pewnym rozporządzeniu)
Pewien radca (umysł ścisły, sprecyzuję)
zmiany w prawie na bieżąco kontroluje,
za najbardziej przy tym miłe
akty niezbyt ma zawiłe –
ten o stawkach zaś szczególnie go ujmuje!
Joanna Włodarczyk
Radca prawny

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

otrzymanie wniosku
dowodowego

złożenie wniosku
dowodowego

LEX Navigator
Czynności
procesowe
krok po kroku

7 dni

możliwe
reakcje strony

brak
reakcji
usunięcie
braków

nie

czy wniosek
dowodowy spełnia

otrzymanie
wezwania

tak

PRZEJRZYŚCIE
wezwanie do
usunięcia braków
formalnych

oczekiwanie
na reakcję strony

otrzymanie
poprawionego
wniosku

PRAKTYCZNIE
upływ terminu
na usunięcie braków

BEZ WĄTPLIWOŚCI

czy zachodzą
przesłanki oddalenia
wniosku dowodowego?
oddalenie
wniosku
dowodowego

MOBILNIE

tak
nie

zarządzenie o uznaniu
wniosku za bezskuteczny

Zamów dostęp testowy www.LEX.pl/navigator
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